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FLORIDOJE BĖGIU SRAIGTAI BUVO 
ATSUKINĖTI, IŠTRAUKTOS VINYS

Tyrinėtajai atidavė duomenis FBI agentams 
nusikaltėliams suimti ir teisti

WASHINGTON. D. C. — Federalinės įstaigos šeštadienį 
'paskelbė, kad praeitą sekmadienį Floridoje, Youngstown apy
linkėje geležinkelio nelaimė buvo padaryta piktadariu. Nelai
mės priežastis tyrinėjantieji pareigūnai aiškiai nustatė, kad ■ 
valandą prieš prekinio traukinio praėjimą buvo atsukinėti smig
tai, jungiantieji sudurtus bėgius ir ištraukinėtos vinys iš bė
gių sijų. Nelaimės metu gyvybės neteko žmonių ir paleista 
labai daug nuodingų dujų.

Ištyrė visas Klimas nelaimės 
pri^aštis

Susisiekimo saugumo reika
lus tvarkantieji pareigūnai, nuo 
dugniai ištyrė galimas nelaimės 
priežastis ir aiškiai nustatė, jog 
tai būta piktų žmonių darbas. 
Policija klausinėja nukentėju
sius ir galimus fliudininkus ne
laimės. priežastims nustatyti, 
bet transporto saugumą išaiš
kinusieji pareigūnai visus duo
menis perdavė' FBI. agentams, 
kad jie išaiškintų nusikaltėlius 
ii: patrauktų juos teisman, šiuo 
atvejų labai svarbu nustatyti, 
kokios priežastys vertę nusikal
tėlius atsukinėti sraigtus ir 
paruošti nelaimę' atriedančiam 
traukiniui.

Somozos transfigU'

Tariasi su Jordani
jos karaliumi

AMANAS, Jordanija. — Alf
red Atherton. Valstybės sekre
toriaus Cyrus R. Vance pavaduo 
tojas, šiandien automobiliu at
vyko į Amaną, kad galėtų pasi
tarti su Jordanijos karaliumi 
apie taikos reikalus Artimuose 
Rytuose. Pavaduotojas Ather
ton jau yra buvęs Egipte ir ta
rėsi su preziedntu Sadatu, buvo 
Izraelyje ir tarėsi su premjeru 
Menahem Beginu, o dabar nori 
kelis svrabesnius klausimus ap- 

i tarti su Jordanijos karaliumi.

Karalius savo laiku buvo su- 
Įsitikęs su Izraelio užsienio rei
kalų ministeriu Dajanu, bet į 
gilesnius taikos pasitarimus jis 
nesileido. Jam atrodė, kad Izra
elis dar nebuvo pasiruošęs tai
kos deryboms. Karalius noris 
kad jam būtų grąžintos visos Sa 
manijos žemės, o palestiniečiai,

racija
Nikaraguos prezidentas Ana- 

stasio Somoza staiga iš vilko 
persivertė i avinėlį kuris penk
tadienį sušaukęs spaudos kbn-jbūtų jo globoje, 
ferenriją pareiškė, kad jis ati-1 
daro duriš-visoms ideologijoms, 

. .net komunistams. Rezignuotai 
jis pasakė, kad ir demokratiniai 
elementai prisijungė prie tų, ku 
rie siekia jo rezignacijos ir dėl
to "jri jie nori apsigaudinti, aš 
nesipriešinsiu’*.

Prezidentas Somoza ilgus me
tus buvęs priešas komunizmo, 
kuris ir’ konstitucijoje paliktas 
už įstatymų ribos, dabar pasakė 
pasiūlysiąs konstitucijas refor
mą, kuri leis visas partijas ir 

» idealogijas, įskaitant ir' komu-i 
nizmą, kadangi tai yra vieninte
lė "visų protestų priežastis”.

Samoza visas plačiai įvyku
sias kovas tarp kariuomenės ir 
Nikaraguos gyventojų, prasidė
jusias nuo praėjusio vaasrio 10 
dienos, pavadino “nelegaliu mai 
štu”, bet pabrėžė, kad iš savo 
pareigų nepasitrauks per visą' 
terminą iki 1981 metų pabai
gos, perspėdamas, kad pastan
gos jį nuversti gali baigtis civi
liniu karu.
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BREŽNEVAS NORI TARTIS NYKSTANČIOS 
DETENTĖS POLITIKOS REIKALU
Prezidentas mano, kad strateginių ginklų 

klausimas yra labai svarbus
WASHINGTON, 1). C. — Pranešimai iš Maskvos sako, kad 

tik pats komunistų partijos sekretorius Leonidas I. Brežne- 
bet visa komunistų partijos vadovybė ir karo vadai labai

ne i
v as.

usirūpinę prezidento karterio padarytais, pareiškimais apie de- 
i tentės politikos galą. Sovietu diplomatai bejėgiai įtiknėti prezi- 
. dentą (Larterį. kad detentės politika yra pati naudingiausia tai- 
į kos siekiančiam pasauliui, tuo tarpu laisvasis pasaulis baigia įsi
tikinti, kad detente naudinga tiktai sovietą valdžiai atsikvėpti.

Nepilnamečių 
/ 

vislumas
WASHINGTON, D.C.— Jei 

bar visame krašte išsiplatinusi 
lytinės veiklos “epidemija” grei 
tu laiku neatslugs, tai kiekvie
na dešimtoji iš šalpą gaunančių 
ešžmų vieta bus užimta iki 19 
metų amžiaus keliolikmečių mer

labiausiai Maskvą nustebino 
prezidento pareiškime iškelta 
mintis, kad detentės klausimas 
esąs surištai su Afrikos Rago 
iškyšulio' įvykiais, strateginių 
ginklų sutartimi ir kitnis klau
simais. Prezidentas Caneris 
mato santykius su S 
junga, kaip vienetą, 
visus sovietų vadų 
čia Įeina ir Belgrado 
rijoje sovietų vadų 
mas niekur neminėti

veiksmus, 
konfere n- 
užsispyri- 
pagrindi-

ginų su kūdikiu ar keliais, pa- į n;ų žmogaus teisių laužymo su
sakė L>r. Julius Richmond, H-. vįetų ^valdžioš laikomose žemė- 
EV departamento sveikatos se Amerikoje veikiantiems so- 
sky’riaųs direktorius, pareiskda t vietų pareigūnams, nuo vyriau- 
mas, kad iš 21 milijono paaug- so jauniausio, įsakyta ištir- 
lių tarp 15 ir 19 metų amžiaus tį prezidento Carterio pareiški- 
merginų 11 milijonų “prakti-į nio pri^astis 
kuoja” lytinius santykius. Kiek, 
vienais metais vienas milijonas, 
mergiočių patampa nėščios ir 
iš jų 600.000 pasidaro motino
mis. Toks pavainikių skaičius, 
žinoma, neužauga, dalis gema
lų sunaikinama išsimetimais ir 
abortais.

į WASHINGTON. —Mokslinio 
kams išmokus suskaldyti ato-' . i

! mus ir iš jų pagaminti branduo- 
lines bombas, issąstingai buvo 

kad jis yra pasiruošęs leisti visoms poli-; tvirtinama, kad tas pragariškas 
niekados nebus panau 

o šian
dien apie atominio karo galimy
bę. aukas žmonių gyvybėmis, nu 
matant milijonais, rašoma ir 
kalbama kaip apie bet kuri kitą 
negandą, o rusų komunistams 
atomo skaldymo paslaptis pavo
gus’ ir pradėjus karščiuotai’ ato
mines bombas gamintis, tokio 
karo galimybės pradeda darytis 
kaip nebeišvengiama.

Gen. Alexander Haig, NATO 
(šiaurinės Atlanto Sutarčių Or
ganizacijos) pajėgu vyriausias 
vadas, perspėdamas, kad Sovie
tams smarkiai padidinus pasi
ruošimus event u aliniam chemi-, 
niam ir biologimiam karui Euro 
poje, reikia pasiruošti * atitin
kamam atkričiui atominiu gink 
lu būtų “labai pavojngas siūly
mas”.

Generolo pareškimaš JAV Se
nato Ginkluotos Tarybos sub- 
komitete į sen. Sam Nunn (D.- 
Ga.) paklausimą ar padidėjęs 
Sovietijos dėmesys cheminio ir 
biologinio karo galimybėms Eu
ropoje, nereikalauja NATO di
desnio pasiruošimo atkirčiui 
taktiniais branduoliniais gink
lais. buvo, kad atkirtis tokios 
atakos būtų “daug geresnis” 
tos pačios rūšies ginklais, 
ginklais.

Somoza turimomis jėgomis nepajėgia apraminti 
protestuojančių krašto* gyventojų

3LANAGUA. Nicaragua.— Nicaraguos diktatorius Anast 
šio Somoza pareiškė,
tinėms -partijoms. įskaitant ir komunistus, laisvai veikti visa- išradimą, 
me krašte, kad tiktai aprimtų ar nekeltų politinių streikų. IVa-jdotas gyvybei naikinti, 
eitą savaite keliose krašto vietose įvyko susirėmimų tarp na
cionalinės gvardijos ir gyventojų, žiaurios karių priemonės — 
šūviai į beginklę minią — krašo gyventojų neatbaido nuo pro
testų. Kareiviai naudoja dujas gyventojams nuodyti .ir nugink
luoti.

’’ Mbnjmba miestelio griežtas 
pasipriešinimas

Policijai nužudžius žurnalis
tą Pedro J. Chamorro, Monim- 
ba miestelio gyventojai suėjo į 
bažnyčią, kad galėtų pasimels
ti už žuvusio, laikraščio redak
toriaus sielą. Niekad bažnyčia 
nebuvo tokia pilna, kaip šių 
liūdesio pamaldų metu. Tą pa
čią dieną, vas. 20, įvyko pirmas 

j susikirtimas tarp Monimba gyr 
ventojų ir vietos nacionalinės 
gvardijos. Sekančią dieną gy
ventojai griebėsi ginklų ir iš
vijo nacionalinės gvardijos ka
rius bei diktatoriaus šalinin
kus. Vyriausybė sutraukę dau- 

pagrindinės teisės. Ar juodžiai,|giaU karių į Monimbos apylin-

RODEZIJOS VALDŽIĄ 
ATIDUOS JUODIESIEMS'

SALISBURY. Rodezija. — 
Premjeras‘Smith: pareiškė, kad 
jam pavyko susitarti su trimis 
Rodezijos juodžių vadais, kad 
nuo šių metų gruodžio 31 dienos 
krašto vyriausybė bus perleis
ta juodžiams. Jie turės daugu
mą ne tik vyriausybėje, bet ir 
kitose Rodezijos įstaigose.

• i

Baltieji valdė Rodeziją 89 
metus, bet dafcar krašto vyriau
sybė pereis daugumos žinion. 
Premjeras Smith gavo iš juo
džių užtikrinimą, kad bus ger
biamos visų krašto gyventojų 

paėmę valdžią, laikysis pažadų, 
tiktai ateitis parodys. Juodžiai 
ekstremistai tvirtina, kad jie 
nenori turėti nieko bendro su 
ATb Mozoreva. Nadabangi Si- 
thole ir Jeremiah Chiranu pada
rytu susitarimu. Jie reikalaus 
išvyti visus baltaodžius iš Ro
dezijos ir atiduoti juodžiams vi 
sus savo ūkius.

Mokytojas Afrikoje 
nusipirko vergę

Tarpe tų lytiniai aktyviu ne
pilnamečiu tik 25 iki 30 nuo
šimčiu * tvarkingai ir reguliriai 
vartoja kontraceptyvus.. o 45% 
vartoja nereguliariai.

Iš “nelegaliai” gimusių povai 
nkių mažų-mažiausiai 60 nuo- 
Kongreso subkomiletui. pasakė

KALENDORfiUS
Kovo 6: Ęožė, Marcijonas, 
Raminta, Suni gildą. Nonai as. 
Algaudas.

Saulė teka 6:21, leidžias 5:44.
Prai: Debiauoteį na toks laitai

kės, miestelį apsupo, nieko ne
išleido ir atidengė ugnį. Kova 
tarp Monimbos maištininku ir 
nacionalinės gvardijos tęsėsi iki 
praeito penktadienio. Gyven

tojai padėjo ginklus., kad galė
tu gauti maisto ir vaistų.

Nacionalinė gvardija laimėjo 
ginklais badas privertė juos pa
dėti ginklus ir suteikti medici
nos pagalbą sužeistiesiems, < bet 
Monimba gyventojai pareiškė, 
kad jie kovos už pagrindines 
žmogaus teises.

BEIRUTAS. — PLO (Pales
tinos Išlaisvinimo Organizaci
jos) pranešimu, sušaudytas tū
las agentas Salim Hussein Qa
sem Abu Sobh, kuris dar 1972 
metais Paryžiuje nužudęs PLO 
atstovą Prancūzijoje Mahmoud 
ai Hamshari ir pats prisipaži-i yra nesūsituok’ę ir kiekvienas 
nęs^kad bendradarbiaująs su Iz j trečias gimęs kūdikis yra po 
mHo žvalfyba.’ \ ' 4 palnftK kaip praMU fitMtaiK

.STOCKHOLM. Švedija.—Kiek
viena devinta Švedijoje gyve
nanti pora — vyras ir moteris

MIAMI, Ha.— Sied Riaz Hu- 
sein prieš du metus su žmona 
beviešėdami Afrikoje, iš moti
nos nuspirko 10 metu mergai-» 
tę, kurią parsivežė į Floridą ir 
naudojo ją Įvairiems namu dar 
bams. Jauna mergaitė buvo la
bai menkai maitinama ir ver
čiama dirbti įvairius darbus. Ji 
turėjo tiktai vieną suknelę ir 
sudaužytą stiklą vandeniui gerti

Savo laiku Syed Riaz dėstė 
vienoje Floridos kolegijoje, o 
jo žmona }-ra baigusi aukštuo
sius mokslus ir turi medicinos 
daktarės laipsnį. Ji dirbo anes- 
tetikės dorhą Okee Chobee li
goninėje. Buvęs mokytojas la
bai ištaikingai gyveno, bet at
sivežtą mergaitę jis naudojo 
įvairiems darbams, nieko jai ne 
mokėdama*.

Meragitė paimta į vaiku prie 
žiūros įstaigą, o Syed Riaz tu-, 
ri aiškintis Amerikos teisme 
apie vergės išnaudojimą

kos Centro Biuras. Dar 1965 me 
tais tik kas septintas vaikas 
gimdavo povainiu, o tarp 1940 
r 1950 metu tik kas dešmtas. 
Tarp 1950 ir I960 kiekvienai 
porai einant susituokti kas tre- 

iwoUk» j«t buvo ncWa

CHICAGO.— Kiek nupstdin- 
ga buvo Si žiema žmonių svei
katai ir kišenei, galima įsivaiz
duoti iš Edgewater ligoninės, 
kuri per laiką, nuo š. m. sausio 
25 d. iki vasArio 3 d. operavo 8 
sulūžusias šlaunis, 20 sulaužytu 
rankifc 12 nulaužtu kojų, 6 lūžu
sius Šonkaulius. 4 galvos suai- 
t rinkimus ir 2 sulaužytus pe-

Dltarii Masonic. Midioal

Kubos kareiviai
kaujasi Etiopijoje

Maskvos valdovų sluoksniuo
se vyrauja įsitikinimas, kad 
pats Brežnevas turėtų susitikti 
su prezidentu Carteriu ir išaiš
kinti visą detentės ir kitų klau
simų reikalą. Atrodo, kad so
vietų karo vadai. dar. nėra pa
siruošę veikti savarankiškai. 

Jie jau padarė didelę pažangą, 
bet jiems reikia daugiau laiko 
Amerikai pavyti. Jie gali turė
ti daug atominių bombų, bet 
jiems dar trūksta priemonių 
toms bomboms valdyti. Jie ži
no, kad erdvėje amerikiečiai 
yma žymiai už juos pranašes
ni.

susi- 
nau- 
pasi- 

va-

Prezidentu i Cart erini 
tikti su Brežnevu gali būti 
dingą. ^Prezidentas yra 
ruošęs kalbėtis su sovietų
du įvairiais klausimais, bet la
biausiai jam rūpi strateginių 

va-į ginklų klausimas. Savo pareiš- 
Etiopijoje'kime žurnalistams praeitą, ket- 
i vairiuose virta denį ’prezidentas strategi

nių ginklų kontrolės klausimą 
surišo su sovietų karo veiks
mais Etiopijoje ir Rago iškyšu
lio vandenyse. Prezidentas pa
minėjo. kad vargu senatas pa
tvirtins atomo kontrolės su
tartį. kcl sovietų karo jėgos 
stengi. pavergti iš kolonia- 

tautas

NAIROBI. Kenija. — Pulk. 
Mengistu Miriam, kalbėdamas 
Etiopijos radijo bangom i 
kar pareiškė, kad 
yra Kubos kareivių
frontuose. Jis pastebėjo, kad ne 
trukus kubiečiai pradės puoli
mą. kuris kirs skaudų smūgį So- 
malijos karo jėgoms Jis paste
bėjo, kad Kubos kareiviai lieja 
kraują įvairiose Afrikos vieto
se, yra pasiryžęs jį lieti už Etio 
pi jos laisvę. Ihibartiniu metu
apskaičiuojama, kad Etiopijoje lizmo bešilaisvinančias 
yra 11.000 Kubos karių, kurie ir 
naudoja sovietu tankus, artile
rija ir kulkosvaidžius Kuboj ir 
Angoloje. Mengistu pareiškė 
kad kubiečiai pirmiausia išlais
vina šiaurės Ogadeną.

valstybes.

t ITezidentas pareiškė. kad 
naujai strateginei sutarčiai rei 
kia daugiau laiko. Turimu trum 
pu laiku Ženevoje posėdžiaujan
tieji žmonės padarė didelę pa
žangą, bet dar yra visa eilė ne- 

Center per vieną savaitę turėjo Lšspręstų klausimų. J klausimą. 
36 sulaužytų kaulų operacijas, ar rusai negalėtų užpulti Ame- 
Panašiai turėjo Columbus, Litt-[tikos atominėmis bombomis iš 
le Company’ of Mary’ ir North
western Memorial, tik vieninte
lė. ddžioji Cook apskrities ligo
ninė pe rvisą “Didžiojo Sniego” 
savaitę turėjo tos rūšies pacien
tų mažiau, kaip bet kada.

Kubos, prezidentas atsakė, kad 
jis mano.kad rusai ar bet kos.ar 
bus pasirašyta sutartis su ru
sais. ar jos nebus, bet kada 
Ameriką galės pulti atomo 
fffriHafg iŠ Kubos.
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Ligonių lankymo kuiuisijik *
i pirmininkas Juozas Gurevičius t

j trumpai nušvietė šios komiški Bolševikų kalėjimų “reformos”

| n^e, kad komisijos muiai 1U Po to buvo pakviestas kitas lietuvių liudytojas buvęs 
Igouius lanko ne vien ligonine-, bolševikų invazijos metu vieno kalėjimo viršininkas Lie- 
je esaifėius, bet ir namuose. ; tuvoje ir turėjęs progos iki jo atleidimo stebėti bolševikų

i Juliui Pocius padare prane- metodus.
išimą apie rinktinės finansinę e . .. * .
■ padėtį. Rinktine nesigiria mr- Saugumo sumetimais liudytojas liudijo “J. Kelnė

Vytauto Didž. Šaulių Rinktinėje
Rinktinės Naujųjų 1978 me

tų susitikimas įvyko šaulių na
muose. Salė buvo perpildyta. 
Tai kasmetinis ir vis svečiais 
daugėjantis rinktinės renginys. 
Salėje vietų skaičius ribotas, 
todėl ir rinktinės renginiams 
bilietai iš anksto išplatinami.

Naujųjų metų sutikime su
sirinkusius rinktinės narius ir 
svečius sveikino pirmininkas 
Vladas Išganaitis.. Svečių vaiši
nimu rūpinosi rinktinės moter 
rų vadovė Stasė Cecevičienė.

Kai naujų metų 
yra daugiau viešo

Jasaitytė. Ji ir yra ratelio va- Gitą Rudaitytė, Valerija Spar- 
į dovė. Šokius paruošė Violeta kytė, Rob Barlow-, Algis Dar- 
» Atkinson, Juozas Milavickas gužis, Alfredas Galinai tis, Po- 
l ir Jūratė Jasaitytė.

renginys, tai Užgavėnių blynų 
vakaras yra daugiau šeimyni
nio — organizacijos narių. Vi
sa eilė organizacijų Užgavėnių kitą, 
vakara įsivedė kaip tradici
nį renginį. Vytauto Didž. šau
lių rinktinėje Užgavėnių vaka
ras. arba įprastai vadinamas, siais plojimais.

1 1 * * 1 1 _ *

tingumu, tačiau išmokėjus na- no” vardu.
inų įsigijimo ir pertvarkymo Liudytojas pareiškė:

i skoias, kasoje esančios sumos / . . . v ..
i užtenka saviems reikalams, c Bolševikams okupavus Lietuvą, pirmasis jų žvilga- 

taip pat galima, nors ueciide- nis buvo kreipiamas į Lietuvos kalėjimus, būtent: 1) iš-
I Kinis sumomis, paremti kitų laisvinimas iš kalėjimų komunistų kalinių, kurie tuoj bu- 
į institucijų,- spaudos ar organi
zacijų vykdomus uždavinius.

Biuletenyje leidžiamam rink 
lines nariams nuolatos infor
muojama apie namų i-----------
racinius reikalus, lodei admi- 

į nistratoriaus J uozo Mackonio 
1 pranešimas buvo labai trum- • 
pas. Jis tik priminė, kad **se-i 
kite kas rašoma biuleteniuose, 
o jei yra klausimų mielai į juos 
atsakysiu”. * L

Kontrolės komisijos prano galima perdirbti į kameras, buvo pertvarkytos j mažas ka 
šimą padarė Juozas Blažys. Il-Uiniams laikyti celes. Iš koplyčių buvo padaryti sandėliai. 
goKas pranešimas parode, kaip’pagal Lietuvos įstatymus kiekvienam suimtajam turėjo 
deiątištai kontroles komisija įg^ti 16 kūb. metrų oro, gi bolševikai kalėjimą pertvarkė 
tyrinėjo finansines operacijas; nesilaikydami to dėsnio — jie į mažiausias kalėji 
kas tvarkoma kruopščiai ir ge- m0 celes Wno P° keIet3 asmemi W, kad nebūdavo ne- 

, tos jiems net atsigulti ir pajudėti. Kalėjime veikusios dirb
Diskusijos dėl pranešimo bu- tuvės buvo naikinamos, o jų patalpose įrengiamos kali- 

vo trumpos, bet ilgiau buvo niams laikyti kameros. Dirbtuvių reikalingumas, kaipo 
sustota prie namų priešakio, {ęaiįnių užsiėmimo ir'auklėjimo priemonė, buvo nereika- 
išorinio pagražinimo reikalo. į ;

T. n 1. I” Ino cn T •L” vtl ®

vo skiriami j įvairias aukštas valstybines vietas, neišski
riant nei pačios kalėjimo tarnybos ir 2) įvedimas į Lie- 
tuvos kalėjimus sovietinės kolėjimų sistemos, kuri visais 

adnumst- atžvilgiais skyrėsi nuo įprastos kalėjimų Sistemos, kuri 
buvo vykdoma pagal priimtus tarptautinius nuostatus.

Sovietinio pragaro celėst
Kelioms savaitėms praslinkus po raudonosios armi

jos įžengimo Lietuvon, buvo įvykdytas kalėjimo pastatų 
• pertvarkymas. Rūsys ir visos kitos patalpos, kurios buvo

tos jiems net atsigulti ir pajudėti Kalėjime veikusios dirb
l vilas Krutulis? Linas Martis, 

Ratelis pirmajame viešame Juozas Milavickas, Dennis Po- 
pasirodyme išpildė šiuos šo- vers,- Robertas Ramanauskas, 
kius: Blezdingini Jonkelį, Mi- Virgilijus Rukuiaa, Valdema- 

Žiogelius, Mikitiėnę ir-ras Sadauskas, Algis Siliūuas, 
Malūną, šokiai buvo išpildyti!-Albinas Žukauskas, vadovė Jū-

, je veikiančių šokių ratelių mė 
giainas, nenuilstantis akordio- 
nistas Ąžuolas Stelmokas.

Spausdintoje programoje, k u 
rips pavadinimas yra ‘*Mes 
šokame Jums”, paskutiniame 
puslapyje yra štai kas parašy- 

) ta: ”Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinės Čikagoje Tautinių 
šokių Grupės šokėjai, nuošir
džiai dėkojo ir lietuviško tau-

gražiai ir tiksliai, šokėjų pasi-Į ratė Jasaitytė ir visų Chicago- 
rodymą publika įvertino gau-

blvnu balius, vasario 4 d. pra-, , ... , .* j. , .. . . . » Nerta suminėti tuos, kurie*o su dideliu pasisekimu. , . x , ’ . ..: šokių rateli sudaro. Štai jie
Blynų baliaus programą iš-! Violeta Atkinson, Dana Juo 

pildė peseniai susiorganiza-! dytė. Rūta Juodytė, Rima Krū
vos Vytauto Didž. šaulių rink-; tulytė, Rūta Mikalajūnaitė, Vioį 
tinės lietuvių tautinių šokių raį lėta Oparinaitė, Neringa Pe-

sutikimas telis. Ratelį suorganizavo rink-j seckaitė, Marytė Pociūtė. Aldo- 
jfobūdžio tinės jaunimo vadovė Jūratė na Simanavičiūtė, — Pawers

tinio šokia žingšiiyje išreiškia 
didžią pagarbą savo globėjams 
ir rėmėjams —- Vytauto Didžio 
jo šaulių Rink bu ei Čikagoje. 
Džiaugiamės galėdami būti Jū 
sų veiklos dalimis”.

Rinktinės n aria gausiai da- 
I lyvavo Vasario Ib-tosios minė- 
j jimuese Chicagojė ir, kaip kas 
metai, uniformuoti dviem spe 
cialiais autobusais, vasario 19 
d. nuvyko į Rockferdą ir ten
dalyvavo Vasario 16-tosios mi
nėjime. Rockforde įvykusia
me minėjime programą išpil
dė Vytauto Didž, šaulių rink
tinės . tautinių šakių ratelis 
Rockferdą taip pat dalyvavo 
rinktinės pirmininkas Vladas 
Išganaitis ir ihelerų vadovė

■ Stasė Cecevičienė.
1978 m. pradžia, bet. rink ti

nęs valdyba jad’ posėdžiavo 
du kartus, o taip pat. įvyko ir 
visuotinas rinktinės narių susi- 

‘ rinkimas. Rinktinės narių, skai 
čhis sukasi apie 800. Vasario 
26 d. įvykusiame susirinkime 
dalyvavo virš 200. Palyginus 
su kitomis organizacijomis, ku
rios didžiuojasi papų, skaičiu
mi, rinktinės susirinkime daly
vavusių nuošimtis gana dide- i 
Us. Prisimintina, kad sąrašuo
se esančių narių 95 nuošimčiai 
kas metai sumoka nario mo
kestį.

Susirinkimą pradėjo įr jam 
vadovavo rinktinės pirminin
kas Vladas išganaitis. Sekreto
riavo Juozas Mackonis. VL Iš-

AmerJca 1b tbe place that is made 
out of dreams. And, UjS. Savings 
Bonds have been helping to. make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six yeara. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bamk.

Before you know it, your American 
will be a reality.

NowE&wfa bald to
maturity < 5 yean, 10 months «*? Um Ant jP*
ymr). Bond* reptaend rf kwt. ttoUn. w
deatroyRd. When neaded they can be oubni 
at ymr bank. latereet is not to stoto

fiacMnl toy 3M9T
bs uxrcu

ganaitis palrikė darbotvarkę 
ir tarė įvadinį žodį. Pirminin
kas uždegančiai kalbėjo apie 
svetimuose kraštuęse atsikūru 
sios IJetuvos šaulių sąjungos 
organizalijos svarbą ir reikš
mę, ypač dabartiniame mūsų 
tautos tragedijoN laikotarpyje y 
Priminė narių pareigu išpil ■ 
dyma, tvarką, drausmę ir au
kojimą savo latoibs reik a-! 
tams.

Take stock in America.
Now Bonds mature i n less than six yean.

Reikalas paliktas sutvarkyti 
rinktinės valdybai*

Susirikime dalyvavo šaulių, ^uvo praJėti vykdyti masiniai gyventojų areštai. 
Sąjungos centro valdybos pir- kalėjimo viršininkui dažnai buvo neaišku, už
Jas trumpa kalba pasveikino! k4 J* suimami ir laikomi izoliuotu Kai lankydamasis, 
susirinkimą ir pasidžiaugė gy-j kamerose paklausdavau suimtuosius, už ką,jie kalinami, 
va ir gera -rinktinės veikla. Į jie to dažniausiai patys nežinodavo. Daugefiufi atveju

Susirinkimas užbaigtas Lie
tuvos himnu. Po susirinkimo 
buvo pasivaišinta sesių šaulių 
pateiktais užkandžiais ir?kava.

Vytauto Didž. šaulių rinkti
nės biblioteka augo knygų skai

Bolševikams okupavus Lietuvą iš pat pirmųjų die-

tardymai vykdavo nakties metu. Jie prasidėdavo 10 vai.

ALT KOMISIJOS LIETŪVOS PAVERGDIO 
DOKUMENTAMS RINKTI PRANEŠIMAS APIE

čiumi. Jos vedėju yra Jonas 
Yla. Rinktinės veiklą vaizdais 
— nu traukomis įamžina val
dybos nary a Ciprijonas Genu
tis.

ST. PETERSBURG, FLA.
Romo Kalantos šaulių kuopos 

veikla

ST. PETERSBURG, Fla. —
St. Pelersburgo Lietuvių Klubo

APKLAUSINĖJDIUS CHICAGOJĖ

Tardydavo per ištisas naktis
Kalinių nuotai kos buvo ypatingai prislėgtos. Aš esu 

įsitikinęs, kad iš jų apie 50% buvo paveikti psichiniai, 
nes nuolatiniai naktinai tardymai atsiliepė į suimtųjų her 
vus. Man kaip patyrusiam kalėjimo administratoriui, bu
vo visiškai aišku, kad toks tardymų būdas specialiai 
praktikuojamas Sovietų sistemoje, kad visais atžvilgiais 
palaužtų suimtąjį ir išgautų iŠ jo NKVD pareigūnų pri-
mestų kaltinimų prisipažinimą. Kiek atmenu,, per labai 
tnimpą laiką kalėjime įvyko trys kalinių savižudybės, 
nežiūrint, kad visa kalinių priežiūra buvo žymiai sustip
rinta. Apie kalėjime. mirusius-ar nusižudžiusius namiš-

salėje, 4680-46 avė. North, vie
tos Romo Kalantos Šaulių kuopa 
surengė Klaipėdos atvadavimo 
minėjimą, trukusi virs poros ’ 
valandų, į kuri atsilankė nema- į • - ; s % .
ža dalyvių: Buvo pora paskaitą. I kiams visiškai nebuvo pranešama. Jų lavonai buvo nak~ 
tokių paf kaip ir kiekvienais timis laidojami kalėjimo kieme arba kur nors apylinkės 

miškuose. Kai aš kvotų skyriaus viršininkui priminiau,metais.
Po minėjimo įvyko Romo Ka- j^ad būtų labai humaniška pranešti giminėms apie suim-

tanios šaulių kuopos visuotinas 
susirinkimą^ buvo išklausyta
senos valdybos atlikta veikla ir 
pravesti naujos valdybos ir kuo
pos pirmininko rinkimai. Susi* 
rinkimui vesti pirmininki buvo 
išrinktas daiL J. Juodys.

Naujuoju kuopos p-ku buvo 
išrinktas Juozas Babrys. Į val
dybą: A. Miliauskienė, A. Aidu- 
pas, St Grušas ir K. Stepcnkus. 
Į revizijos k-ją V. Lumbys* Na-
talija Navickienė ir Ona Josiu- 
kienė. Į šaulių kuopos Garbės 
Teismą: pirm. Alf. šmigelskis ir 
nariais prelatas Jonas BaUdūnas 
ir kun. Jonas Gašlūnas.

Pažymėtina^ kad po Klaipė
dos minėjimo nemažai dalyvių 
pasiliko šaulių susirinkime ir
domėjosi šauliška veikla ir net 
keletas pareiškė norą būti šios 
darniai veikiančios šaulių kuo
pos nariais — šauliais.

Kuojkjs sesės visus dalyvius 
pavaisino kavute ir pyragais.’ 
Visi geroj nuotaikoj išsiskirstė 
i namus. Koresp.

Robert Quinn pensija

Chicagos ugniagesybos koroi- 
sionierius Robert J. Quinn, kurs 

Pastebėtina. kad-VL Išganai- šiomis dienomis pasitraukė iš 
tis 10-tį minučių trukusią kai-j tarnybos išeidamas į pensiją, 
bą pasakė neskaitydamas iš už; pensijos po $1,800. kiek- 
rašii ir nei ties vienu žodžiu’ i • • < •

tojo mirtį, aš tiesiog buvau pavadintas kvailiu.

Viską tvarkė “padėjėjas”
Bolševikams okupavus Lietuvą tuojau buvo priskirti 

prie manęs du rusai karininkai, mano padėjėjais, kurie 
už kelių savaičių pasirodė NKVD operatyvinių pareigūnų 
uniformose ir priklauso bolševikų saugumo policijos tar
nybai. Visi patyrę tarnautojai buvo iš darbi atleidžiami, 
o į jų vietą skiriami be jokio patyrimo asmenys, dažnai 
komunistų partijos nariai ir komunistų politinės poliėi-
jos įsakymu. Kiek vėliau kalėjimui buvo priskirtas spe
cialus politinis komisaras Isajev.

1940 m. rugsėjo mėn. buvau iš tarnybos atleistas ir 
savo pareigas nakties metu 1 valandą turėjau perduoti 
iš Sovietų Rusijos atvykusiam naujam viršininkui, pa
reiškė liudytojas. |

Antrąją posėdžio dieną, spalio 19 d. popietiniame po
sėdyje buvo oficialiai viešu komiteto nutarimu prijungti 
Bylon lietuvių liudytojų raštiški parodymai įvairiais klau 
simais dėl bolševikų husikaltimų, suteikti Altai ii’ išvers
ti anglų kalbon. Buvo prisaikinti trys vertėjai, darfc tų 
liudytojų ir dokumentacijos vertimus; Jr. Jančius, Alg. 
Rėželis ir Vyt Bildušas. >

(Bus daughra)

i VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

garsinkites naujienose“
« * > X • f"..
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veniine.
Meilė

Prieplauka (aliejus)MIKAS ŠILEIKIS

Žmonija neteko žmoniškumo jausmo
Neapkęsti artimo ar kaimy- Jie dejuoją, aimanuoja, verkia 

no gal būtų dar menka nuode- nusiminę ir neigiamybės jų ai-į 
mė, l>et elgtis bešališkai ne- rodo gaua įtikinančios... “pa- 
leistina, nežmoniška, šiandien šaulio galas arti/Tr žmonės šiau 
žmonių mėgiamiausias klausi- dien yra daugiau susipažinę su 
mas “ko pasaulis stokoja yra Apokaiipso ketonų raitvtių |>ra- 
meilė”, liet meilės negali su-!našyste, negu su Kentucky Der-' 
siiaukti pasaulis, kol neturės by arelių lenktynėmis. Poli! 
vilties. Nėra pasaulyje taikos kai, laikraštininkai, auklėtojai,1 
nėra 'pasitikėjimo, nėra meilės, istorikai, net ir biznieriai pers1 
nėra nė vilties. Paskaičius dien ėmę lunatikų .spėjimais, prana-* 
raščio vieną ar kitą puslapį, šiur šauja pasaulio galą. Ir taip, tad. 
pas nukrečia ir mintis kyla “kas gyvenimo prasmę ir tikslas —! 
bus rytoj’*. * Chaosas, baimė ir viskas nebeteko x prasmės nei _ 
nusiminimas, pasaulis dega ker-j reikšmės žmonių mintyse. Ta*-? 
Što aislra, valdžių nepastovu-; ka, saugumas, laimė virto tuš- 
mas, korupcija visose pareigu-i čbi žodžiu, neteko, savo reikš 
nų eilėje, intrigos ir klastingos'niės šio pasaulio be vilties, gy- 
ideologijos kėslas užvaldyti pa
saulį — vis tai kasdieninė šmėk
la. kuri kankina žmoniją.

Pernok Ii o kardas

Kada vienas gali valgyti ir 
persivalgęs susirgti ir nunrrti 
vienur, kitame pasaulio krašte 
tūkstančiai miršta iš bado kas
dieną. Bado bomba ir žmoni
jos ekspliozija >gali bet kada su
daryti “sutartinę” ir sprogti ir 
visą mūsų civilizaciją beregint 
nuo tos gražios mūsų žemės pla
netos kaip šluota nubraukti. Ar
ba, pasak oro pranašų, mūsų 
turtingosios Amerikos duonos 
ištekliai gali labai greitai pasi
baigti. orui, kaip tai atsitiko 
30-uosiuose metuose, pasikeitus 
— sausrai visą’derlių dulkėmis 
pavertus. Liūdna... ateities per
spektyvos gąsč:os. Demoklio 
kardas-su branduolių šmėklos 
priekaba —viską naikinančia 
pabaisa, kabo virš mūsų galvos. 
Atseit, gyvename visų netikėti
numų laikotarpyje. Degalų kri
zė, nusikaltimai didėja, oro ir 
vandens tarša gresia mūsų svei
katai ir gyvybei, gyvename kaip 
ant statinės dinamito. Pakanka 
tik menkai kibirkštėlei ir III 
Pasaulinis Karas galf užsiiiepš- 
noti — karas visiems karams 
užbaigti, nes jau po to karo gy
vybė visa bus sunaikinta.

Kasdieninė šeimos kalba
X *

Žmonijos likimo, jos saulėly
džio ir kitokių pranašų prana
šystės šiandien turi savo progas.

nki" kaip <hdž ausias atradėja^ 
- tyrinėtojas, kaip vienatinis 
į laikų pasaulyje. Jam buvo 
u teik tas titulas ir ypatingomis 
.kilmėmims didžiausią, pagar
bi ir. be to. buvo pasėstas su

yvenimo viltis buvo iš>ipildžiu
Rr*i < hP Ar Im* likt

cbiivo jam kokios dar naujos į 
liūtys, nauja viltis? Jo didžiau 
ia: nelaimei i»rlx‘buvo jokiu i 
ilčių, jokios idėjos.^

Žmogaus gyvenimo ciklas
Po vįsos tos didžia ilsios sek- 

' niės, Cohimbos gyvenimo vii- 
-lies išsipildymo, ji ištiko viei-i 

iŠ skaudžiausių nelaimų. Jis bu-i 
,vo įtartas ir Įkalintas. Tas di-i? 
‘džiausiąs, vienintelis tų laikų at
radėjas- tyrinėtojas, 'buvo pri
verstas baigti amžių didžiausia-

ti. Mūsų viltis jiems padėti Mū
sų išeivija tautos viltis, lais
va ir išsiblaškiusi pasaulio pla
tybėse, ne vieninga. Diduma pa
sija k o bešališkai, jų tarpe yra 
sąmoningai atšalusių, gal, ir 
priešui parsidavusių. Duobkasių 
nei viena tauta nestokavo, turi 
ir musų Lietuva. Turime ir tuš
čios garbės ieškančių ‘Midvv- 
r’ti”. in t per mažai galinčių at
likti didžius tautos darbus. Nė
ra inū-ir tarpe gana vienybės, 
nėra solidarumo ir artimo su
pratimo. Iš to seka ir gana ne
maža mūsų išeivijoje apatija. 
Alsi*J, taikos nėra.

Pranašesnė viltis

Meilė, kam ji ne miela? Kas’ 
jos nepasilgsta? Meilė yra dau
gelio rašėjų aprašyta, dainių <lai 
nueita, daug ir knygų prirašyta. 
Daugelio yra cinizmo >palvomis 
nudažyta, biarin sentimentu ap
taškyta, bet yni ir teisingai ir 
rimtai apgalvotai aprašyta. Vie 
nas iš tokių yra Igor Stravinsky 

gražiosios muzikos kūrėjas. 
Jis savo autobiografijoje yra iš
sireiškęs: ,’*Ar ne per meilę pa
sisekė mums prasi-kverbti Į pla
čiąsias erdvės būtybes”. Skaito
me ir Salamono dainoje “daug 
vandenų negalėtų meilės užge
sinti, i 
ti”. • - ’

s- w gana rijoje nėra buvę to. kad kam ne- tų jo galėjęs atkalbėti nė atgra- 
Ar lai butų, butų pasisekę sėkmė vienam ar syti. Negalėjo to padaryti jo

i------- h.:<— Įšeima, nė darbas, nė sveikata.
|Jo viltis buvo didesnė negu bet 
kada kierio būtų buvusi pir-Į^. 
iniau. Galėjo kam atrodyti ir 
kvailu ryžtu, bet jis t___  __
jo ir ryžosi tikslo atsiekti nežiū
rint kokia būtų kaina paprašyta.

viltis v ra turėjus 
keistų nuotykių.

. Genghis Kahn žyg’ai, komuniz-j kitam laipsnyje atsiekti. Apati-jšeima 
mo kėslai ar Christuphor Co-jja sekė pėdą į pėdą ir asmuo ar 
hunbuso Amerikos atradimas—j grupė visuomet pradėjo elgtis 

; vis la> pats gyvenimo ciklas, be-į neatsargiai. Atsiekta sėkmė nu
sisukąs rato lanku aplink. Viltis smuko. Individuals ar grupė 
prasideda iš nusiminimo. Kada 
individas pradeda netekti 
ties, netikėtai atsiranda ir 
ja viltis.

: Jis tada pajaučia savyje

Pridedant naują, nepriklau
somą gN'A’enimą, mūsų viltis yra 
įsigyti kokį nors daiktą, ar tur
tą, ir pinigų daiktui Įsigyti. Ne 
gana to ir vėl iškyla kita viltis.

. . . ... ‘ Kadi ųau es aineįs igije nerimąi rne misiminmie, negarbingai iri . { .j daiktu, pradedame galvoti, kad neturte. Į ‘ .. . .zmurns reikalinga ir kokia ap- 
Coluinbusui valdyti haujųjų, J sauga. Bet apsauga nėra daik- 

jo atrastųjų žmonių, nesisekė.; tas. Ir vėl nauja viltis. Apsau- 
Kiti paveržė jo galią ir jo tur-fga priklauso nuo valdžios, nuo 
tas. Jis buvo priverstas nešti valdžios pastovumo, nuo sveikos 
retežių sun kią naštą, surakintas! ekonomijos, taikos Ir ateities 
negarbėje mirti. Jis mirė be vii-J pastovumo. Jei tų visų būtiny- 

. ties, didžiausiame nusiminime, biu nėra, nėra ir vilties. Ir visos airoavii ir». ....: , Į kalėjime, tvirtai tikė-i
J tos vilties būtinybės yra ta jė- 

... ... .. Jga, kuri mūsų gwenimo ratažmogaus ciklas issipil- 15 ’ . / " . . .,. ... * 4 v.. Įsuka ir stumia — kur?... kaipdė: nusiminimas, viltis - tuščių, ,.lx . . . .. atrodo, ten, kur niekuomet netikslų ciklas, dėlto, kad jo d-’ .. .
tis nebuvo gana didelė.

Ar mūsų tautos viltis gana 
didelė?

Individualas ar grupė 
netekę noro gyventi ir atsisakę 
stoti į kovą ginti atsiekti tikslo. 
Tada susidarė tokios sąlygos. Ir jam pasisekė, 
kad ir tikslas, kurs pradžioje 
galėjo auksu žibėti, pabaigoje 
gimdė cinizmą, o cinizmas savo 
keliu nusiminimą. Ir taip tas 

pradeda raginti ir kviesti kitus į gyvenimo ciklas pasuko atgal iš 
prie tikslų ir jam padėti jo tiks-} kur jis prasidėjo, gyvenimo lank 
lams atsiekti. Jam tada pasisę-Įtį sukti. Priežastis yra ta. kad 
ka. . ' i valtis nebuvo gana didelė.

Bet kad viltis turėtų kokios 
vertės, ji turi būti didelė, didelė 

j tiek, kad jos pilnumoje niekuo- [ Christopher Columbus buvo 
Ji vienas iš pavyzdžių. Jo didžiau- 

turi būti didesnė ir turėti viltį si valtis buvo įrodyti, kad pasau- 
patobulinti praeityje neišsipil- lis yra apvalus, o ne plokščias, 

kaip tais laikais buvo daugumos 
tikėta. Ta jo svajonė buvo jo 
amžiaus didžioji oaltis ir jis ry
žosi ją įvykdyti. Niekas nebū-

vil
na u-

norą
nė tvanai jos paskandin->’-vventi atsiekti. Supra-

tęs gyvenimo prasmę ir vertę.

Viltis

Jis kreipėsi su prašymu į ka
ralienę. Jam pavyko ja Įtikinti 
ir Ispanijos karalienė, Mačiu
si savę brangenyp^s, pasiskoli-’ 
no pinigus, kad suteikto Cohim-

galima ir atsiekti ilgesniam lai
kui.

Kiekviena žmogaus viltis, pra
džioje gali kaip auksas žibėtu 
bet pabaigoje ji gali to žvilgesio 
netekti. Apatija veisia ciniz-j 
mą, o cinizmas savo keliu nu-i > €-. . . _ • , mot nebutu galima atsiekti.siminimą. Gyvenimo ciklas — -j 
ratas taip ir sukasi lanku, grįž
damas atgal iš kur prasidėjo.

Laimė dar, kad žmogus turi 
galimybes savo tikslo siekius pa 
keisti, iškelti ir atsiekti, arba 
nors vilties atsiekti. Viltyje glū
di galia, o ta galia taip ir suka 
pasauli ratu, jį padaro veikliu. 
Nes kiekviena viltis iškelia nau
jas idėjas, naujus reikalavįmus, 
be ko gyvenimas ne būtų įmano
mas.

Bet, faktas lieka faktu, kad

džiusios vilties.
Apatija

Nuostabus dalykas, kad isto-

i

Istorinis pavyzdys

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H, TAMAŠAUSKO

536 puslapiais su žemėlapiu ’Ir paveikslais aprašo Pi mirt sarrn H 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių m raitė. Knygor 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

Didžiausia mūsų viltis — ts- 
busui gana lėšų ir paskyrė jam; vynės laisvė, nepriklausomybės 
tris laivus su Įgula. Įatstatym

Betgi, tikėti ar ne tikėti ir Co- 
lumbuso viltis nebuvo gana di
delė. Jis tvirtai tikėjo, kad va
žiuojant į Vakarus ir, kad pa
siekti tuos pasakingų turtų kraš- 

j tus: Rytų Indiją ir Kiniją. Jo 
viltis išsipildė geriau negu jis ti- 
kėjosi. Vietoj Įrodyd. kad ga- 
Įima nuvažiuoti į Rytus, va-} 
žiuojant į aVkarus ir, kad pa-! 
saulis apvalus, ne plokščias, jis 

j atrado visą, visiškai naują pa
saulį.

Ir negana to, kad viltis jo iš
sipildė, bet ta viltis buvo daug 
turtingesnė ir reikšmingesnė, 
negu jis būtų galėjęs isivaiz- 

, duoti. Už ta jis buvo išaukš-

Kas tai yra pasakęs gana keis
tą, bet protingą dalyką: “Yra 
tik vienas dalykas dėl kurio yra 
verta gyventi, jei dėl jo sutiktu
me! ir numirti?*’

Mūsų broliai ir se- j
sės vergijos pančiuose su ran- • Ar kas iš mūsų šiandien yra 
kinti, kenčia žiaurią okupantą bent ir pagalvojęs apie tą da- 
priespaudą be teisės ir pasiskųs- lyką? Jonas Kairys

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nP°ty5Ų

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* itilius, g/vu kalba, gražiai išleiita.

Dr. Juozu B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva* IstoHJc* 
lantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kabia S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangum* šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progom!*. J** ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atitoltu* čeki u 
otoginę perlaidą. *

liėjuti S ipaudos ir galima gauti knygų rinkoje

POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Raina |l_50. 

Knygos bus išsiųstos, jei |lo0 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, ' 
1735 So. Halsted St, Chlcaro, HL WW8 /

1733 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

AMERIKOSIM

1

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę i> 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus {domu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pMtkojimt* 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių Šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanai Rūkai, VIENliO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomi*. 
Cl* suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

Juctm Kaptčlntk**, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplet 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozą* Kapačlntka*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
▼ra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kūriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dot

eiKAGIETRS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LlETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naučakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 psL *150. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina *2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ach 
tariaus pastabumą neapgauna Intualsto Ir įgitpropo propaganda bei 
ošmaikavimaL Abi knygos parašytas lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PakarklH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų tikimą. 
Kaina *2. *•

Vtao« žomaftls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
B4 p*L Kaina *U0.

ra ir kiti laidiniai yra gnmairš
NAUJUNOSK, 17*9 Sa. MALFTED ST^ CHICAGO, ILL. 6ĖM

vMlaoRaaf dat^a valandooMs arka vtaakavrt Ir pddodae* 
Ukf ar plalelnf perlaidą.

*-•**-*

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N*v|Ienow yallma pavti pvlkly knypy, kuriai bri

knvpu įpint* ar lentyną.
Aleksandra* PakatalBrit, MES GRĮŽTAME. ĮdomŪ! jaunų dienų 

’ atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, įkaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina SB.

A. PakalnSkl*. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykių priilmlnL 
tr laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, ruftlra- 
tyti 1 12 dalių. 296 paL. kaina S5.

Dr. Kazyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomą*, 
žlaia viršeliai*. 336 pal. Kaina Sft.00. Minkštai* viri.

Prat. Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RU A, I dalis. 208 psL. Įrišta — S3.00. minkštai* vir
šeliai* — *2,00; U dalia, 225 pat. įrišta — *3,00. minkš
tai! viršeliai! _______________________________tai* viršeliais ___________________________________*U»

Mendkee Temas — TamaUvekes, LIETUVIiKASIS PAMARY*, 
ityi n Įdomiai* aprašymais, Uto 
a. 336 peL. kalni M.
ALAPINIŲ. Trijų dalių ,Lietuve#P. KaslOnas, TARP tALSVŲ

partizanų buitie* romanas 292 puslapiu. Kaina *3.
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* itiiminlmaJ

170 p*L _________________________________________
M. Gudelis, POVILAS MILIRIS, biografijos brocUi 233 

puslapiai -..... , U J*
Knyga* užsakant reikia pridėti *5 et pašto JUaidnma.
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Pm mu taupomi jt*l ptBlfi! at
lieka dideliu* darbui. Pirma, jie pa- 
detfi Juma pasiekti asmeuiikui jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnu

lio dieną, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
V1ENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įitelgt* 1923 meUl*. T«L 421-8070
l*tid£o« pletuoM tnfomobUUm* parUtytL



Isineša palikto turto, o likęs elnž'j Maskvoj ve‘k;J’r 
čios Tai-prautinės teisinės komisijos rankas. Bet oi upan 
tas apuostė, kad Amerikos lietuviai buvo ir yra darbš 
tūs ir taikūs žmonės. Jie turi savo namelius, taupymo 
bendrovėse laiko kelis dolerius ir "bereikalingai pinigų 
:ee kvoja. Jie Maskvaje pradėjo planuoti, kaip iš Amen 

kos ietuvių būtų galima iščiulpti galimai daugiau pir 
jų . Maskviniai įsteigė Lietuvoje tos tarptautinės k.mi 
sijos skyrių ir pradėjo mokyti rusams parsidavusius lie 
u ius, kaip išlupti daugiau palikimų iš Amerikos lietu 

■ ]. Jie leido į specialias mokyklas, dėstė specialiuose kur 
jose ,kad lietuviai susipažintų su Amerikoje gyvenar 
ių lietuvių sentimentų varge paliktiems broliams bei se 

serims ir pa čtų išlupti daugiau pinigų. Pasirodo, kaz 
apdairiausioji ir sukčiausioji buvo teisininkė Genovaitė 
Valinskienė. Rusai pastatė ją Vilniuje įsteigto tarptau 
tinės komisijos lietuvių skyriaus vedėja. Jos žinioje dirbi 
keli kiti lietuviai advokatai, pasižadėję padėti rusam: 
apmauti taupius ir geraširdžius Amerikos lietuvius.

Jau minėjome, kad ta Valinskienė, buvo Washingtone 
sovietų ambasadoje, buvo Chicagoje, Detrojte ii- Bosto 
ne. Ten jai buvo suruošti kažkokio Amerikos advokato 
priešpiečiai, kurių metu ji turėjo progos susipažinti su 
palikimų gaudymo reikalu Amerikoje. Posirodo, kad ta 
apsukri ponia, būdama Chicagoje, buvo užsukusi į Vilnį. 
Tik nepamanykite, kad ji ten buvo užėjusi vilniečių tes
tamentų tvarkyti. Vilniečiai testamentų okupantui neda 
ro, nes jie neturi pinigų. Jie duodavo stmbesnes sumas 
pačiai vilniai, bet Lietuvoje gyvenantiems žmonėms jie 

_ nepalieka, nes žino, kad jie negaus. Ji užėjo į Vilnį, kad 
palikimus. Nurodėme, kad didžiausioji palikimo dalis ei-įgalėtų paskleisti kelias neteisybes pas tą savaitinį laik 
na tiesiai į sovietų okupanto rankas. Niekam Amerikos Į raštį Amerikos lietuvių tarpe. Ten su ja buvo padarytas 
doleriai tiek nerūpi, kiekjie rūpi Lietuvą pavergusiems ru pasikalbėjimas, kuriame ji giriasi neatliktais darbai ir 
sams. Rusai įsivedė komunistinių vergų sistemą pačioje neteisingomis žiniomis. Ji net pasigyrė, kad buvo užėju 
Rusijoje, bet iki šio meto nepajėgia pasigaminti pakanka- si į Chicagos teismą ir susipažino su Chicagos teisėjais 
mai duonos, drabužių ir riebalų savo krašto gyventojams, ir “public administratoriais”. . , . ;
Gerai pavalgo ir gražiai apsirengia tiktai ponų privile
gijas turintieji komunistų partijos vadai, policijos vir
šininkai, karo maršalai ir aukštas valstybės vietas turin
tieji valstybės tarnautojai. Jie gauna didesnes algas, jiems 
skiriamas specialus maisto davinys, jiems duodami patys 
geriausieji butai, o paprasti žmonės privalo tenkintis 20 
rublių mėnesine pensija.

Jeigu Amerikoje gyvenantis brolis pajėgia kiek susi
taupyti, tai jis, prieš užmerkdamas akis, nori pasiųsti 
bent dalį savo santaupų rusų okupuotoje Lietuvoje liku
siems savo broliams, seserims, brolių vaikams ir kitiems 
giminaičiams. Jis nori jiems padėti, nori juos prisiminti, 
bet negali. Jeigu Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma, 
tai Amerikos lietuviai padėtų Lietuvoje likusiems ginti 
naičiams stambiomis sumomis. Jeigu būtų žinoma, kad 
niekas į siunčiamus pinigus nesikėsins, tai jie Lietuvoje 
sudarytų fondus jaunuoliams mokytis, tapti profesiona
lais ir būti naudingais savo kraštui ir žmonėms. Bet ko
munistinėje santvarkoje tokios garantijos nėra ir niekas 
savo palikimo jiems patikėti negali. Doleris jiems šiandien 
labai reikalingas. Jie privalo pirkti javus Amerikoje, kad 
galėtų maitinti krašto gyventojus, o javų Amerikoje ne
nupirks be dolerių. Okupantas viską atėmė iš lietuvių 
pačioje Lietuvoje — žemę, namus, padargus ir galvijus, 
— o dabar dando uždėti savo leteną ir ant Amerikos lie
tuvių palikimų.

Amerikoje rusai yra pasisamdę pačius apdairiausius
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okupanto pastangas pagrobti Amerikoje gyvenančių lie
tuvių pavergtoje Lietuvoje likusiems giminėms paliktus

Jokubka gali nežinoti, bet Amerikos teisėjai priva 
lo žinoti, kad jiems nėra jokio reikalo vesti pažintis su 
svetimai valstybei tarnaujančiais agentais. Valinskienei 
pasą davė ir kelionėms reikalingus pinigus parūpino So. 
vietų Sąjunga, ją Chicagon atlydėjo sovietų ambasados 
tarnautojas. Ji galėjo kalbėtis su Maskvai dirbančiais 
Amerikos advokate -, bet ne su teisėjais. Teisėjai nešikai 
ba nė su viens va bis agentais, kurių JAV vyriausybė 
nepripažįsta, 
riams vyriau 
tai' ir ambas: 
laikais. Chi:a

GubosAntanas Rakštelė

&

j Todėl NLF reikalauja: “Pa
naikinti Varšuvos Paktą... Lik- 
viduoti Europoje Šiaurėj At-| 

liauto Sąjungą (Nato)... Įįsteig- 
(Tęsinys) Jungtinės Europos Valstybės

j nuo Lisabonos iki Uralo... Eiti 
Maskvos okupaciniai organai Patriotų Sąjunga (LPS), Lietu-|prie Pabaltijo ir Skandinavijos 

veikė per savo įgaliotinius* kurie 
tvarkė ir tvarko visą Lietuvos 
gy-venimą. Kitos tautinės mažu
mos, kaip praeityje taip dabar
tį j e tesilaiko nuošaliai nuo lie
tuvių tautos gyyen:mp. T.

1 Galvojant logiškai,

V . KAROSAS

LIETUVOS LAISVINIMO PROBLEMA

vos Katalikų Susivienijimas Įšaliu unijos sudarymo būsimo- 
(LKS), Lietuvos JLaisvojo De- je laisvoje Jungtinių Europos 
mokratinio Jaunimo Sąjunga Valstybių šeimojė” (Tėv. Žib.į 
(LLDJS), kurios pasisako: “už 12.VI.1975). 
išstojimą iš TSRS sudėties, už 
li audies Respublikos statusą so- 

rfeikėtų cialistin'ų valstybių sandraugo- 
’aukti okup. Lietuvoje naujų je... KGB kaltinimai, kad mes 
dėjinių ir politinių sąjūdžių, at- nacionalistai nepagrįstai ir ne- 
sipalaidavusių nuo atgyventos ir/išlaiko jokios kritikos. Mes, Jau 
drauge sunaikintos praeities. Mu noji Lietuvos Karta, gimus’ ir 
su nuostabai ten atgijo Aušros, užaugusi socializmo sąlygose, už 
Varpo ir Tėvynės Sargo ideo- laisvą nepriklausomą Liaudies 
’ogijos, nors ir kiek pakitusios Lietuva, o ne mirštančio kapi- 
naujose sąlygose.? Be šių tradi talizmo restauraciją, mes už vi
rinių sąjūdžių randame Lietu- sų tautų draugystę, socializmą,

j oratas. Taip, pav., ? “Lietuvos Liet. 25.VŲL1976).
j pogrindžio atsiŠauk:me’, kuris Tiek pirmame, tiek7 antrame 

alba Nac’oąlinio L aucies Fron NLF atsišaukžme pasmerkiama
j. >vardu.pasisakoma:-kadNLF, Amerika kaip • imperial!:tinė 

steigta: 1955 m. Vilniuje, yra valstybė, siekianti ne pavergtų 
; yvas ir šiandien. Kovojanti už tautų .išlaisvinimo, bet pasaulio 
nepriklausomos Lietuvos atsta- pasidalinimo su Sovietų Sąjun- 
tymą, pažangiųjų Lietuvos jėr ga.. Todėl smerkiami ne v.’en So- 
gų organizacija stovi pirmame rietu Sąjungos imperialistai, bet 
bare. (Tv. Ž’b. 12.IV.1975). ir Amerikos, nesi “Visos didžio- 

. Kas sudaro ‘'pažangias Lietu- sios imperialistinės valstybės 
vos jėgas”? Antrame NLF at? buvo ir-bus mažų tautų priešai 
sišaukime jau išvardinamos se- ir iš jų nelaukime pagalbos” ( 
kančios organizacijos: Lietuvos (t. p.).

O’ ---- ------- - v v -C -cv T . . . - . -
■ nepripažįsta sovietu primestos lietu poje visai naujas idėjines sam- demokratiją ir -ta ką’. (Nepr. 
s. Amerikoje veikia tie patys konsulą 
kuri buvo Lietuvos nepriklausomybė;

advokatai žino, kad kunsulė Juzė Dauž 
sietuvos respublikos atstovė, o ne kažkokia 

vaiimžicie. čia buvo tuščias jos pasigyrimas, o gal to 
Kią aiiLi paleido \ ilnies reporteris,, paruošęs spaudai jo 
sios reportažą. Apie tą pačią Valinskienę Vilnyje yra 
daugiau pasakų. Jokubkos redaguojamas savaitraštis 
taip kito, šitaip rašo:

“Advokate Genovaitė Valinskienė Lietuvoje gyve
nantiems piliečiams išrūpina palikimus, kurie lieka 
po jų artimųjų mirties užsienio šalyse, o taip pat gi
na užsieniečių turtinius interesus Lietuvoje Ji atvy
ko į JAV kviečiama advokatų firmos, stt kuria ben

dradarbiauja”. (Vilnis, 1978 m. kov. 1 d. 2 psl.).
Jeigu Valinskienė gintų nelaimėn patekusių Lietu 

vos gyventojų reikalus ir bendradarbiautų su užsienyje 
veikianča advokatų firma, tai lietuviški “kagėbistai” ją 

advokatus, kad padūtų jiems iščiulpti i šAmerikos lietu- čiuptų už kalnieriaus, išvežtų į Maskvą ir keliaš savaites 
vių galimai didesnes sumas dolerių. New Yorke jie turi'pratardytų Maskvon jos neišvežė, nes ji gina rtiaškviftių, 
nusamdę didelę advokatų bendrovę, kuri vien tiktai iš o ne Lietuvos gyventojų reikalus Ji eina ranka rankon 
Amerikoje gyvenančių lietuvių, latvių, ukrainiečių, len kartu su Maskvoje veikiančia Injurkolegija. 
kų ir gruzinų gyvena. Kas nepajėgia parašyti tinkamo
testamento, tai advokatai įbedžia savo nagus, patys nu- nimą užsieniečių turtinių interesų”. Pavergtoje Lietuvo-

Bet melagingiausias yra tvirtinimas apie josios “gy-

Tokios NLF radikalios min
tys- ir reikalavimai turėjo sukel
ti abejones politinių veiksnių 
sluoksniuose, nes prieštarauja 
LKB Kronikos, Aušros ir VaS 

• po skebiamoms pogrindyje idė
joms. Sutinkama, kad šie do
kumentai buvo sufabrikuoti 
KGB tikslu suklaidint: lietuvių 
tautą ir išeiviją. '

Niekas nesidaro iš nieko. Net 
KGB padaryti falsifikatai, kaip 
kreivame veidrodyje atšviečia 
kylančias tautoje idėjas, kurios 
turėjo ir turi savo loginį pagrin-

je niekas neturi teisės ginti užsieniečių interesų. Jeigu 
kas drįstų tai daryti, tai kagėbistų būtų sušaudytas ar
ba jų atiduotas į teismų, ir ten metų metais tąsomas. Tas 
sakinys įdėtas tiktai Amerikos lietuviams apgautu Dar 
negirdėjome nei vieno atsitikimo, kad bent vienas lietu
vis, palikęs Lietuvoje savo namus, žemę, santaupas, kny
gas h’ kitokį turtą būtų iš okupanto' gavęs bent vieną do
lerį. Jeigu rusai leido Valinskienei bent vienam Amerikos 
lietuviui išmokti už paliktą turtą, tai kur ji pinigus pa
dėjo. Iki šio meto nei vienas Amerikos lietuvis iš rusų 
nei cento negavo už okupanto pagrobtą turtą.

Paskutiniais metais atklydu
siam e į Vakarus pogrindžio Var
pe, kurį leidžia Lietuvos revo
liucinis išsivadavimo frontas, 
jau nevardinamas Na čionai’nis 
Liaudies Frontas, bet kalbama 
stpie Lietuvos Revoliucinį Išsi- 
vaddrinio Frontą, kuri sudaro 
— Lietuvos Nacionalinė Revo
liucinė Tarybą, Žmogaus Tei- 
s.ų Komitetas, Amnestijos In
ternacionalo škyTius Lietuvoje^ 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sa* 
jūdis ir Laisvoji Lietuvos Ko
munistų Partija.

(Bus daugiau)

t Pilkosios voverėlės labai 
gerai pažįsta savo maisto pro
duktus. Sudarydamos atsargas, 
jos neima sukirmijusių, nepri- 
nokusių ar kitokių defektus tu- 

trinčių riešutų ir giliukų.

čios susirinkimas nusprendė, kad velnias ir jo pietos Rašo Dr. A. J. GUSENAS 
dvasios buvo Dievo sukurtos, bet velnias yra Dievui 

pra- nusižengęs angelas. Vemio aprašymas duotas šv. Jono 
Apokolipsėje: — Ir įvyko kova danguje. Archangelas. 
Mykolas ir jo angelai kovojo prieš drakoną. Drakonas 
ir jo angelai kariavo prieš archangelą Mykolą ir jo an-

1 gėlus, bet neatlaikė. Didysis drakonas, vadinamas vel
niu. ir jo angelai buvo nutrenkti su juo.

Iš šito aprašymo žmogaus fantazija sukūrė velnio 
atvaizdą su uodega, ragais ir kitais fantastiniais atri
butais. šv.xPetro kapinėse Romoje katakombose iš tre-^ 
cio šimtmečio yra išlikę pirmųjų krikščionių vaizduo-’ 
jami demonai pavidale gyvačių Edemo soduose. Pagal 
Senojo Testamento pikto traktavimus. santykių: nuo sifilitike paliestų daiktų arba bučiuo-

velnią janus.
7'7”j Užsikrėtus sifiliu, jo bacilos, vadinamos spiroche-

• tos, greitai braunasi i kūno vidaus organus, sparčiai
miniQiiii•

, . , • -j j -at-i- dauginasi taip, jog per Šešias savaites sifilio nuodaisi vaizduodavo velnią, prj.<ui.i>kydami šv. Eulogijaus. mo- J s r'-
’terų, perrengtų angelais pavidale. J a

itė vie- nia. bet dar keistesnis velnių lipinimas sienose, kur
A - . v w . • • • w • V « • * v

Veneciškos ligos z
Neretai būna, jog dantų gydytojas venerišką ligą 

pirmiau pastebi negu medikas. Akylus dantų gydyto
jas, darydamas dantų sveikatos patikrinimą, gana daž
nai suranda sifilio ligos simptomų: gomuryje, ryklėje, 
liežuvio šonuose, ant dantų dantenų ir lūpų.

Sifilio liga yra labai biauri, ji užkrečiama. Ji irgi 
yra paveldima iš anksčiau sirgusių sifiliu tėvų

Daugiausia sifiliu apsikrečiama per lytinius san- 
’ tykius, ypač gatvių pakampėse ir nesą n itališkuose pros

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškių knygos ’"Fragmentai iš 

eities miglų”
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.

(Tęsinys)

Prie* .pulto stovėjo Mogiliavo katalikų dekanas 
Sviatopolk-Mirskis. vidutinio ūgio vyras. Iš arti pasi
žiūrėjus, matau pagyvenusio žmogaus veidą. Raukš
lių ir raukšlelių tinkas dengė jo veidą."Tos raukšlės, 
tai kieto ir rimto žmogaus charakterio savybės. Jos 
byloja apie pasitikėjimą savimi. Per diskusijas paste
bėjau, kad jis mėgsta žerti savo pažiūras, demoastruo-•
ti gražbylistę ir mėgsta išsakyti savo įsitikinimus. Per j Kažkoks menininkas šeštajame šimtmetyje 
diskusijas jo veidas prisipildydavo energija, akys žė- atvaizdavo žmogaus pavidale Egipte. Bet te velnio 
rėdavo ir atrodė pajaunėjęs. Jis kalbėjo su tokia jėga.veido bruožai paprast' ir grubūs. Jis panašus į vi___
įsitikinimu ir tikrumu, kad klausy tojas nustodavo abe- ūkininką-felachą ir šypsosi. Bizantijos 
jojęs jo teigimais.

Jaroalavskis sako: _ v v
— Katlikų Bažnyčia nerangiųjų tikinčiųjų nepa-l Piktųjų^dvasių vaizdavimas griežtai pasikeitė ’ 

lieka ramybėje, bet juos baugina. Bažnyčia pasiekia nuoliktajaine amžiuje prancūzo vienuolio Grabelio įta velnių ir demonų skulptūros dažnai su iškištais liežu- 
to, kad išgąsdinti ir sumišę tikintieji, krikščionys kar- koje. Mat, jis “chronikose” velnią vaizdavo išsigintu- vi ars, piktai žvelgia į altorius.
fu su himnais Dievui vaplioja ir kažkam kitam. Nuo šio žmogaus pavidale. Vienuolio psichozė davė pagrin- Sviatopolk-Mirskis: — Renesanso laikų velnias 
mūsų eros, devintojo šimtmečio gotiškųjų bažnyčių ka- dą vąizduoti velnius Prancūzijoje ir atitinka piktųjų vis daugiau panašus j žmogų. Goethes Mefistofelis ma- 
niteliaj Prancūzijoje apkrauti dangaus kariais lygiai, dvasių vaizdavimui daugiau

'^no piktomis dvasiomis. Sviatopolk-Mirskis at-1aiškinimai 
>ako: P Senas, taip ir Naujas Testamentai vel-j
si; h i <: z. ai, bet neduoda jo tikslaus aprašymo Jį'mas

\ z« : * \ tik iš atskiru šventraščio komenta-
I i?. .. atvirtasis Laterano visuotinis Bažnv

apkrečiamas visas kūnas ir kraujas.
Dažnai sifiliu apsikfečia dantų gydytojai, chirur

gai, barzdų skutėjai ir masažuotojai.
Beje, paveldėtą sifilį kūdikiai gauna nuo sergan

čių motinų, kurios pirmiau jį turėjo arba užsikrėtė lys 
tinių santykiu momentu.

Dažnai būna, jog tokie kūdikiai gimsta invalidais, 
ir už tėvų nuodėmes turi -kentėti. Gerai, kad tokie kū
dikiai nebeilgai tebegyvena. Beje, gamta jų pasigaili, 
pašalindama jaunystėje, ir tuomet jiems ir jų tėvams 
sumažina kančias.

Sifilio simptomai pastebimi burnos ertmėje ant! 
gleivinių plėvių, kurių kraštai rausvi ir patinę, po lie4 
žuviu, gomuryje, apie migdolus, ryklėje, ant lūpų, dan
tų dantenų ir kitose gleivinių plėvių srityse.

Šiandien surinkti statistikų duomenys rodo, jog 
sifilio liga Amerikoje gausiai plinta, nes dvylikoje' 
valstijų buvo užrekorduota apstus sifilio susirgirmį 
kiekis.

Amerikoje sifiliu sergančių yra labai daug ir jų 
skaičius didėja, ne mažėja. Labiausiai tai gonnorhea 
ir sifilio ligos plinta taipe jaunuolių tarp 16 ir 22 am
žiaus metų.

T
(Bus daugiau)

nei misliški ir religiniai žai panašus į viduramžių pabaisas. ;
į Vakariečių krikščioni® dlSiionas sujudėjo šv. Ber- 

jxairiais meno istorij a pci indais velnio valzdavi- ’nardo vienuolyno celėje. Perėjo per Liuterio kambarį 
laba; Įvairus. Pradedant ir baigiant primityviais ir amžiams pasiliko bažnyčių skulptūrose.

.londd/l.. dievukai,. ' :
jiinslavsKis; — Įveista bažnyčios pažiūra į vel-

KAITYKITE ir platinkite

JIENRAŠTl “NARHFA-
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.. akušerija ir moterų liuus 

GINEKOUQGINM CHIRURGIJA 
6449 S-k PuUtkj Rd. (Crowded 

’MOicai Bu*MinfJ. T*L LU 5-64* 
P.Jna r lėni m pagal susitarimą

Je ur Atliepia, skambinti 374-Wu

uit C. K. BOBELIS 
hkstų ir šlapumo takų 

‘CHIRURGIJA 
(•lai. 093-0993 

^o* Valley Medical Cantar 
860 SUMMIT STREET 

<UUT£ 5*. ELGIN, ILLINO13

LIK. Ea„u V. D Aliui 
GYDYJGJA^ .R CHIRURGAS 

West chewier Community kiimko 
Med»cinoi aireKrortut

.938 5, Hanherm Rd., Wesicnwster, «
'ALA Lkx>. 3—8 aaiDo dienomis 

Ui antrą šeSLadienj 8—3 vai 
• 562-2727 arba 562-272t

PEL. — BE 3-5893

I 'it A- R. S-LuiL v EClkA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West i03rd Street 

Valandos pagal susiiarimą

O U. FRANK PLECKa.
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
z»18 W. 71 St. Tel. 737-514'* 

Tikrina akis Pritaiko akinius u 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tre<

PR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATŲ* CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—-7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2830 .

Rezidencijos' telef4 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligo^ 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., aniracL, trečiad 
ir penKl. 2-4 ir 6-B vaL vau.. S^Xadie- 
mais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

F. ŠILEIKIS, O. P.
UKIHur j£DAS-rKU i'EZLS’l'AL 

aparatai - Protezai. Med. ban- 
Uazau speciali pagalba Lajoms 
tazch Supports, ir t. t.

vau; y—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—j 
2850 W*st 63rd SU Chicago. III. 60629 

Telef.; PRospact 6-5084

| Gėlės visoms progoms 
j BEVERLY HILLS GĖUNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel/499-1318

v —
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna ape ra ūda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS ’ 
Tel. WA 5-80tU

Lietuves Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Clevelande-draugiškumo ženkle
r.

Vasario 19 d. d vaL p. p. Die
vo Mot'nos Nesiliaujančios Pa
galbos graži, erdv: ir šilta salė 
au buvo sausakimšai p;lna. kai 

Lietuvos Neork:!ausomybės at
statymo 6C-čio nrrėnmo g°r- 
sės svečias ir kalbėtojas JAV 
’enatorivs John Glenn, lydimas 
'Tevelando Lietuv’*ų Demokratų 
'rlubo rirmurnko Jono Nasvy- 
čio įžengė rro duris. Atsistoi’s, 
gausiu plojimu garbųjį svečią 
'asve’kiro vn *"00 Teturiu.

Senatorius Glenn — vidurinio ( 
ūgo, Teknas. rimtas, neįr^tin- 
rti karinių man‘eru. nors Amė-i 
•ikos marinuose išbuvo daug 

metu ir išėjo i atsargą puikinio, 
ko laipsniu. Nors Senate dar tik 
rirmą kadenciją, bet ko’egų ir 
vyriausybės la'komas veinas įta 
kingųjų senatorių; su juo skai
tomasi. Neretas jo veide šyps
nys. ką turėjome progos per 
’■elfas valandas patirti.

Sen. Glenn tarp Clevelando 
retuvių pralėkto) net penkias va 
landas tą sekmadienio popietę. 
Tai aiškus liudijimas jo palan
kumo lietuviams Sunku prisi
minti kitą tokį ankštą JAV val- 

! dž;os pareigūną, kuris būtų bet 
įkuria proga paskyręs visą po
pietę mūsų reikalui. Praėjusiuo 
se metuose, tiesa, visokių mie
sto, apskrities ir pan. pareigūnų 
būdavo. Ačiū jiems už dėmesį. 
Tačiau dažniausiai jie atsiras-

■r ika’bą ir... d’ngdavo iki kitų 
^etų. .

T * >
pC^ve’ando lietuvius John 

Glenn atskrido pats šavo draugo 
sprausmin:u lėktuvu,nes su Cin
cinnati kur jis buvo šeštadienį 
ir sekmadienį rriešriet. susisie
to’mas komerciniais lėktuvais 
yra gerokai prastas. Iš aerodro
mo senator’us su ^onia G'enn ir 
palydovais (freFais s?vo štabo 
žmonėmis) vyko tiesiai į Lietū

ki Namus kur senatoriaus gar 
ruoŠ’ami Šampano pie- 

hūs (champagne luncheon).
neu’flitšti kad Glenn 

a rito r’en^s geriausių Ameri
kos rilotų, bet ir astronautas, 
širmasis apskridęs žemę visam 
pasauliui stebint k'ekrieną jo 
žingsni nuo pat skrydžio pra
džios iki paskut;nės minutės. 
Kaip žinia sovietų skridimai 
net š’andien, ta;gi po keliolikos 
metų, vis vykdomi pusiau slap
tai.

Pietus, kurie buvo išskirtina^ 
sotūs, šaunūs, ‘skanūs, jaukūs, 
malonūs ir puikios nuotaikos su 
organizavo Cuyahoga (Cle ve
randoj apskrities rietuvių demo 
kratų klubas Iš Vkrųjų — dan
gaus^ jis rūpinosi, juos su
tvarkė ir juos 'tokius padarė, 
kokie jie buvo — tai klubo pir 
mininkas, niekuomet nenuilstan 
ris Jonas Nasvyt:s, plevelandie- 
čiams gerai pažįstamas staty-

kos lietuvių demokratų vienas na Cleve’ande retai kada būna-

davo valandą pavėlavę, pasaky- b’ninkas, ALTos Centro Tary
davo uningą dviejų minučių bos narys ir vietos be Ameri-

judriausių vadų.
Tarp pietų svečių buvo atsto

vaujamos beveik visos Clevelan
do lietuvių organizacijos. Džiu
gu, kad buvo ryškus jaunų žmo 
nių dalyvavimas. Dalyvavo ir 
visa eilė kitų tautybių atstovų 
be* spaudos žmonių: latvių, es
tų, vengrų, slovėnų lenkų, žy
dų ir kt. šis faktas buvo labai 
malonus senatoriui ir jis tai

see us forPASSBOOK

mutual reaeiai 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOIS 60608 
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
I KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KSIKSClONIUI

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. IŠ tikrųjų nei vienas iŠ visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz- 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištvrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis pc mirties*’, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

graži. Dažniausiai sniegti, šala, 
pusto, šlapdriba ir pan. Nedaug 
ko clevelaniečiai galėjo laukti 
ir šiemet; juk jau kelinta savai
tė šaltis spirgino, net keli žie
miniai uraganai buvo praūžę, 
jau purvinas sniegas dar vis 
kalnais visas pievas, kiemus ir 

’ š’aip mažiau naudojamas vie
teles buvo užėmęs. Tačiau sek
madienio ryte saulė auksu nu-

kel'ais atvejais pabrėžė, pasi- tvieskė ne tik miestą, bet ir apy 
d/iaugdamas gražiu lietuvių • linkės ir švietė visą dieną. Buvo 
draugiškumu su kitų tautybių I vėsu, bet saulutė linksmino
amerikiečiais. i dūšią...

Pietų neformalią programą: 
i pravedė pats pirm. Nasvytis,' 
j kiek padedamas Pauliaus Alšė-; 

no. Po garbės stalo pristatymo į 
(dr. K. Bobelis, du lietuviai tei- • 
sėjai — Kstalinas ir D^Bell, vie
tos ALT sk. pirm. Rukšėnas, 
kleb? kun. Kijanskas) bei visų 
svečių pristatymo, trumpą, nuo

(Bus daugiau)

Milijonas dolerių už biogus.. 
vaistus

Tokio, Japonijos teismas pri
teisė, kad trys vaistų kompani
jas išmokėtų $1,050.000 kom-’ 
pensacijos 6 asmenims, kurie

Et'DEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAI.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITJONF.D KOPLYČIOS

■ —---------------<

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii jvairiv atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Į Tel. 376-1882 arba 376-5996

/ ~
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

1490 IdL A. M.

Llefuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8^0 iki 9:30 

vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukui

TeleL- HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

MH H MB®
MlV 70 aiTAUDSEne. FUSSff PINEAPPLE

| širdų žodį tarė sen. Glenn. Pasi- 
i džiaugė galįs dalyvauti šiuose 
pietuose su lietuviais jų laisvės 
atgavimo 60-cio minėjimo die
ną. Ragino išlaikyti savo tauti
nės kultūros turtus, bet taip pat 
niekuomet neužmiršti, kad rišu 
pirmiausia esame amerikiečiai 
ir turime pareigų Amerikai.

Likusią iki minėjimo valandą 
senatorius nvelai sutiko pralei
sti privat'err.s pokalbiams; pa
siūlymą, kurį pietų dalyviai 
mielai priėrr.ė ir išnaudojo.
UI. .

/

Vasario 1 -sios minėjimo die

vartojo tų kompanijų vaistus 
nuo vidurių paleidimo (diarr- j 
hea) ir gavo nervus paraiižuo- 
janėią negerove.

[>ėl tų vaistų blogų pasekmių 
1.045 juos vartojusių iškėlė by
las 21 teismuose, reikalaudami 
$672 mTijouų kompensacijos. 
Valdžia jau 1970 metais tuos 
vaistus uždraudė.

o Prancūzijos sostinės Paris 
rd as yra kilęs iš keltų giminės 
rissi. J•; sostinę romėnai va- 
• > B-: -LŪvnės miestu.

vi A f
IR SUNtb

RTPF kunerai hom*

W -r/Įsi Street 
Velef G Rovehill 6-2345-*

>Oth Avė., Cicen 
Tfe^ Ownfcall ^2108-J

FRYS ftODERHJSKOS KOPLYČIOS
UKŠit FUTOMOKILIAME PASTATYT)

and PLEASE 
make people 
more careful

ITO REMOVE THE najTT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT AU ■new*'AKUND.

Gflow TWAT A PLUMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HA$ FOURS 
A HOME IN YOUR KITCHEN, YOU

- MAY WONDER ABOUT THE 
EA5IE5T WAYTSSJTAND SERVE 
THIS DELKACr’.WEX.rrOULPRT 
EE EASIER.

VARIAI.-
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Dirertorii
Assotiacijos

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Gimusi Pociūtė, gyvenusi Floridoje, St. Petersburg Beach.

■EAY THE FIREAPPLE ON ITS 
SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
Ut BffHtMTHROOCH THECROWN.

IVU"

EeMOFE THE FIWEffPLE FROM BOTH SHHIA HALVE • 
mirr lemgtwwhe. suce off gore (top porno*) W

EACH aMCTER. CHUNK FKUrr. PUTMCKIHW£ 2 
tHEU. M.rr MAKES AH ATTCAOTYE S6QAM6 MSH

Min 1978 m. vasario 1 dieną. 11:00 PM.

1900 metų gegužės 13 dieną gimė L etuvoje. Telšių aps., 
Alsėdžių miestelyje.

Amerikoje išgyveno 61 metus.

Ji pirklausė American Lithuanian Club of Tampa, Fla., 
American Lithuanian Club of St. Petersburg. Fla. ir Ame
rican Ax-ociation of Retarded Persons.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Praną, dukrą Emiliją. 
Lietuvoje liko ivogeris Villis šeštokas su šeima. Norbutų šei
mos ir kiti giminės.

Velionė buvo pašarvota Bayard Thompson koplyčioje, 
esančioje St Petersburg Beach, Fla.

Urna su pelenais bus palaidota Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse prieš Kapų Puošimo Dieną.

Nuliūdę lieka

vyras Pranas, duktė Emilija ir giminės.

T

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
6307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
634$ So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: TArtfe 7-1138-113J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWiar

3424 WEST 69tn STREET RF public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii Vnia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hilk, PL 974-441*

MM So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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Dėl nepagarbos lietuviškai knygai
Prieš kurį laiką “Naujienose” statai su žeme laivo jau parduo- 

leko pastebėti p. A. Beržienės ti, mano draugo vaikai pradėjo 
straipsnį apgailestavimą dėl į namus parsinešti senu lietu- 
lietuvių aukomis įgyto ir lėvųjviškų knygų, net iš'NlX šimt- 
marijonų taip neapgalvotai ir į mečio pabaigos. \ aiku pafclau- 
beatodairiškai parduoto C.laren- sir, kur jie t.is knygas radę, šie 
don Hills ūkio. Savo straipsny- atsakydavę, kad Clarendon Hills 
je p. Beržienė su skausmu ir; pievose yra pilna lieshnėtančiu 
labili teisingai pastebi, kad lėni lietuviškų knygų, kurias kon^ 
buvo galima įsteigti puikų lie- traktorius. brtuštind;|mHs ,pa- 
tuvybės centrą, kokio kitos tau-' status, meta lauk. Jei jau ma- 
tybės galėtų lik pavycleti, arba, rijūnai palys nevertina lietuviš- 
blogiausiu atveju, sklypus bu- kos knygos, galėjo jas parduoti 
vo galima išparduoti lietuviams/lietuviškos knygos gerbėjams, 
ir taip įsteigti mažą lietuvišką Ir lietuviškos knygos būtų bu- 
koloniją. Taip padarius, ir ma- vusios išgelbėtos, ir vienas k- 
rijonams būtu buvę daugiau tas doleris būtų buvęs uždirb- 
pinigo, ir lietuvybei būtų būvu- tas. 0 dabar, kaip spaudoje te
si nauda.

Bet vietoj to, marijonai pa
status ir žemę pardavė kitatau
čiui k on trak toriui, o gautus pi
nigus nuvežė ir padovanojo len
kų marijonų generolui Romoje. 
Sis lietuviams marijonams ne 
tik nepadėkojo, bet ir nepami
nėjo, kad tie pinigai yra gauti 
lietuvių dėka. Lietuvių vardas 
visai nebuvo paminėtas.

Kontraktorfus paliktas šven
tas statulas išdaužė. Bet skau
džiausia, kad marijonai ten pa
liko ir vertingą lietuviškų kny
gų biblioteką, kurią kontrakto- 
rius taip pat išmetė, nesuprasda
mas jos vertės.

Prie Clarendon Hills gyveno 
ir vienas mano draugas — ben
dradarbis su šeima. Kai visi pa

Ėjau ėjau ir pavargau" (Medis)Dagys

<|uelte Parko, buvęs verslinio; Į 
kas, išvyko į Hot Springs, Ark.;

1 Justinas J, Mašiotas, I^emont,; 
11L/grjžo'iš ilgesnių atostogų.

— Kovo 8 d. 7 vaL vak. pa- 
j ra pi jos salėje įvyks Altos Cicero 
skyriaus tarybos posėdis.

1 — Altos Cicero skyrius at
siuntė Naujienoms *20 auką. 
Dėkui valdybai ir visoms to jun
ginio organizacijoms bei jų na-

I riams.

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMĄ IS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

ko pastebėti, ir vėl marijonai 
renka iš lietuvių aukas, vargo
nams koplyčioje (prie Draugo 
spaustuvės) pastatyti.

Bendradarbiautojų ir tiltų 
statytojų spaudoje (žiūr. “Aki
račiai”, 1977 m. rugsėjo mėn.) 
buvo paskelbtas melas ir šmeiž
tas, kad vienas mūsų lituauisti-j 
kos mokytojas^ esąs ink vizito- įr gajsrininkai neatvykę.

Jei tie tariami lietuviškos kny
gos “myėtlojai” taip gerbia kny-^ tapo Naujienų skaitytoju. Penk- 

dovėlių. Bedeginant atvykę net kad griebiasi net šmeižto! tadienj jis atsiuntė laišką ir $10, 
priemonių, kyla klausimas, ko-’už kuriuos prašė siuntinėti Nau-

............ ‘----- . Dėkui už Naujienų ir 
priežasties tikrai senos ir ver-įj^ platinimo vajaus palaikymą.

j.....  lietuviškos knygos buvo j 1 a^P P&t dėkui p. J. Rimkos bi-
norėki Įbrukti ne 500. bet tik'marijonų išmestos? Kodėl jie j nuliams, kūne jį supažindino 
GOknvgu. kurias jis visas,išskv- aPei tai ’Y1’ ir nenusiskundžiaĮsu Naujienomis ir turėjo teigia- 
rus k nepriėmęs ir sugrąžinęs, savo laikraštėlyje ? Kas dėl “Aki j mos Įtakos. Platinimo vajaus

rius, nes sudeginęs net 500. 
Aukšt. lituanistikos mokyklai 
atvežtų tarybinių knygų ir va-

j Jokių knygų deginimo nejnivę,. numeratą. Dėkui jai už lietu- 
’• • • - 1 - —i-—jviškos spaudos palaikymą.

‘— J. x Rimka, Boston, Mass.,

ugniagesiai, tariamai, dėk oro 1 .
taršos. Į tuos nepamatuotus dėl jie nepatyrinėja, dėl kurios] j ienas. 
v I___ • _ *__ i* _ ___ _ _iiišmeižtus mūsų garbingas mo
kytojas atsakė, kad jam buvę 
norėta įbrukti ne f

O T A SUSIVIENIJIMASX I , /A LIETUVIŲ 
x -*• AMERIKOJE

SLA — jau 10 m*tę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SKFTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariam*

SLA —- didžiausi* lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdrauda Ir figoje pašalpą, kuri yra pigi- nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerlp kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdrauda* nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę - Endowment In* 
sura nce, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00^apdraudos tik $3.00 mokesčio metams,

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiau* asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų na- 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
Į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WIST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001.

ručių” ašani, tai man ^atrodo, j Pro£a Naujienos siunčiamos su- 
kad jos nėra tyros, nuoširdžios. «sipažinimui 2 savaites nemoka- 
Čia jų jausmams gal daugiau 
vadovavo ne meilės lietuviškai, 
bet meilės sovietinei knygai rei-

į kalas. Svyru on ėlis

mai pagal gautus pageidavimus 
bei atsiųstus gerų tautiečių ad
resus.. ' '

— M. Stonie, Lawrence, Mass., 
lietuviškos veiklos veteranas ir 
Amerikos Lietuviu Tarvbos vei- 

•/ Jkėjas, atsiuntė gerus linkėjimus 
ir. penkinę už kalendoriui. Dė
kui.

— A. Jasas iš Brighton Par- 
- Ponia Jonė Bružas iš Cla-Iko parėmė Naujienas atsiųsda- 

rendon Hills, Ill., išgirdusi apieimas Pcnk,n? kalendoriaus pro-

— Čikagos liaudininkų visuo
tinis metinis narių susirinkimas 
įvyks balandžio 16 d. 2 vai. p. p. 
Evangelikų Refoiynatų salėje, 
5230 So. Artesian.

— Altos Cicero skyriaus ruo
šiamas Sovietų Sąjungos daromo 
lietuvių tautos naikinimo mi
nėjimas įvyks birželio mėn. 11 
d. 12 vai. parapijos salėje.

— Jonas Smailys Sr^ Alto įga
liotinis Ožnahoje, V. Stravins
ko raštams leisti, įteikė auką 10 
doL per Joną Kavaliauską.

t i ’ . .

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyriaus suruoš
tame Vasario 16 minėjime da
lyvavo ir buvo pagerbti šie Lie
tuvos kariuomenės kūrėjai - sa
vanoriai: Jonas Barniškis, Vy
tautas Braziulis, Vincas čepU’ 
kaitis, Aleksandras Johansonas, 
Vaclovas -Kasakaitls, Jonas Ia>- 
zoraitis, Kazimieras Pautienis ir 
Voldemaras šenbergas. Mes nie-» 
kuomet nepamiršime savanorį- 
kūrėją Adomą Kabą-Kabašins- 
ką iš Clevelando, jau senai nu- 
mačiusį, kad didžiausias dabar: 

I tinis ginklas dėl Lietuvos lais
vės yra spauda, todėl jos lei
dimui paremti yra paaukavęs 
stambias pinigų sumas. Taip 
pat dalyvavo ir buvo pagerbti 
Klaipėdos atvadavimo dalyviai: 
D. Mašiotas, V> Braziulis ir V. 
Bartuška.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denU*
2212 W. Cermak Road Chicago,. Ill: Virginia 7-7747

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65.1a ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas,- 
63-čia ir Narragianset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūriniu 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte. $10,000 
už akrą. a

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
#51 W. 63rd St TeL 436-7878

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St- Chios* 
Tel. 767-0600.

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. .

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, grafoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedu. 
2 auto mūro garažas. Tik pamate nu
pirksi t už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
PuŠu medžio beisroantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900. * * . >

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arta 737-8534 ‘

BUILDERS AND .CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
RAUjIENOMS Hemet suėjo 63 metai. Minint tą zukaktį gerbiant pirmojo

Mamas Kasdieni platinime rtfua.
<AUJUL4OS trirtai atari ty korėją iš Uatrras Mvvrffhr Uatarig laisvą 

Ir MddidasM į sandėrius k skupsrtsis ar jx
tfniaža,

lAUJIENOS palaiko visas beturiu demokratines grupes, bendras Iistiti- 
rijas ir ramia visų lietuvių bendruorius darbus bei tikslas.

MAUJTENO5 atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Hais pasimetimo, rato 
rfkos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų va dorybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo valų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnų pavyzAlais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
Sendinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir viso* Išeivijos 

p pat pavergto* Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, įlekiant visuotino lie 
tariškų reikalų
KAINUOJA: Chleageje Ir Kanadoje metam* — $30.06, putai metp — 5U.B4 

trim mėn, — $130, vienam mėn. $3.00. KHom JAV viefete metam* 
$24.00, pusei moty — $1400, vienam mėn. — $230. Užsieniu*

•e — $31.00 metam*. Susipažinimui tlunčlama Mvalty 9<mok»ml 
Praloma naudoti žemiau emnčU atkarpą

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL W60|

□
□

Naujienų pastangas, teisingą be 
propagandos informaciją apra
šant pasaulinius Įvykius bei lie
tuvių gyvenimą ir veiklą, taip 
pat apie jų platinimo bei naujų 
skaitytojų vajų, telefonu užsisa
kė, o vakar atsiuntė metinę pre-’

lga. Tos apylinkės tautietis- už
sisakė Naujienas- 3 mėn. tinka- 
mesniam susipažinimui tik 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
už auką ir už dėmesį Naujie
noms ir jų platinimo vajui.

— Antanas Buškus iš Mar-

MARIJA NOREKIENfi
£808 West C9tk St, Chicago, HL 60629 • TeL WA M787 

Dtd«Uf patrinkima* garas rOšIes tvtlrių prakiš
MAISTAS lž EUROPOS SANDtUŲ.

— Lietuviu Prekybos Rūmu 
mėnesinis narių susirinkimas 
bus kovo 8 d. 7:30 vai. vak.^Da- 
riaus-Girėno salėje. Canteen 
Corp, viceprez. I^iwrence Wil- 
kas-ir General^Food Products 
Corp, maisto žinovė Jean • Ro
binson aikins rodomą filmą apie 
maisto gaminimą ir atsakinės i 
klausimus. Bus pagerbtas nau
jas LPR narys inz. Edvardas 
Praninskas, kandidatas į Lemon 
to miesto komitetą. Po susirin
kimo bus vaišės.

— The Daily Chicagos South- 
tow Economist yra naujasis po
pietinis dienraštis, gi Chicago 
Daily News, paskutiniu metu 
rašęs neigiamai apie lietuvius 
jų santykių su žydais okupaci
jos metais, užsidąrė.

2612’ West 71 Street, 
savininkas jiarduoda dviejų 

krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427. .

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mle*to UMImą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

•KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

NORIU PIRKTI iš privataus asmens 
dviejų ar daugiau butų namų Mar
quette arba Gage Pk. apylinkėje. Real 
Estate agentai prašomi nesikreipti.

863-3879

42-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $91 pušmočiiH aufomobHlt 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4*43 So. ASHLAND AVI. 
52B477J

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnky Reikia

Sdunčil SoL prenimtntal, FubUkjtnlo
vajau* proga paremdamai lletuvilka qnndu

Vajaui proga praiau aiųstl Naujienai dvi savaitei cusipaži- 
nimui nemokamai ir be Jokių Įsipareigojimą.

PAVAROS IR VARDAS

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUETTg GIFT PARCELS SERVICE 
1301 W. 49th St., Chteajc, III. E0429. — TeL WA M71Z 

JU3 Se. HaXted Ft, Chlcaye, III. W40t. — T»L XSM33E

. “LIETUVOS AIDAI”
EJ KAZE BRAZDŽIONYTE,
X PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. — 778-5374

Jau Kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių W (186D>193B) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktu* darbus 664 p«L Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietinių Istorijot Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažlavęi lietuvla, ptn»ca 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu rišo buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
Eulietiški chorai, 9 bažnytiviai ir 314 veiklesnių žmonių Mografl- 

Duoti dokam e n tai katalikiškų, socaili stirnų, LalrvtaaanSkų Ir 
organizacijų atlikti darbai, įsteigto^ mokyklos, ikaltykloa, ban

kai ir kt.
Norintieji iią knygą Įsigyti, prašomi parašyti fekj arba Money 

Orderi /
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 

vardo Ir pasiųsti:

17JB S«. B&Lrt*4 8L, Chkaro, HL H4M

• Australija yra žinoma sa
vo geros veislės avimis, puikia 
aviena ir pirmos rūšies vilna 
kartais prilygstančia Kašmyro 
vilnai. Ne veltui Australijoje, 
yra apie 130 milijomj daugiau 
avių, n egu gyventojų.

s- For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranea. 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

of

A T VERAS.
LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBM

Pardavimu ir Taisymai 
!W WEST 69th STRIKT
T*Mj RIpuMte 7-1*41

SUSIRINKIMU

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave,

M. i I M K U I 
•Uttry

INCOM1 TAX IŠRYKI * 
42J1 S. Maimed. T»L tM-ytM 
Taip pat'daromi wrim*L fhnhtiv 
Skrieti m* I, pildami pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai 

--------------- *

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av» 
Chicago, IIL 4002. T»L YA 7-5W

Lietuvių Nat Democratic klubo na
rių metinis susincikimas įvyks tre
čiadienį. kovo 8 d., 7 vai. Vak. šauliu 
namuose, 2417 W. 43 St. Po susirin
kimo bus vaišės.

B. žemgulį*, prot. rašt

An Equal Opportunity Employer.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkly-Reikia

RENTING IN GENERAL

Viena moteris, paieškant! kitos, pa
našios moters, norinčios pigiau pra
gyventi Marquette Parko kolonijoje. 
Galės naudotis viso namo patogumais. 
Reikės lengvu darbu padėti prie na
mą Platesnėms Informacijoms pra
šome telefonuoti

RE 7-8105

REIKALINGA MOTERIS LENGVAM 
RASTINĖS VALYMO DARBUI

6-10 vai vak. 5 dienas savaitėje arba 
mažiau Pradinis atlyginimas S3 i 
valanda. Reikia Šiek tiek suprasti 

angliškai. - Teirautis angliški.i.
Tek 628-8808.

REUCUJN'GA SEIMININKĖ

BEST THINGS IN LIFE

liall Frank lapeli*

GA 4-E654

ETATE Ul«

i»ute Farm l»Q Insurance Company

Didžiausio* kailhj 
pasirinkimas

Moterį taUHntnką 
ChloMop

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnlclv Reikia

BRIDGEPORT AREA

Call eveoinjts or weekends

wanted companion to share meals 
and help arthritic elderly woman with 
cleaning and errands. 2 days a week. 
Prefer Lihtunian speaking. Car helpful

Gyventi atskirame kambaryje 
poros lietuviu bute Westchester 

apylinkėje. 
Teirautis tel.

562-5583
(įrtaijoa) ir 
677-84M

185 North Wab*ah Awn

TxAixnr^.YHiCADo's, majmt * tm




