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VERČIA IZ ROBTAS ŽEMES
PREZIDENTAS J. CARTER PRAŠO TEISMĄ I 
JSAKYT ANGLIAKASIAM PRADĖT DIRBTI

Kiekvieną unijos pareigūną gali bausti $1,000 
bauda ir kišti į kalėjimą

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carteris va
kar kreipėsi į federalūij teismą, prašydamas įsakyti angliaka- 
sams grįžti į darbą. Unijos vadai manė, kad prezidentas, pasi
naudodamas Taft-Hartley įstatymu, nusavins kasyklas 90 die
nų ir pradės darbą pagal veikiančius statymus. DarbinĮnkai bu
vo linkę dirbti pagal iki šio meto buvusi atlyginimą. Bet prezi- 

? dentas Carteris pasinaudojo kitu įstatymo paragrafu, kuris lei
džia krašto ūkio pavojaus atžvilgiu, panaudoti teismo Įsakymą, 
įsakyti angiakasiams grįžti į darbą 80 dienų.

SUTINKA ATIDUOTI VISKĄ EGIPTUI, 
BET NE JORDANIJAI

•Gali bausti neklausančius ; 
angiakasius

šitas statymo paragrafas lei 
džia /teismui paskirti kiekvie
nam unijos pareigūnui nuo $1,- 
000. iki. $5,000 baudą už kiekvie
ną dieną, > kurioje jie patys as
meniškai neateis į darbą ir ne
dirbs arba trukdys darbą. Be 
asmeniškos piniginės baudos,!1 
kiekvienas angliakasys gali bū
ti nubaustas kalėjimo bausmė
mis. šitas paragrafas buvo nu
matytas krašto ūkio pavojaus 
atvejuį Dabartiniu metu dėl an
gliakasių labai ilgai užsitęsusio 
streiko keliais atvejais buvo nu
smukęs Amerikos doleris Euro
pos ir Japonijos rinkose.

Savininkai turi teisę bausti 
nedirbančius

Taft-Hartley įstatymas lei
džia kasyklų savininkams baus
ti tuos angliakasius, kurie ne
klauso patvarkymų, nedirba ar
ba trukdo darbą. Kikvienas an- 
gliaksys, atėjęs į darbą, privalo

rėtų jiems daugiau mokėti. Sa
vininkai prižadėjo mokėti ang
liakasiams .$475 pensiją kiek
vieną mėnesį; prižadėjo išleisti 
iki $720 sveikatos reikalams 
kiekvieną metą, išmokėti gny
bęs apdraudą iki $12,000, o jei
gu įvyktų mirtis darbe, tai ši 
apdrauda turėtų būti du kartu 
didesnė. Kiekvienas angliaka
sys turėjo gauti dvi saavites ap
mokamų atostogų ir 9 švenčių 
dienas Kalėdų laikotarpyje.

Prezidentas Carteris pareiš
kė, kad jis negalįs leisti kenkti 
Amerikos krašto ūkiui, pramo
nei, prekybai ir finansams. Dėl 
angliakasių streiko doleris jau 

nukentėjo, o dabar keliamas bal 
sas ieškoti kitos tarptautinės 

i prekybos priemonės. Preziden
tas Carteris nėra pasiryžęs leis
ti angliakasiams nuvertinti do
leri užsieniuose.

Šiy metu vasario 5 diena Martinique didžiojoje salėje buvo suruoštas Lietuvos Vyčiu vakaras 
veikliam nariui Algirdui Braziui pagerbti Salė buvo pilna, vakaras buvo puikus Paveiksle ma
tome garbės svečius, sėdinčius prie garbės stalo. Kalba ponia Marija Rudienė, vakaro vedėja. Ji 
sveikina atvykusiuosius svečius. Iš kairės Į dešinę sėdi dainininkas Algirdas Brazis, kelis me
tus pirmininkavęs ryčiy organizacijai, banketo pirmininkė'Irena Senkus, vyskupas A. Deksnys, 
Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, lllinos ir Indianos vyčiy organizacijos pirmininkas Frank 

Zapolis ’ir Cook apskrities šerifas Richard Elrod.
Nuotrauka Vaclovo Noreikos

ŠALIN KOMUNISTINĖ JUGOSLAVIJA! - 
SAKĖ TITO SUTIKUSIEJI PLAKATAI

Jugosiavijos prezidentas praleis -tris dienas 
Washingtone, besikalbėdamas su prezidentu 
WASHINGTON, D. C. — Jugoslavijos prezidentas Tito

TRUMPAI 1$ VISUR

PARYŽIUS. - Prancūzai be
laukdami šio kovo 12 h* 19 die
nomis visuotini! rinkimų, pra
vedė balsuotojų atsiklausimą, 

į kuris rodo, kad socialistų ir ko- 
aukštų į munistų koalicija gali gauti 52 

Ligšiolinė 
per

pir
madienio pavakare atskrido į Washingtona ir nusleido Andrews 
aerodomė. Ten jį pasitiko sekretorius Cyrus R. Vance, 
Jugoslavijos pareigūnų lydimas. Jugoslavijos diktatoriaus laukė 
būrys žurnalistų, norėjo išgirsti atskridusio Ro metų amžiaus val
dovo pareiškimą, bet jis atsisakė daryti bet kokius pareiškimus, atsiklausimus 45C< 
Kelipnėje išvargęs, Tito buvo nulydėtas į Rlair rūmus, kur ap- 
sitoja visi užsienio aukšti pareigūnai.

Tito nesitikėjo serbų, kroatų . ~ —=
plakatų j: MOTERYS PASIRYŽCSIOS

nuošimčius halsų.
Prancūzijos- koalicija gavo

Narkotiko šmuglerio
m.- „•. ™ •„ .h > pasibaisėtina mirtisdirbti, negadindamas įrankių ir Į ~

nekviesdamas kitų anglakasiųi 
lėtinti darbą ir kenkti kasyk
loms.

Iki šio meto nedirbančioms 
angliakasių šeimoms buvo duo
damos maisto kortelės, bet teis
mas gali jas sustabdyti. Iki šio 
meto elektrą ir gezą gaminan
čios įmonės buvo verčiamos im
ti unijos darbininkų kasamas 
anglis, bet teismas gali šį nuo
statą panaikinti ir leisti joms 
pirkti kitų darbininkų iškastas 
anglis.

Angliakasiai atmetė naują 
sutartį

Angliakasių dauguma atmetė 
vadovybės pasirašytą naują an
gliakasių unijos ir kasyklų savi
ninkų sutartį, kuri liepia ang
liakasiams dabartines algas pa
kelti 1 doleriu į valandą. Ant
rais sutarties metais pakelti dar 
80 centų į valandą. Dabar ang
liakasiai gautų $10.20 į valan
dą. Angliakasių daugumai atro 
do, kad kasyklų asvininkai tu-

Antradienio rytą prezidentas 
Tito nuvyko Į Baltuosius Rū
mus, kur jį pasitiko didokas bū 
rys Amerikos serbų ir kroatų, 
nešiojančių tokus plakatus: 
—šalin komunistinė Jugoslovi- 
ja! Kitas didelis plakatas rei
kalavo “Laisvės 15 milijonų ser
bų!“ Tito, adjutantų lydimas, 
pasižiūrėjo' į plakatus, nieko ne
sakė, bet nužingsniavo į Baltuo
sius Rūmus. Tuo tarpu nežinia, 
ar serbai su kroatais piketuos 
Tito visą jo laiką Amerikoje. 
Diktatorių labiausiai rūpi Ame 
tikos mašinos, elektriniai prie
taisai.
Bandys tarpininkauti Etiopijos 

paliauboms

KALENDORfiUS
Kovo 8: Beata, Jonas mio Dievo, 
Gaugrilė, Kalmė, Vaižgantas, 
Nargenis.
Saulė teka 6:16, leidžias 5:48
Oria: Ne take Mitai

LIMA, PERU. — Vienas jau
nas amerikietis, 22 metų am
žiaus, studentas, norėdamas 
greitu laiku praturtėti, bandė iš 
Limos j Los Angeles pargaben
ti pusę kilogramo kokaino, bet 
kaip apeiti muitininkus, sugal
vojo slėptuvę, kokios, turbūt, 
niekas, dar nebuvo bandęs. Tą 
pusę kilogramo (vieno svaro) 
kokaino jis supilstė j 40 plasti
kiniu maišelių ir juos mirijęs, 
skubia iš Limos išskrido j Los1 
Angeles, bet nebeparskrido: bai 

’siuose skausmuose jis pakely- 
Į je mirė.

Lėktuvui artėjant prie Ecua
dor© sienos, jj staiga suėmė ne
apsakomi vidurių skausmaŲcad 
besidraskantį iš skausmo keli 
bendrakeleiviai turėjo laikyti, 
kad išprotėjęs kokios žalos ne
padarytu. Lėktuvas nusileido 
Peru šiaurėje, bet nelaiminga
sis mirė į 1 _ 
Skrodimu nustatpta, kad skil- 

1 i^ tų 40, trys maišeliukai 
■ persprogę ir kokainas perėjęs į 

virškinimo sitemą.
CAIRO.— Oficiali Kinijos ži

nių agentūra Hsinhua praneša, 
kad Sovietų propaganda viso
mis išgalėmis atakuoja Egipto 
preziednta Sadatą, siekdami 
“suskaldyti arabus ir išardyti 
arabų rienybę". Tokio radijas 
persiuntė Pekino radijo garsini
mus, kad Sovietai Viduriniuose 
Rytuose prarado bet kokią konj — Sovietų kosmonautai Juri 
trelę Ir dėlto pasidarė labai irz-Romanenka ir Georgi ' Grafika 
KU.

Be gryniausių Jugoslavijos 
prekybos reikalų, Tito yrą pasi
ryžęs padėti amerikiečiams siek 
ti taikos Artimuose Rytuose ir 
Afrikos Rago Iškyšulio srityje. 
Aiškėja, kad Tito yra labai ge
rai informuotas apie sovietų ka 
ro jėgas, sutrauktas į Etiopiją 
ir Somalijos vandenis. Ten pra- 

| plaukę keli galingi Amerikos ka 
- rusai 

į Somalijos vandenis sutraukė 
daugiau laivų, bet jam taip pat 
aišku, kad amerikiečiai gali pa
naudoti atominius ginklus ir lik 
viduoti sovietų jėgas Somali jos 
pakraščiuose. Tito nori padėti 
amerikiečiams susitarti su ru
sais ir išvengti karo Raudonoje 

’ jūroje ir Somalijos pakraščiuo- 
i se. Tito nenori, kad rusai įsteig

tų savo laivyno bazę Somalijos 
t uostuose.

r C. ’ 7 ro laivai- Tito žiTO> kar ligoninę bevežant. I. „ ... . . cii

erdvoj* ttbuto*S< dknx.

WASH INGTON. Senato
( publikonų lyderis Howard 
■ ker rekomenduoja priemones, 
į kaip priversti Sovietus ir Kubą 

STOTI KO5 ON • nautis Afrikoj toliau tęsus sa-
WASHINGTON. — Baigia-į ™ kariškas avantiūras. Jis siu 

m as ruošti Įstatymo projektas, 
kuris leis -Amerikos moterims, 
tarnaujančioms laivyne ir avia
cijoje, dalyvauti mūšiuose. Da
bar vatkiantieji įstatymai mo
terims leidžia tiktai atlikti įvai
rius* užfrontės darbus, -bet drau 
dė stoti į kows lauką.

Antonia H. Chaves, karo aria 
cijos sekretoriaus paavduotoja, 
tvirtina, kad dabar karo aviaci
joje besimokančios moterys no
ri stoti kovon greta vyrų. Ma
noma, kad Amerikos kongresas 
šitą klausimą išspręs teigia^- 
mai.

Kės
Ba-

lo prezidentui Carteriui, kad su 
spenduotų derybas su Sovietais 
dėl strateginių ginklų sumaži
nimo ir atidėtų prasidėjusius 
normalizuots santykius su Ku
ba.

NEKSONAS NORĖJO ATSI
KRATYTI SPIRO AGNEW

WASHINGTON, D. G—Pas
kelbti dokumentai rodo, kad tuo 
metinis predidentas Richard Ni 
ksonas norėjo atikratyti rice- 
prepidentu Spiro Agnew dar 
prieš skandalo iškėlimą viešu
mon. Kai teisingumo departa
mentas patyrė, kad preziedntas 
nori atsikratyti viceprezidento, 
tai tarnautojai labai susirūpino. 
Jie tik buvo pradėję apklausinė
jimus. Jeigu viceprezidentas-pa 
įtrauktų, tai jų . darbas būtų 
nuėjęs niekais, byla, ko gero, 
būtų nutraukta, Spiro T. 
new kyšių ėmimas pakenkė 
publikonams ir prezidentui 
šonui.

Ag- 
res- 
Nik

PEKINAS.—Kinu žinių agen
tūra Hsinhua oficialiai paskel
bė, kad Hua-Kuo-feng perrink
tas ministeriu pirmininku ir 
kad už jį balsavo visi Naciona- 
lio Liaudies Kongreso- nariai. 
Jis pats yra ir kinų komunistų

•- WASHINGTON, — Atomų 
branduolių radiacijos komisijos 
štabo viršininkas Lee V.Gossick 
pripažino,* kad 1965 metais ga
lėjo būti pavogta iš Apollo (Pa.) 
atominės jėgainės apie 200 sva
rų “pagerinto” urano, iš kurio 
gaminamos branduotinės bom
bos. Visą laiką nuo 1965 metų 
buvo visaip aiškinama, ypač 
kad tikrinant tos medžiagos at
sargas galėjo pykti klaida skai 
čiavimuose.Taip tvirtino ir pats1 
Gossick. kuris pakeitė savo aiš
kinimą. ČIA tiki, kad 200 svarų 
greičiausia buvo pavogta ir per 
siųsta Izraeliui...

Feministė artistė. Chicagoje 
gimbsi Judy Gerowitz tikisi 
San Franiisco Modernaus Meno 
muziejui iškalti milžiniško di
dumo. skulptūrą žymių pasaulio 
istorijoje moterų garbei,su saly

— jei seksis už tą skulptūrą 
surinkti 125 tūksancius do
lerių. Ta skulptūra jau ir 
pavadinimą gavo ‘ The Dinner” 
Party”. Skulptūroje būsiąs iš
kaltas stalas su 39 sėdimomis 
vietomis.

— Kaitomi jas guberantorius 
Brown pasirašė Įstatymą, su
mažinanti taksus pusantro bi
lijono dolerių sumai. Nei viena 
valstija nesumažino taksų to
kiai didelei sumai.

__ Vienas Jacksono dirbtuvės 
juodis peršovė 15 darbininkų. 
Irsi ytenAs į. įžeidi.

Generolai perbėgo pas Begina todėl, kad jis 
prižadėjo neatiduoti pagrobty žemiy

KAIRAS. Egiptas. — Izraelio premjeras Menahem Bt-gin 
pranešė prezidentui Anvar Sadatui. kad Izraelis yra pasiruošęs 
pradėti sausio mėnesi nutrautkas taikos derybas tarp Egipto ir 
Izraelio. Izraelio premjeras rengiasi skristi į Washington^. bet 
jam atrodo, kari abiejų valstybių karo ministeriu vadovaujamos 
komisijos jau dabar galėtų pradėti pasitarimus. Tie pasitarimai 
du kartu buvo nutraukti, bet Izraelio premjeras nori, kad jie ir 
vėl būtų atnaujinti.

JAV diplomatas Alfred L. 
Atherton, valstybės sekreto
riaus Cyrus R. Vance pavaduo
tojas .Artimųjų Rytų reikalams, 
išsikalbėjęs su Izraelio premje
ru Beginu, atvyko į Egiptą ir 
atvežė Egipto prezidentui laiš
ką, kuriame išreiškia pageidavi
mą tuojau pradėti taikos dary
bas. Sekretoriaus pavaduotojas 
planavo skristi į Saudi Arabiją, 
kad galėtų pasitarti su Saudi 
Arabijos užsienių reikalų mini
steriu. bet paskutiniu momentu

Automobilio starte
ris-vaistas nuo šalčio

žur- 
me- 
sėk- 
(šal-

SAN FRANCISCO. Kalif. — 
Vienas San Francisco gydytojas 
Dr, H. D. Minton laiške A ALA 
(Amerikos -Medikų Asoc.) 
nalui rašo, kad jau kelimi 
tai kaip jis savo pacientus 
mingai pagydo nuo slogos
čio) ar pakilusios temperatūros 

(herpes), 
i-1 dažniausiai ant lūpų, pagydo au 

padėti, 
tiko su Ebipto užsienio reikalų (startuoti) vartojapią 
ministeriu Kamei. j vad. auto starter, kuriuo su-

j drėkinus vatos gabalėlį, juomi 
Atrodo, kad Izraelio vyrausy-1 apsčia. padrėkinama h?rpes siTn 

plex virusų, su keletą ar dau
giau herpes žaizdelių.

Dr. Mintom pataria pajutus 
po oda niežėjimą ar peršėjimą, 
tą rietą gerai įtrinti “starterio” 
skysty, sumirkytu vatos baba- 
lėliu, kuris dažniausiai visai ne
pasirodo.
Dar nepatvirtinta, bet jamma 

noma, kad tas auto starteris ir 
pačius šalčio virusus naikina. 
Jokių neigiamų efektų varto
jant auto starteri herpes viru
sams naikinti nepastebėta.

šią savo kelionę atidėjo, o pasu- j pasekmėje išsokimn 
ko tiesiog į Kairą. Egipto sosti
nėje Atherton pirmiausia susi-1 tomobiliams

Atrodo, kad Izraelio vyrausy- 
bė sutinka priimti amerikiečių 
paruoštą taikos kompromisą, 
bet to pasiūl>Tno .smulkmenos 
dar neskelbiamos. Izraelio prem 
jeras Regin ir užsienio ministe
rs Dajan labai nepatenkinti 
amerikiečių paruoštu kompro
misu, bet Egiptas sutiko ameri- 
kiecui taikos planą priimti. Be
ginąs nori galimai greičiau pra
dėti pasitarimus, kad paiškėtų 
visas tolimesnių derybų reika
las. Izraelio premjeras prezi
dentui Sadatui sako, kad dery
bų metu Izraelio atstovai bus 
lankstesni.

TKLAVIVAS, Izraelis.-Prem 
jeras Begin rengiasi skristi Į 
Washington^, kad galėtų išaiš
kinti su prezidentu Carteriu Iz
raelio poziciją der\’bose su Egip 
tu. Prem. Begin aptaręs reika
lą su kabineto nariais, yra pasi
ruošęs padaryti prezidentui Sa-
datui reikalingas nuolaidas Si
najaus pusiasalyje, bet Izraelis 
nenori daryti jokių kompromi
sų dėl Jordanijos žemių.

Dabar Izraelio vyriausybė 
jau sutinka atiduoti Egiptui Si 
najaus žemes, nepalikdama Si
najuje jokių Izraelio kolonijų ir 
nerekalaudama specialių pri
vilegijų Izraelio kariams. įsiverž 
tf į Sinajaus žemes ir duoti pa
liktiems kolonistams reikalin
gą globą.

Kolonijų klausimas labai pa
veikė visus kabineto narius. 
Ypatingai buvo sujaudinti gene 
rolai Moišė Dajan ir Arei Ariel 
šaron. Uedu buvo Įsitikinę, kad 
premjero Regin vadovaujama 
politinė grupė, taip aštriai kriti
kavusi darbiečius, tikrai neda
rys jokių nuolaidų arabams.bet 
tikrovė pasirodė visai kitokia, 
Begin jau padarė pačias didžiau 
sias nuolaidas.

generolai yra Įsitikinę, kad 
dabartiniu metu' taaelis dar

važiuoti 
skystį,

CHARLIE CHAPLIN PAIIKO 
100,000.000 DOLERIŲ

\TAT.Y, Šveicarija.— Vietos 
teismas praeitą šeštadienį nu
tarė paskelbti tarptautinį Įsa
kymą: suimti Charlie Chaplino 
karsto ir lavono vagilius. Iki šio 
meto niekas nežino, kas galėjo 
pavogti šio artisto karstą su 
lavonu, bet teismo įsakymas lie
pia suimti tokio darbo sumany
tojus ir vykdytojus, šia proga 
paskelbta, kad artistas Charlie 
Chaplin paliko savo žmonai ir 
vaikams šimtą milijonų dolerių 
palikimą. Šveicarijos policija 
įtaria užsieniečius pavogus Chap 
lino k^rMą ir lavoną. Jie bandys 
išgauti iš šeimos stambią sumą 
pinigų.

yra pats galingiausias, turi rei
kalingas apsaugos priemones ir 
nėra reikalo daryti tokias dide
les nuolaidas. Premjeras Regin 
jas jau padarė ir yra pasiruo
šęs daryti dar didesnes. Jeigu 
premjeras Regin padarys dar 
didesnes nuolaidas, tai jįs ne
pajėgs pasirodyti mažiausiame 
susirinkime. Jo paties partijos 
žmonės nenori jo klausyti. Jį 
skaito pačiu nuolaidžiausiu žmo 
gumi, daug kalbančiu ir nieko 
nedarančiu.



Pirmieji žmonės buvo išvaryti ii rojaus, o dabar patys bėga, jei tik gali pabėgti.

Sėja pasisakydavo prieš Bend- siuntė žemaituką Mikę Melagėlį 
rusmenes skaldytojus ir nebi-! į Arizonos valstiją patirti klima- 
jodavo realiau pasvarstyti ryšių to ū* kitas įsikūrimo sąlygas. Po 
su Lietuva klausimus”. ‘į kurio laiko Mikė Melagėlis jiems 

žodžiu, vienas su palaidais api.‘ atsiuntė tokį raportą:
varais kala, o kitas akiratininkų 
kritikas “žalaUja’', kad tuo ne
va “skaldomi” nesusiskaldę liau
dininkai. Bet tikrumoje yra 
priešingai — pats skaldo ir rė
kia, kad kiti skaldo. Tikri “pa-

atvykę, ’ šo saito alaus du butelius ir pa- j maivas’\a- Algis Dalgis

žmogus ir dviiatis

— Senele, kodėl tu netaupai karvių ir statė joms tvar

— Praeitą kartą vienas tavo i kai vaikščiojant du amžinus prie 
draugas mums aiškino, kad ta-1 šus — dykumos šunį arba kū
rybinėje Lietuvoje žmonės su-j Jotą su krahku.
serga negirdėtomis ligomis, bet| Klausėte, kokios čia yra eko- 
kokios tos ligos nepasakė. Bū
tų gerai žinoti, kokios yra tos 
ligos ir kaip jas gydyti?

— Pagal visasąjunginius šal
tinius tos ligos yra buržuazinis 
nacionalizmas ir tikybinis ak
tyvumas arba religiniai prieta
rai. Stalino istorijose yra ban- akademiją ir mane pasamdė jos 
domi. Kadangi tos ligos yrą už-j rektorium, Lei profesorium”, 
krečiamos ir gali tapti epidemi
nėmis, tai ligoniai patalpinami 
į psichuškas ir gydomi Stalino 
bei Lenino metodais. Gydymas 
nemokamas. Mūsų psichologų 
išrastas ir NKVD ištobulintas 
-smegenų plovimas nc\isada yra 
veiksmingas, nors to metodo pa
simokyti buvo iš Amerikos at
važiavę du dipukai profesoriai.

_ Petro Julies pilstytojas

Mikės melagėlio laiškas
Filadelfijos kųKūrpolitikierių 

štabo Ekonominė komisija pa
siuntė žemaituką Mikę Melagėlį

numinės sąlygos? Atsakau, kad 
geras, nes Rockefelleris ir Hen-

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 

(Tfrinya)
iy Fordas čia uždirbo pirmųo- 19) K- Barkauskas — religijos persekiojimas Lie-
sius milijonus. Ir aš žadu tokiu 
tapti, ne* viena milijonierka pa
statė didelį plaukiojimo basei
ną, įsteigė varlių plaukiojimo

lu pagarba: Jūsų žeimaitukas 
Mike Melagėlis

tu voje. i
20) Kun. S. Morkūnas — dvasiškių ir religijos perse

kiojimas. 1
21) J. Apanavičius — deportacijos.
22) J. Bartkus — žudymai
23) A. Gintneris — žudymai
24) St Juškėnas — deportacijos.
25) V. Kažemekaitis — teroras.
26) U. Lipčienė — žudymai
27) A. Palaitis — žudymai
28) A. Vasiliauskienė — masiniai žudymai Rokiškio 

apskr. Juodupy. į

29) K. Žilėnas — masiniai bolševikų įvykdyti žu
dymai

30) K. Kolba, dailininkas — brolio, nužudymas ir kiti

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČ1US

I*rotas ir išvaizda

Jaunas verslininkas ieškojo 
sąskaitininkės. Skelbime nuro
dytu laiku atėjo trys merginos. 
Ten buvęs jo brolis — psicholo
gijos studentas — siūlėsi pa
naudoti mokslą bei gabumus ir 
išrinkti gabiausią. Jis klausė:

— Kiek bus du ir du?
— Keturi, —atsakė pirmoji 

mergaitė. . Antroji pagalvojo,
kad klausime gali būti paslėpta masiniai žudymai, paremti dviem fotografijom.

31) St Kolupaila — buvęs aukščiausiosios tarybos

D eg a! f Niekas nedega.
! Mes vis kišome galvas po

( e j e onas; j vandens pompa greičiau gesin-
Treėias mėnuo kai mudu su;ti “ugnį”. Pelenius tuoj atkim- 

Kaziuku iš Lietuvos 
kvoklinėjome po miestelį dar sakė:
darbo* neturėdami. Apsigyve-’ — Durniai, išgėrėte italijono1 
nome Georgetown angliakasių j raudonųjų pipirų sunką...
miestelyje. Iš tikrųjų, šis mies-J Alus ugnį užgesino, bet bur

“Arizona yra gera rietą pen
sininkams ir dirbantiems, ypa
tingai turintiems reumatines li
gas. čia yra tiek sausa ir retai 
lyja, kad net varlės nemoka 
plaukti. Tačiau kai lyja, tai lyja 
gana ilgai ir viskas pradeda 
augti, kaip ant mielių.

Vienas ūkininkas turėjo tūks-

savo kojų, o vis nuolat šen ten £įa statybos medžiaga yra 
’ Algiukas-

>!... Don Išlotas į savo sene^ jį jam atsakė:
ASTRONOMIJA |

Karštą vasaros dieną kojos; (Kinematografijos sostinėje), 
degė nuo įkaitusio trotuaro, o- 
ir šiaip nebuvo ko veikti. Pamatė 
me ant vieno namo durų užra
šyta “Pizza”. Nutarėme užeiti 
ir pasiteirauti...: Atsisėdome mu-

telis turėjo būti pavadintas lie- ik>je pašlaičių atsirado, vad|- į bėginėje? _  klausė
• '• . • - • • 1 « • *. .. _ 1 Y 1 _ 1 I TV 1 _ A _ rtuvio milijonieriaus smuklinin

ko Charlio Peleniaus Charles
town.

naši, — išdegė
“KINIŠKA” .

kokia nors gudrybė, todėl min
tyse tuos skaičius padėjo greta 
vienas kito ir sakė, jog bus dvi- rinkiminės komisijos narys apie rinkimus, 
dešimt du. Pagaliau atsakė tre- 
čioji mergaitė:

— Gali būti keturi, bet gali 
būti ir dvidešimt du.

— Pirmoji mergaitė yra lo
giška, antroji atsargi, o trečioji 
yra gudri, paaiškino psicholo
gas savo broliui. — Pagal šiuos 
darinius dabar tau bus lengva 
pasirinkti tinkamiausią. Brolis 
jam atsakė:

— Aš jau pasirinkau tą su 
aptemta suknele...

Medžiotojas Afrikoje
Vienas medžiotojas Šią žiemą 

nuvyko į Afriką. Ten sutiko_ sa
vo pažįstamą, kuris klausė:

— Kas naujo, kas gero mūsų 
tėvynėje?

—Blogai, labai blogai,—sakė 
medžiotojas.—Aš buvau nuvažia 
vęs į miškus medžioti, bet šie
met tokia šalta žiema, kad ne
įmanoma nieko nušauti. Stirnos 
ar zuikiai guli savo guoliuose, o 
kai pakyla bėgti, tai iš pirmo 
šuolio sušąla ir kabo ore...

—■ Kaip tai gali būti? Tai neį
manoma! Juk gravitacijos dės
niu risi daiktai yra traukiami 
žemyn pagal jų svori — aiškino 
jam draugas, baigęs fizikos 
mokslus. Medžiotojas atsakė:

-v Aš tai žinau, bet šiemet ir 
gravitacijos dėsnis buvo sušalęs.

32) Z. Nomeika — bolševikų apgaulė parengisuit 
marionetinio “liaudies seimo” rinkimus.

33) Pr. Valiulis — “liaudies seimas” priverstinis ma
rionetinis bolševikų kūrinys. Liudytojas pats kaip “sei
mo” kanceliarijos direktorius pergyvenęs bolševikų ap~ 
gaulę. /

34) M. Kasakaitytė — gimnazijos mokytoja, apie 
bolševikų NKVD prievartavimą šnipinėti.

Visi šie gyvųjų liudytojų įrodymai Komiteto nuta
rimu prijungti bylon Lietuvą užgrobusių rusų — bolše
vikų nusikaltimams nustatyti.

Padarius nutarimą dėl dokumentacijos ir liudytojų 
parodymų prijungimo, pirmininkaująs Komiteto posė
džiui kongresmanas Fred Busbey iškvietė liudyti čia gi
musi lietuvių kilmės veikėją A. Rudį kuris buvo prista
tytas pirmininkaujančio visam posėdžio plenumui; kaip 
Amerikos lietuvis, veikėjas, besirūpinąs savo tėvų kraš
to likimu ir jo parodymas apie Lietuvos praeitį ir žiau
rią belševikų okupaciją paimtas bylon. Toks savo krašto 
tėvu gynimas visai salei padarė gilaus įspūdžio, kaip pa
vyzdį, kaip reikia ginti tėvų praeitį .ir kovoti dėl savo kil- 
mės krašto laisvės, atidengiant bolševizmo nusikalsta
mus darbus tiesiai, žmoniškumui ir tautų laisvei.

Apie prekybos sužlugdymą
'Po to, buvo iškviestas liudyti aukštas Lietuvos pre

kybos komisariato pareigūnas, kuris saugumo sumeti
mais liudijo “Jack Daniel” vardu, nupasakojęs tikrais 
faktais apie bolševikų prekybos, pramonės, kainų ir ki
tokių su tuo susijusių reikalų politiką. Pasirodo, kad ir 
prekės pas bolševikus yra įvairių rūšių. Jų tarpe visų įdo
miam nusistebėjimui politinės prekės yra šios: degtukai, 
druską ir žibalas. Teoretiškai, tai yra prekės, kurių So
vietų Sąjungoje visada turi būti ir jei kur tokių prekių 
nebūtų, tai būtų sabotažas, nusikalstamas darbas sovie
tinei santvarkai ir tt

Parodymai apie kolektyvizaciją
Antrasis liudytojas sekė Lietuvos žemės ūkio - spe

cialistas. kuris irgi saugumo sumetimais liudijo “A. Kle
vo” vardu. Jo parodymas charakteringas dėl žemės ūkio 
sunaikinimo, ūkininko apgaulės, bolševikinės žemės re
formos ir kitokių suktų bolševikų nusikaltimų, kiek lie
čia Lietuvos, kaip žemės ūkio krašto sunaikinimą.

Visi paliudymai vienas po kito atidengia bolševikų 
klastą, apgaulę, terorą, melą ir kitokius nusikaltimus, ku
rie istorijoje iki šiol dar nebuvo .žinomL Visi tie faktai 
parodo, kaip Lietuva buvo klastingai pagrobta.

ALT pakartotinai kviečia visus gyvus liudytojus, 
esančius šioje Geležinės uždangos pusėje įsijungti savo 
liudijimais iš pergyvenimo ir nepabūgti visokeropų gra
sinimų, kad būtų galima ieškoti tinkamo atpildo nusikal
tėliui.

labai brangi, nes nėra miškų, 
išskyrus vieną iš septynių pa
saulio stebuklų — suakmenėju
sius miškus arba Petrified fo
rest.. Tas ūkininkas tam kar
vių tvartui įkasė keturis žalio 
medžio stulpus- ir prie jų kalė 
lentas. Užėjus lietaus periodui, 
stulpai pradėjo augti ir ūkinin
kas turėjo iš apačios kalti len
tas, kad karvės neišeitų, gi ant
rajame aukšte jis Įtaisė vištyde. 
Sekančiais metais tas tvartas pri
augo dar vieną aukštą ir ūkinin
kas pirko lėktuvą vištoms le
sinti. ' y

Čia auga bulvės, tik - prie pat 
jų reikia sodyti svogūnus, o lai
ke sausros meto nuimti jų žie
vę, kad iš bulvių akučių pra
dėtų tekėti ašaros ir drėkintų že
mę.
Arizonoj yro pilnai - įvykdyta 

segregacija, nes Yumos miesto 
gatvėmis mačiau kartu draugiš-

— Matai, vaikeli, senas žmo
gus yra kaip dviratis >— jei juo 
nevažiuoji, tai tuojau jis griūva.

Geras gyvenimas
— Sovietų Sąjungoj gyveni

mas nuolatos gerėja. Jei šis 
penkmetis gerai pavyks, tai 
kiekvienas mūsų plačiosios tė
vynės pilietis turės net po he
likopterį, — aiškino Agitpropo 
agentas kolhcozninkams. Vienas 
paklausė:

— O kam mums tie helikop
teriai reikalingi?

— Labai reikalingi. Sakysime, 
jūs gavote žinią, kad Maskvoje 
galima gauti degtukų arba Le
ningrade yra batams raištelių, 
tai jūs tuoj sėdate į helikopterį, 
laiku nuvažiuojate ir stojate į 
eilę... '

POLITRUKO PASKAITA
Okupuotos Lietuvos kaime 

viename privalomame susirin
kime agitatorius taip kalbėjo:

Draugai kolhozninkai. šį kar
tą aš turiu jums nusviesti labai 
rinitą klausimą apie jūsų valdo
mus sklypelius. Aš žinau, kad 
jūs tuos sklypelius labai verti- 

luate, bet tai yra tik viena me
ldai io pusė. Tikrovė yra visai 
I kita. I

Tie sklypeliai yra ne tik kad: 
nenaudingi, bet dargi kenksmui’ 
gi ir štai dėlko. Sklypelių apdir-! 
bimas ir priežiūra užima labai 
daug brangaus laiko, o jeigu

Akiračių kritikas, pasnaudęs darbą ir laiką pašvęstu- 
prie baro, savo sapną išsiaiški- ----------
no Sandaroje paskelbtame sap- 
ninke. Sapnuoti Akiračius, tai 

; reiškia, kad reikia saugotis, kad 
i neįkąstų šuo. kuris budi “draus
mės sargyboje”. Akiračiai turi 
tą šunį kitiems pakandžioti...

Lyg nesuprasdamas, iš kurios 
bažnyčios skambina, išliejo net 
dvi tulžis — savų ir savo seno

i bičiulio.
Benagrinėjant ne taip seniai 

mirusio Sandaros ilgamečio re
daktoriaus Vaidylos ir dabarti
nio redaktoriaus “blogumus”, 
pasirodė, kad šuo pakasias kur 
kitur... Pabaigoje sakoma, kad 
“Ir Sėjos redakcinis kolektyvas, 
vadovaujamas L. Šmulkščio, per 
keletą pastarųjų metų šį žurna- 

j lą iskėlusio j vieną iš rimčiausių 
{periodinių leidinių, pasitraukė 
j kadencijai pasibaigus ir naujo- 
jsios Varpininkų Leidinių Fon- 
ido valdybos nebebuvo pakvies
tas”. Ir kitame straipsnelyje 

į (matosi, ko ks svarbus klausi- 
’mas) duota atsakymas: ‘*...nes

°* Anželose dangus blaivus^ 
ten apleidžia jurų laivus 

’ iš visokio svieto krašto 
‘ daug mergaičių — kaip iš rašto.

du su Kaziuku prie stalo, ant Jeigu nori suspinlėti
kaip žvaigždė, tai sužavėti 

Viename buvo raudonas skystis,' yeikia Pirma mėnulį, 
antrame* juodas/ o trečiame ka
žin koks. Dairėmės į pasienius, 
į duris. — nieko įtartino, tiktai 
savininkas su liže kaišiojo į kros 
ni kažkokius didelius blynus, 
mums dar nematytus.

Atėjęs savininkas paklausė. J
ko mes norime. Aš pasakiau.!Kai pavyksta koks nors farsas, 
kad norime pizzos . luoj at- taj žiūrėk turtuolis Marsas 
nešė didelį blyną, panašų į toki..naują žvaigždę užkovoja,

kurio stovėjo trys buteliukai.

kur viršugalvyje guli: 
operatorius koks senas, 
žiū. atelje ir kutenąs...
Taip jau yra ant planetos, 
uodega graži kometos, 

j (ji šilkinė, blizga, čiuža), 
bučkiu gaunama, ir “chūžė”!

kurį anksčiau įkišo Į krosnį. Ka- piniguose ją volioja...
ziukas pirštais pademonstravo, 
nes susikalbėti su tuo italu ne
mokėjome. Jis nusinešė tą bly- su^ar0 Grigo ratą

liš žvaigždžių a la Tom Miksas, 
sunkia — kol palieka driskis. 
Kai suruošia šaunius pietus, 
lai žvaigždžių — lyg būtų lietus:

uą ir tuoj atnešė kitą. Kai įneš 
atsisakėme, jis pirštu parodė į 
blyną, kad yra “pizza”. Pastvė
ręs ir tą atgal .nusinešė.

Mum atsibodo laukti ‘ 
zos’\ iaįprisipilėm :.....
dono įįaip Ivyncs ’skystimėlio, 
juk kaįįstovi, tai ir mūsų... Svei
kas. sveikas, ir vienu ypu 
išma ukėm. Va Jėzau tu mano, 
dega!... Leidomės pro duris lau
kan. net italijoną. nešantį “piz-» 
zą”, nuvertėnie. Bėgome į

Kitos žvaigždės tiek priprato,

'piz- jos į glėbius puola tyliai 
stiklines rau-jtu. kurie jų formas myli.

L' X 11 1 A T i z'k

Tokį dangų astronomas 
pažiūrėjęs lieka gnomas — 
žvilgterėjęs į margumą, 
junta mokslo šio menkumą...

Arėjas Vitkauskas 
. Kaunas. 1931.

(reorgetown priemiestį, esantį 
už pusės mylios, degdami ir rėk
dami: “dega. dega!”...

Pelenius sėdėjo ant statinės 
ir, pastebėjęs mus, pasakė:

nendrė užaugusi, 
uogelė nunokei —

P a neriuose kaip 
Kaip serbento* 
Jau pasiilgai tikėtino draugo. 
Kurs žavingai meluoti nemoka.

V.; Jonikas — 
lydėjau viešnią vėtroje

Kas čia darosi, ar nesidaro? Čičinske puikaus dvaro šokėjos pagal modemry laity iliustraciją

mėt kolhozui. tai jo pajamos 
žymiai padidėtų.

Jūs manote sėsti prie stalo, 
apkrauto daržoviniais ir kitais 
valgiais, net gėrimais. Tai yra 
buržuazinė apraiška. 'Mes gi 
esame proletarai ir tokie daly
kai mums yra svetimi. Jūs gau
nate iki 2 rub. už darbo dieną ir 
dar truputį grūdų duonai, tai ir 
gana.

Kodėl partija negali uįokėti 
daugiau ? Mūsų vidaus gyvenime 
tarybinių priešų šnypščia pilni 
pašaliai, tai daug kainuoja ap
sauga. Labai daug kainuoja ko
munizmo plėtimas užsienyje. 
Ten dar valiutų problema. Mūsų 
tarybinių rublių niekas neima: 
reikia mokėti doleriais, kas dar 
padidina išlaidas.

O kodėl visi priima Ame
rikos dolerius? ’ klaiisėFvie- 
nas kolchozninkas. Agitatorius 
atsakė:

— Doleriai yra atspausdinti 
ant geresnio popierių, užtat ten 
risi yra buržujai ir kapitalistai.

’ ~ . Ii klausimą, kilusį Adomo ir le-
Magaryčios jvos taikais: Kodėl naiviausia

~ .TTTr'»T ‘ * moteris yra pakankamai suma-
• Bailys yra toki žmogus,apgauti net protingiausią vy- 

kuiio protas, pa\ojui esant, nu-
keliauja į kojas. Pavojui pra- Maurice Ghevalier. garsus 
ėjus, tokie vėl būna/frontinin-|aktorius ir dainininkas paraiš
kai ar bent fronto bičiuliai. (kė: “Trojos karas buvo vieniote-

• Kadaise taupumo sumeti-kurį aš giriu ir pateisinu, 
niais anglai sujungė oro, jūrų irine^ jan^e ahi pusės gerai žino- 
sausumos ginkluotų pajėgą va. j jo, kad kariauja už gražiąją Ele-
dovybę į bendrą \ienetą. Juok
dariai tada sakė, kad tuo pa
tvarkymu pasinaudoę rusai: vie
toj trijų agentų jiemš užteks vie
no.

• Moderniais laikais kosme
tinė chirurgija tikrai padaro ste 
buklus. Vienam nepatiko žmo
nos veidas, todėl jis rado rimtą 
priežastį išsiskirti. o po kurio 

į laiko vedė gražią moterį. Koks 
buvo jo nustebimas, kai pama

• Spaudos žiu oniis du Anie 
rikos lietuviai ps'chologijhs -pro-j 
fesoriai moksliniais tikslais lan-l 
kėši Okup. Lietuvoje.- Kaip žjJtė uošvien*: ji buvo pirmosios, 
nonia, didžiausi šio* srities spe-’j” *»<”«* * vienintelės savo 
cialistai yra KGB. sugeba'plkš-jduklers mot,na -i 
ti smegenis ir esą psichologu beit e Vartant paskutinį Chicago 
psichušky tikrieji verŠininkai. {Daily News numerį, išėjusį per 
Magaryčių pilstytojai^,pataria’ kazimierines, primena seną
tiems dviems profesoriams ne-’anekdotą: operacija pavyko, tik 
važiuoti ten mokytis, V išspręs--ligonis įpirfe.-

Naujienos”1954 metų.
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ST. PETERSBURG, FLA.

I

Programos antroji dalis

nomis pareikalaus stambaus at-

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

f
i

i

i e rungo, darnaus darbo 
vaisiai

dentas prašys kongresą leisti 
jam perimti kasyklas 90 dienų 
ir kasti anglis paga) senas al
gas.

Tautos garbė yra tautos nuo-l 
savybė. Jei tauta vieninga, veik 
Ii, darbšti ir visi kaip vienas, 
vyrai, molerxs, seni 
dirba sutartinai ir vieningai,’ 
tautos garlic negali pražūti,j 
nė jos kas gali pažeminti ar 
nusavinti.

I Vasario 16 d. iškilmės

Uetuvos nepriklausomybės 
į atgavimo 60-ji sukaktis buvo1 

iškilmingai pamiinėta vasario 
19 d., irgi, Lietuvių Klubo sa
lėje. iš ryto buvo pamaKlosSl. 

ir iaiin‘į John bažnyčioje angliškai. Mi-
ių metu turiningą ir iškilinin- 
•ą pamokslą pasakė prelatas* 
J. Balkūnas. Lietuviai pagie-* 

Į dojo dvi lietu vaškas giesnit-s.' 
St. Petersbi rgo lietuvių spar.* Gi 12:30 vai. buvo lietuviškos 

. ’ * ---------,J-------ii-!-. Name 
bažnyčioje. Pamokslą pasakė 
kun. J. Gasiūnas.

angi ivkasiai atmeta
PARLOrTĄ SUTARTĮ

WASHINGTON, D.C.—Kiek- 
| vienam jau buvo aišku pirma- 
1 dieni, kad didelė angliakasių 
dauguma atmetė vadovybės pa
raustą susitarimą su kasyklų 

* savininkais. Prezidentas Carte- 
I ris praeitą savaitę paskelbė, 
r kad streikas jau baigtas, sutar-į 
ta dėl naujos sutarties, bet da-! 
bar aiškėja, kad tokio susitari-; 
mo nėra. Paruošta sutartis at
mesta dviem trečdaliais balsų. 
Manoma, kad antradienį prezi-

Pavogė Charlie
Chaplino lavona

I

čiai auganti kolonija turi tas, pamaldos atliko Holy 
gerąsias tautines savybes. Jos 
veiklos vaisiai vystosi gerąja) 
linkme ir prame ir yra tikrai 
daug pažangos žadanti, nors ir 
(kas be to) ėia yra ir svetimos, 
mums negeistinosios, kenksmin 
gos neigiamybė.s.

Dfka darnaus ip vieningo, 
senosios kartos darbo, aukų ir 
pasišventimo, šiandien St. Pe-j 
tersburgo kolonija gali su pasi
didžiavimu gėrėtis puikia sale, 
puikiu pastatu, kur galima vi
są kultūrinį darbą atlikii. čia, 
galima sakyti, veik visas koloni
jos kultūr. darbas ir spiečiais. 
Sekmadieniais susirenka nariai 
ir jų svečiai laisvam laikai pra- j 
leisti' papietavę pasilinksminti j 
prie lietuviškos muzikos, gyve-} 
nimo nuoboduliui paįvairinti. 
Čia tikras ir visos kultūrinės 
veiklos centras.

;o antroji programos dalis 
tuvių salėje. Čia skaitlingatn 
narių ir svečių būryje pasini-;

r’ dė ir St. Petersburgo miesto ir 
[Treasure Islam! miesto burinisi: 
rai, kurie pasakė sveikinimo 
kalbas. Programą pravedė pir
mininkas 
įžanginės

Pop. K.
savo kalbos jis p*ip- 
Dcgidį sukalbėti nial. 
sekė Floridos ųuber- 
proklamacijos s k a i -

RACINE, WIS.
1233 — 191S — 1978 m.

Vasario 19 d. paminėtos svar 
bios lietuvių tautai sukaktys, j 
Kas jos ir ką jos mūsų tautai.

BALFO koncertas

Ii

Vasario 7 diena Lietuvių Klu
be Įvyko, sėkmingas, šaunus 
BALFo surengtas koncertas. 
Čia žymusis lietuvis solistas P.į 
A. Brazis padainavo net pen
kias dainas,jam akompanuojant, 
jo žmonai P. _A Brazienei. Gau
sios publikos pasitenkinimas 
buvo puikiausias ir todėl ji ne
pagailėjo jam ir triukšmingu 
rankų plojimų. Gi vasario 12 
diena šv. Kazimiero Misijoje 
įvyko pamaldos už BALFo na
rius, kur pagiedojo solistas P. 
A. Brazis. Auka BALFo. Prela 
tas J. Balkūnas pasakė pamo
kslą. Pamaldose dalyvavo la
bai daug žmonių, jų tarpe cent 
ro pirmininkė P. A Rudienė ir 
jos vyras visuomenininkas inž. 
A. Rudis. Visus reikalus tvar
kė pirmininkas P. J. Valaus- 
kas.

dą. Po to 
na tori a ils

į tymas, kurį atliko p. Br. Klio- 
rc. Tada scenoje parirodė klu-! 
bo choras vadovaujamas muz. 
p\ Arniono, p-lės Jurgelaitės 
deklamacija. Scenos ir salės 
išpuošimo padėką tenka dai!. 
p. J. Juodžiui ir p. Kraujai i ui.. 
Pamaldose ir salėje iškilmėse, inajmmas ir ryžtas nežino kliu 
šauliai dalvvavo su savo

- *825, /.> ir V L IK u i >626,75.
Išviso $3023.25.

Nepaini rsti na didži  o ji nei kla

Geri norai, darbštumas, su-

Prie sėkmingo Lietuvos 
peikiausomybės sukakties 
nėjimo, be valdybos ir 1 
gėj ų d a rb ų. pa rn i n ė ti n a 
dar ir sėkminga veikla p. 
t prijos Jacobson. Dėka jos 
langu, buvo išgautas 5 
mistrų sutikimas iškelti 
vietovėse Lietuvos trispalvė ir 
jų proklamacijos; ir angliškos 
pamaldos. Ačiū A. Gruzdžiui 
buvo gauta 1/2 valandos juos
telė radijo stoties WTIS trans 
liacijai oro bangomis ir suti
kimas St. Petersburgo Times! 
rašinyje atspausdinti Lietuvos! 
klausimas tam dienraštyje.

Lietuviai pasižymėjo ir ga
na dideliu duosnumu. Pietų 
metų buvo surinkta ALTai 
$1570,25,Lie L Bendruomenei

ėių, nei naštos sukamo. DČka 
pastangų ir didelio ryžto St. 
retersburgo kolonija ruošiasi 
didelei šventei — tarptauti- 

he rea-1 n,ain ^stivaliui, kuris įvyks 
rt‘š. m. kovo mėnesio 17, 18 ir a v ra,

Vik 1dienomis puikiam ir erd- 
s j viaine Bayfroto centre. Pra- 

bur-l — baigsis 10 v. v./
- Lietuviu liaudies meno pa- 

vilionui vadovaus dail. p. Jur
gis Juodis. Virtuvės ir visais 
maisto reikalais rūpinsis p. M. 
Juodienė.

ne
ini-!

reiškia, visi turėtume žinoti, gub. Martino Schreiberio prok- 
Minėjimas pradėtas pamal- lamaciją, skelbiančią Vas.

domis šv. Kazimiero bažnyrčio- Lietuvių Diena Wisconcine.Vik- 
je, kur gražų ir pritaikintą mi-Jtutė KleinotaiiFperskaitė pana- 

Inėjimo reikšmei pamokslą pa
sakė kun. J. Kupris, MIC, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas.

Oficialus minėjimas įvyko pa 
rapijos svetainėje. Jį atidarė 
Altos skyriaus pirm. Vikt. Ka- 
žemėkaitis, pasveikindamas su
sirinkusius ir pakviesdamas Liū 
dą Kulia va programos vedėju.

JAV himną sugiedojo Ida 
Tamulėnienė. Kun. J. Kupris, 
MIC, perskaitė maldą.

Programos vedėjas trumpai 
apibūdino istorinius įvykius, ku 
rie lietė Lietuvos valstybės įsikū 
rimą, klestėjimą, nykimą ir lai
svės netekimą per 1795 m. pa
dalinimą. Paminėjo Lietuvių Ta 
tybos aktą, kuriuo paskelbta ne 
priklausomos Lietuvos, kaip su-

- vereninės valstybės, atstaty
mas. Buvo perskaitytos tą aktą 
pasirašiusiųjų pavardės.
Ramona Maillet perskaitė Wis.

lu!

Ženeva. Šveicarija. Praei- 
| tą trečiadienį vagiliai iškasė 
| duobę Vevey kapinėse ir pavo- 
I gė praeitų metų gruodžio mėne- 
šio 27 dieną palaidoto britų ki-

• no artisto Charlie Chaplino kar 
jos santrauka anglų kalba, Liet, stą su lavonu. Policija tiria ge- 
I.teratūros Istorija, knygų apie ’ rai organizuotą vagystę, bet iki 
S:mą Kudirką, Sibiro trėmimus šo meto nežino vagilių motyvu, 
ir kančias, apie dabartinę padė- Manoma, kad vagiliai šiomis die 
tį Uetuvoje ir eilė kitų.

Ramutis Pliūra perskaitė pa-1 lyginimo už karsto ir lavono su 
” ' * j grąžinimą. Karste galėjo būti

brangenybių, kurias vagiliai 
bandys parduoti. Velionies žmo 
na Ona tvirtina, kad tuo tarpu 
niekas į ją nesikreipė ir. nerei- 

Į kalavo jokio atly’ginimo. 
f

ruoštą rezoliuciją, kuri buvo; 
priimta ir buvo pasiųsta JAV 
valdžios žmonėms, prašant juos 
neppmiršti Lietuvos laisvini
mo bylos.

Meninę programą atliko sese
rys — Kastutė, Verutė ir Tere
sėlė Bilitavičiūtės. Mergaitės 
padainavo gražių dainelių. Pia
ninu akomponavo Ramona Mail- 
let.

Min jimas baigtas susikaupi-j 
mo minute ir Lietuvos himnu. ’ 
Po minėjimo buvo užkandžiai, j D<x>ley. Jis išvyko j Floridą 
kuriuos paruošė Eujr. Abromai-1 irmoms atostogoms, gavo šir- 
čio seimą. (dies priepuolį ir m.rė. 63 metų

amžiaus teisėjas buvo žmonos 
rastas maudynėje ant grindų. 
Tuojau buvo pakviestas gydyto
jas, kuris konstatavo mirti. Tei 
sininkų tarpe teisėjas Dooley 
buvo labai populiarus, nes jis 
gana gerai žinojo įstatymus ir 
reikalavo, kad kiekvienas advo
katas juos studijuotų.

MTRe TEISĖJAS JAMES
A. DOOLEYšią Racine burmistro Stepheno 

Olseno proklamaciją.
Pagrindinis minėjimo kalbė

tojas visuomenininkas Jonas Ja 
saitis kalbėjo apie dabartį. Tie
sa, paminėjo, kad senoji galin
ga Lietuvos valstybė sunyko ir 
net prarado laisvę dėl vidinių 
o ne išorinių sunkumų.

Dabartinė lietuvių tautos pa
dėtis sunki, nes pergyvena vie
ną iš sunkiausių okupacijų. 
Okupantai siekia pakeisti tau
tos būdą, įvesti naują sistemą, 
pagristą rusišku materializmu, 
kuris dangstomas tarptautinio ‘ 
socializmo skraiste. Lietuviškai į 
kalbėti nedraudžiama, bet vai- ‘ 
dančiai klasei lietuviškai kalbėti 
“nepatogu”. Okupanto akimis 
katalikų religija yra. lietuvių 
tautiškumo apraiška, todėl ji 
daugiausiai persekiojama.

Išeivija nepilnai atlieka savo 
pareigas pavergtam kraštui.} ‘ o . __ ___________ ___-__ _
Ypač tam kenkia vienybės sto-į tanto^bruoS? paliečiant to laiko sietuvos valstybės tr jos kaimynų iftoriją. 
ka. Premijuojami rašytojų ku- 211 Krina S3.00. Kietais viršeliais $4.00. _ _ .

BAL BARBOUR, Fla.— Nuo 
širdies smūgio staigiai mirė II- 

’įlinois valstijos teisėjas James

Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta 6-46 dol.

Vietos radijo stotis WRJN va
sario 16 ir vasario 19 dienomis 
transliavo dr. K. Bobelio kalbą, 
įrašytą juostelėje.

Minėjimą ruošė vietos Altos 
! skyrius.

Jurgis Milas

J. Krs.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

17SJ South Halited Street, Chle*<», ffi. 6MU

Hėjuri ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 1733 So. Halsted St- Chkago. HL 60603

336 poslapiais w žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarb ienos fe 
fyventoĮus Ir gamtą. 1,200 Iletuvliky vlutavirdtių M rata. Knyfo* 
kaina $6.00, mtnkiti viržellaL

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

•U tr kiti leidiniai yra tumiu*
NAUJIENOSE, fe HALSTED FT^ CHICAGO, ILL, MM 

a Senajai of darbe valoRdeMlt arba efaakaM peWw Ir prUedeef 
Eakf ar ptatalnf perlaidą.

Daugams Jin knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progom!*. Ju ir 
Vita* įmyga* galimi įsigyti atsilankius 1 Naujienai arba a-siuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. • -----*l*1rtr»f

riniai. garbiną okupacinės val
džios pereiginius ir panašiai

Tenka džiaugtis, kad Įvykdy- * 
ta ir daug vertingų darbų. Iš- i 
Jeista Lietuvių Enciklopedija,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JumlMi, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymi npotyMp 

įpraiymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas itilius. gyva kalba, gražiai išieJta. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Jociai B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuves istorijoj 
• m n trenka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio' formato, 142 
( psl, kainuoja $2.00. ____
I Dr. Juciai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLKVy-

pas mus
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1733 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo jusi pažinti su žemiau Iš vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joozai Ktp>čln«ki*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juonį Kapačlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalią 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga ganai ai Iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 paL $1.50. Yra taip pat 
Išversta Į anglų kalbą.

M. ZoŪenke, SATYRINIS NOVtLtl Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk kaina £2.

O. Kuraitis, K ELION t | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bri 
užmaakivlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gratia iuliumL

PnH, P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTSJB.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YBA GERIAUSIA. DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Senų » 
meniškai patino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu 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 patino j o, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia litera tūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkai, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
Nau|lsnoM yallma fiuti pufkly knyfų, kuriat papusi bM tokią 

knygų spintą ir lontyną.
AUksandrai Pakalnfflds, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 p«L Kaina SS.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje tr Vokietijoje aprašymai. suaklr> 
tyti Į 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Kazya Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
tiaii viršeliais. 336 peL Kaina M00. Minkštais virk

Frrr. Vacį. Blrffika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00. minkštais vir
šeliais — 32,00; D dalis, 225 p«L trišta — S100. mlnkš-

IS.M

trif vtršellali ________________ ____________
M^nrikM Temec — Ttmešeu^M, LIETUV1KASIS PAMAtYk

Pakalnėc tr i.spckrityv ra tpnšymrii. flta-
irtnrijomif Ir d

F. KevlOnx, TARP ŽALSVŲ P A LA PI N . Trijų dilių Uetaw 
partizinų buitie* romanai 292 pualaptų. Kaina G.

Janina NarOnė, * TRYS IR VIENA, JaunyitAi atalmlntaiaJ 
170 p<L --------------------- ----------------------------------

M. GwUINl POVILAS MILERIS. Mografljce bruožai ZO

Knygų ubakrot reOda pridėti 18 et P^što fflridomi.

NAUJIENOS,

T«L HA 1-41M

B tii dideliai (Urbui. Plrax, jie J*- 
deO Jimi pasekti asmeniškai jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padedi iu* 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio dieną, neis nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatal, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėta 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita
neša

NIVtRSAL
1800 $0. Halsted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įstrigta 1923 metalą. T«t 421-8070

Įstaigos pletuoM Hemu automobUUnu potatytL

HAUJItfMOt ČHKaOO S. IU, — WEDNESDAY, UAMH < IMS
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Kada Lietuvoj buvo geriau gyventi
Stasys J. Jokubka, Amerikos “pažangiųjų” dienraštį

Vilnis pavertęs šešių puslapių savaitinuku, gana dažnai 
rašo apie “tarybinę” Lietuvą.Jis neturi drąsos pasakyti te1 
sybė apie tai, kas dabar ten darosi, bet kartas nuo karto; 
pasinaudoja kitų nuomonėmis okupantui naudingiems j 
komentarams padaryti. Jis niekad neprašo, ką okupan
tas padarė su keliais komunistų partijos centro komiteto 
nariais, bet jis, pasiremdamas kelių Lietuvoje buvusių 
dypukų nuomonėmis, tvirtina, kad “anais laikais buvo 
blogiau gyventi Lietuvoje”, negu šiandien gyvenama Ame 
rįkoje. Jis nieko nesako, kaip šiais laikais gyvenama Lie
tuvoje, jis net šių laikų gyvenimo nebando palyginti su 
“anų laikų Lietuva”, ar šių laikų Amerika, o apie gyve
nimą komunistinėje Rusijoje jis net neužsimena. Jis tik
tai tvirtina, kad Amerikos nacionalistai labai nusiminę, 
nes “laisvinimo darbas neina taip, kaip jis turėtų eiti”. 
Jis neprisimena apie Belgrade sovietų atstovams kirstą 
antausį, apie Lietuvos klausimo perkelimą į saugumo ko
misiją, apie ambasadariaus Goldbergo pranešimą visam 
pasauliui, kad Amerika žino, kaip tas “įjungimas” buvo 
pravestas ir kad Amerika tokių klastingų nutarimų nepri j 
pažino ir nesirengia pripažinti.

‘Apie “anų laikų” gyvenimą Lietuvoje Jokubka ši
taip rašo:

“Pažangiųjų lietuvių džiaugsmui tenka pasakyti, 
kad jų reikalai blogi ir labai blogi. “Vadavimo” biznis 
eina vėjais. Vis daugiau eilinių dypukų pradeda susi
protėti, kad senieji laikai į Lietuvą niekad negrįš. 
Piipratę prie amerikinio gyvenimo, ne vienas atvi
rai sako: čia geriau gyventi, negu buvo anais laikais 
Lietuvoje...” (Vilnis, 1978 mėn. kovo 1 d. 1 psl.). 
Jokubka tvirtina, kad Amerikoje geriau gyventi, ne

gu “anais laikais” Lietuvoje. Manau, kad Jokubka sutiks 
jog Amerikoje geriau gyventi, negu dabartiniais laikais 
Lietuvoje. Jeigu jis būtų galėjęs tvirtinti, kad dabarti
niais laikais Lietuvoje geriau gyventi, negu Amerikoje, 
tai Jokubka negalėtų niekur pasiradyti. Kiekvienas tada

• žiuoti komunistinėn Lietuvon, kad tiktai jis b*'tų pano
rėjęs. Jį net imigracijos komisija, patyrusi apie kor” 
tinę jo veiklą, buvo nutarusi ištremti, bet ':'s 
advokatus, kad tiktai jo neištremtų į tą kraštą, kuriame 
jau tais laikais buvo geriau gyventi, anot jo, negu Ame
rikoje. Jokubka žino, kad Amerikoje geriau g ■" on u 
negu šių dienų Lietuvoje, todėl jis ten ir nepasi k

Amerikoje geriau gyventi, negu “anų laikų ’ Lietu
voje Jckubkai tvirtina “tarybinėje” Lietuvoje ke'ias die
nas pabuvę dypukai. Pats Jokubka žino, kad Amerikoje 
geriau gyventi, negu komu nistų partijos sekretorių 
?etro Griškevičiaus valdomoje Lietuvoje. Bet Ame 
.ikos komunistai turi žinoti, kad “anų laikų” Lietuvoje 
buvo geriau gyventi, negu šių dienų Lietuvoje. Jeigu Lie 
tuvoje nebūtų geriau gyventi, negu anų laikų Rusijoje,, 
tai Rusijos “darbininkai” Lietuvon būtų nevažiavę mais 
o, apavo ir drabužių pirkti, ir maišais viską gabenti į 

“tarybinę” Rusiją. Pagaliau, ir raudonoji armija nebūtų 
į Lietuvą besiveržusi, jeigu Lietuva nebūtų buvusi turtin 
gesnė, negu komunistų jau 60 metų valdyta Rusija. Ru
sijos karo vadai negalėjo suvaldyti paprastų kareivių ir 
štraukti jų iš Kauno, Šiaulių ir Marijampolės krautuvių, 
kai jie pamatė tokias dideles piln ų lentynų galybes. So
vietų karininkai galėjo apvaldyti eilinius sovietų ka
reivius, bet jie negalėjo suvaldyti savo “katiušų”, kai 
jos sužinojo apie moteriškų drabužių krautuves ir jose 
esančias sukneles ir apatinukus. Vyresnės “katiušos” 
dar skyrė sukneles nuo apatinukų, bet jaunesnėm viskas
buvo visvien, kad tiktai jos galėtų įsigyti ii’ pasipuošti..

- “Tarybinėje” Lietuvoje gyvenimas nepagerėjo, ne
gu jis buvo “anų laikų” Lietuvoje. Jokubka turi galvoje 
nepriklausomos Lietuvos laikus, bet apie nepriklausomą 
Lietuvą dabartinėje Lietuvoje negalima ir užsiminti. 
Jeigu kuris senis, nekreipdamas dėmesio į uždraudimus, 
vaikams vis dėlto papasakojo, kaip žmonės gyveno ne
priklausomoje Lietuvoje, tai toks senis tuojau iškvie-. 
čiamas ir klausinėjamas. Tardymo pabaigoje jam pri
menama, kad jis užčiauptų bumą, jeigu nenori kaulų 
padžiauti kurs nors šiaurės miškuose ar prie naujai ęsa- 
mų darbų. “Tarybinę” Lietuvą okupantas visą laiką sten
gėsi suniveliuoti su Sovietų Sąjunga. Okupantas. nega 
Įėjo pakęsti, kad Lietuvoje žmonės galėtų geriau gyventi, 
negu pavyzdinėje sovietinės santvarkos sistemoje. Tuo
jau po perversmo Rusijoje, sonetų valdžios priešakyj' 
stovėjusieji Leninai, Stalinai ir Poskrebševai gyvenim 
padarė neįmanomu. Visi turėjo vogti, kaimynus skriaustų 
kad tiktai galėtų šiaip taip pragyventi, šimtai tūkstan 
nų žuvo kasdieninėje žūtbūtinėje pačių rusų tarp savęs 
vedamoje kovoje. Pirmuosius rasų komunistų būrius 
sudarė didžiausi valkatos, vagiliai ir žudikai. Tokie tipai 
komunistams buvo reikalingi, kad jie galėtų gerus, įsta 
tymų prisilaikančius policininkus išnaikinti ir laisvai 
sauvaliauti. Policijos uniformomis aprėdyti milicįnin 
kai viską vogė, nešė, konfiskavo ir- “rabavojo”, kaip tais 
laikais žmonės sakė, ir viską vežė komunistų partijos 
centran, kad partijos žmonės turėtų pakankamai maisto, 
ir galėtų nuo bado gintis.

Rusai, pergyvenę tokį biaurų bado ir baimės laiko
tarpį, džiaugėsi, kad komunistų siautėjimas praėjo. Tur
to ir žmonių naikinimo laikotarpį jie vadino “revoliuci
ja”, arba dar geriau “proletarų revoliucija”, p visa tai, 
buvo tiktai Lenino, Trockio ir Stalino išmislas protauti: 
nemokantiems žmonėms apgauti. Tokias žmonių žudy-

V. KAROSAS

LIETUVOS LAISVINIMO PROBLEMA
(Tęsinys)

Nustatant Lietuvos laisvinimo ir ypač revoliuciniai sąjūdžiai 
politiką, negalime remtis vien perėjo į ofenzyvą prieš carizmą 
logika, nes tautos istoriniame už pilną tautos išlaisvinimą, 
kitėjime abu priešingumai su- Tas pats istorinis procesas kar 
daro jos egzistavimo visumą, tojasi bolševikinės okupacijos 
Toks filosofinis tikrovės supra- laikotarpyje. Po žiauriausio par 
timas jau buvo žinomas seno- tizanų sukilimo numalšinimo, 
vės graikų išminčiams. Pamė- vir tusiu dalinai pilietiniu karu, 
ginsime šį dialektinį metodą pri masinių trėmimų, kolektyviza- 
taikinti aiškinant lietuvių tau- cijosir siaučiančio teroro, lietu- 
los istorinę padėtį. ! vių tauta turėjo pereiti į gyny-

Po pralaimėto 1863 m. suki- bos pozicijas ir atsiremti pakar- 
limo ir siaučiant Muravjovo te- totinai į Katalikų Bažnyčią. Bet 
rorui, lietuvių tauta tegalėjo gin kuris tolimesnis pasipriešinimas 
tis nuo visiško sunaikinimo^ ap- prieš stalinist’nį terorą vestų į 
sikasus, vyks. Valančiaus vado-Tautos savižudybę.
vybėje, gynybos pozicijose. To- Tik Chruščiovo paskelbta de- 
kiose sąlygose tolimesnė kova stalmmc’ja' pą^mdė'ato^ 
būtų aiški beprotybė. periodą, kuriame, prasidėjo ko'

Teko išlaukti, kol Europos egzistencijos politika su Vak. 
tautų išsilaisvinimo idėjos jpa- demokratijomis -vertusia detan- 
siekė, kiek pavėluotai, lietuvių tčs, politika, kūri įgalino paši
lau tą, kurių poveikyje' Lietuve- reikšti dlsidentimams -sąjū- 
je prasidėjo tautinis atgimimas 
ir pasireiškė -ideologinės! srovės. 
Kai dešinės srovės ieškojo lai 
mėjimų carinės santvarkos rė 
muose, tai tuo tarpu liberaliniai

; disidentiniams. . «ąįū- 
Ižiams, pogrindžio spaudai, įeL 

■ i protesto balsą viešumoje," są
lyti kalinančias kopiunistinę 
santvarką kalbas teismuose ir 
Lt.

jo klaustų, tai kodėl tu Lietuvoje nepasilikai, jeigu ten*nes ir turtų plėšimą komunistai norėjo įvesti ir Lietu- 
geriau? Jis į tarybinę’ Lietuvą buvo nuvažiavęs net du voje, bet lietuviai jiems pasipriešino. Kai “tarybininkai” 
kartu, bet nei vieną kartą jam neatėjo mintis, kad ten ir net sovietų karininkai pamatė nepriklausomą Lietuvą, 
reikėtų pasilikti. Panašiai elgėsi kitas maskvinės politi- tai ji jiems atrodė mažoji Amerika. Dar ir šiandien, kai 
kos propaguotojas — tai Vincas Andriulis. Jis galėjo va- jau 30 metų iš Lietuvos vežami įvairiausi turtai ir ga-j

. * niejei žmonės į: Rusijos gilumu, lietuviai vis dar -ge- 
iau gyvena- negu komunistinėje santvarkoje ■’ 60 :metų ^ 
ry^enę rusai..

Lietuvon nuvažiavusieji dypukai negali dabartinės, 
Lietuvos lyginti su Amerika, nes jie, praleidę Lietuvoje 
tik penkias jdienas, Lietuvos nepamato. Jie pamato Vil
nų, Trakus ir Kaun^ bet ne Lietuvą. Į kaimus jų ne
didžia. Jeigu kuris, vietos komunistų suviliotas, drįsta 
paslapčiomis j kaimą-išvažuoti, tai iš anksto turi pa
sižadėti nieko blogo apie minėtą kaimą arba gyvenimą 
pavergtoje .Lietuvoje nepasakoti. Jeigu jis prasitartų, 
tai nukentėtų Lietuvoje gyvenantieji giminės. Kuris lie
tuvis norės pakeikti savo giminėms? Tokių nėra, todėl 
jie ir tyli hpie dabartinę Lietuvos vargus, o Jokubka 
tekalba tiktai apie "anuos laikus”, bet ne gyvenimą ’“ta
pybinėje* Lietuvoje.

LKB Kronika rado reikalą, są
ryšyje su vykstančiais lietuviu 
disidestų ir pogrindininkų teis
mais, padaryti sekantį pareiški
mą: 44Apie dabarties tardymo są 
lygas vienas kalinys taip išsita
rė: <fcJeigu palyginti 1958 metų 
tardymą su dabartiniu, tai jis 
skiriasi, kaip dangus nuo pra
garo” (LKB Kronika No. 9).

Logiškai sekant, sugrįžus Sta 
lino gadynės terorui, aktyvūs ręi 
kalavimai elementarių žmogaus 
laisvių būtų sutriuškinti visu 
žiaurumu ir tautai tektų grįžti 
į gynybos pozicijas, aklinai už
sidarant savyje.

Tokia istorinė eiga jau seno 
vės greikų filosofų buvo vadi 
narna dialektine, nes tariamieji 
priešingumai sudaro visumą ir 
pasireiškia ta ar kita forma, pri
klausomai nuo susidarančių ir 
kinfane’ų aplinkos sąlygų. Pas 
mūs ši galvosena yra neįprasta, 
tad paprastai klausimai yra svar 
Stomai logiškai, išjungiant laiko 

faktorius.
Kurios laisvinimo politikos 

laikytis — defenzyv:nės ar ofen- 
zyvinėsį j tai vieni ir antri turi 
pakankamai argumentų savo te 
zei įrodyti, bet dialektiniai gal
vojant, kaip-esame trumpai per
žvelgę lietuvių tautos kovas ca
rinės ir bolševikinės priespaudos 
sąlygose, matėme, kad gynybos 
ir puolimo strategiją teko keis
ti, kintant laikui ir sąlygoms.

Vienu atveju konservatyvi 
politika yra būtina ir vieninte
liai galima tautos egzistencijai 
išlaikyti, kitu — sąlygoms pasi
keitusi, į sceną įžengia pažan
gos ir revolucinės jėgos, kurios 
veda tautą į ofenzyvų prieš pa
vergėjus ir despotizmą.

(Bus daugiau)

tyrinėjo įvairius augmenų veiksnius, turinčius jų. Muziejus įrenktas buvusiame paloduje, kuris buvo 
medlCims ko S svarbos. < # afikcitas iš po griūvėsiŲ. jame yra padėtos atkastų daiktų

1 1 T * • • • T • • A T JI 1 • OS. Visos su užrašais - kur ir kurioje miesto da-
; arabų atradimais ir išradimais. Arabų .gydytojai ly4e buvo atrastos, čia buvo daugy bė įvairių ivairiau- 
domejosi ir odontologijos raida, labiausiai dantų ių atkastq jankių, kuriuos žmonės vartojo prieš du

• | Lakstančius metu. Matant tą viską, nei nesinorėjo ir
< Atostogaudamas po Europos įvairius kraštus, at-; tikėti, kad anų dieną žmonės tiek daug progreso pada- 

ie> vykęs į Italiją užsukau į Pompėjos miestą, kurį Vežu s ryti galėjo be modernios mašinerijos. Beje, daugiau 
vijaus ugniakalnis užliejo verdančia lava. Viską ten | dėmesio atkreipiau į medicinos ir odontologijos įran-

Rašo Dr. A. J. GUSENAS

Veneriškos ligos
(Tęsinys)

(Medicinos, odontologijos ir meno mokymas ištraukime ir skausmo tramdymu, 
ir jo tobulėjimas žlugo, o vietije jo grįžo į medi
ciną magija -burtai ii’ erezijos prietarai, 
nuolynai pavirto stacionarinėmis ir juose gydė 
sergančius. Ligonius gydė ne gy dytojai, bet dva- sunajkino ir nepaliko jokių gyvybės žvmiu. 
siškiai, jiems įiepė melstis į Kristų, sakydami, 
jog jis yra tik vienas gydytojas, kuris viską iš- ] Ugniakalnio verdančios lavos ir akmenų užvers- 
gvdo. Ligoniai meldėsi, bet merdėjo kančiose, ne- tas miestas išstovėjo iki 18-to šimtmečio. Tik 18-to šim' ■ . jv

pasveiko ir mirė. {mečio pabaigoje miestas pradėtas atkasinėti. Atkainė- Į padėti skeletai, kurie buvo

Nuo Romos imperijos sugriuvimo iki 15-to' 
šimtmečio vidurio nebuvo jokio progreso nei me-' 
dicinos, nei odontologijos, nei meno mokslo sri-i 
tyse. Tas visas laikotarpis yra vadinamas tamsiai-' _ _  t m
s'iais amžiais. Visa mokslinė, politinė pirmyrižan- niaMyklųstogai. 
ga buvo užgniaužta, galiojo tik prietarai ir inkvi-{ 
zieija. I
C,____ _________ . - -v •

gaus kūno anatominių dalių, nes UŽ kūno piausty-}hę '"•'•ų dalykų, apie kuriuos nė svajoto nesvajojau, kiais neatliks geresnio darbo. Nelieka jokios abejo- 
mą, baudė mirtimi ir ant liepsnojančio laužo de-, A įkastieji turtuolių gyvenamieji namai turėjo šieno- nes, jog čia matai praeities žmonių dailės, meno ir ar- 
gino Tell buVO ŽiRUriHUsinS inlm' kr ' ChitdctŪrOS DFO42FCS3. IcoklO buvo .<.11
linijos amžius. Tokia ironija egzistavo per tūks-, _ , • .

tpalvos. Rodos, jog tik vakar jie čia buvo’ Tam riskam negali prilvgti šių dienų 2D- to amžiaus
(ant Menų nupiešti. Bet ten jie buvo išstovėję su viršum | moden)izmaB. Reikia saky«,,k*i fių dienų modernaus

- .... akyti, jog arabų gydytojai labai!<h> tuksiančiu metu. Tas liudija antikos žmonių prog- darbo iiekaBos už tūkstančio*metų nepaliks jokių žy- 
apsčiai prisidėjo prie medicinos plėtotės. Jie su- resą ir meno skaidriausią atspindi. - 1 mių, jog čia kada nors žmogus gyveno!
j ado daugybę Įvairių chemikalų, gamino vaistus. Kili dieną atėjęs aplankiau senojo miesto muzie-

kilis, kūne buvo vartojami dantis traukti ir operacijas 
darant žmogaus burnoje.

bename muziejaus kambaryje buvo po stiklais 
► neseniai atkasti. Kūnai su- 

. jimo darbas dar ir šiandien nebėra baigtas. Į raityti, sukraipyti, matyt, jog mirtis buvo labai žiau-
Atėję prie vartų ir užsimokėję įžangos bilietą, ėjo . n ir sunki.

mc į vidų, kur tuojau pamatėm daugvbė namu, ap-l r>__ ~ .
\ -i - 4. . • - 4 x v 1 Bevaikščiojant po muziejaus kambarius ir apzni-griautos sienos, sunaikinti stonausi, tvirčiausi marmu-I rinėjant alkastus dajk pamačiau vieno

iro. gtamto pilioriai, stulpai, ant kurių rymojo rūmų ir žmogaus kaukf>Į(s
< dantys. Tik į vieną ii priešakinių dantų buvo įdėta 
‘aukso lydinys. Darbas buvo padarytas tain gerai, joc 

Gydytojai bijojo tyrinėti ir studijoti Žmo-l^;anl., vaizdus, praleidau visą dieną, pamačiau daug}-’net šių dienų odontologas su visais moderniais įran-
Bevaikščiodamas ir apžiūrioėdamas atkastų lie-

tamsybės ir inkn-!sc pieštus įvairiaspalvius paveikslus. ^chitektūros progresą, kokio buvo pasiekta prieš su
Paveikslai labai gerai atrodė, nes visiškai nepa- viršum du tūkstančius metų. . 5 -

’anij ir.€*u su viršum, valdžios vairą turint savojs
rankose ink. zitoriams. 1

Reikia na/

NESVARI MĖSOS GAMYBOS INDUSTRIJA

šiandien mėsos fiarduotuvese visa mėsa suvyniota 
gražiai į celephane pundelius ir | a trinu s šaldytuvius 

eilėmis sudėta. Tas pirkėjui labai patrauklus ir jis 
mėsą perka be jokios abejonės. Beje, toji mėsa perei
na per daugį rankų iki pasiekia valgytojo stalą.

Skerdyklose gyvuliai užmušti, patenka į labai ne
są nitar iškas apystovas.

Valdžios skirtas mėsos inspektorius prižiūrėtojas, 
sako štai ką — gyvulių skerdyklos labai nešvarios, nes 
neprisilaikoma sanitariškų taisyklių, nuo mėsų, kaulų 
piaustymo, dulkės, kraujas, gabalai mėsos išmėtyti 
ant grindų. Ant tų gabalų rėplioja musės, vabalai, žiur 
kės, katės ir kiti parazitai, kurių skerdyklose yra dau
gybės.

Ralph Naderas su savo komisija, ištyrinėjęs dau
gį skerdyklų ir federalipei valdžiai pateiktame rapor
te, jis valdžią smarkiai pakritikavo už blogą Driežiūra 
mėses gamybos industrijos.

žemės ūkio departamento mėsos inspektoriai su
rado- apie skerdyklų, kurios paneigė sanitariškas tai
sykles.

. Tose Skerdyklose ant grindų buvo išmėtyti veršie
nos, jautienom, kiaulienos gabalai, pilvai, žarnos, aut 
kurių Tėplioja musės, vabzdžiai, žiurkės ir kiti gy
vūnai. ‘ '

(Bub daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AAUtERUA ir MOTERŲ LIGua 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
M49 Pul**kj Zd. (Crowford 

Mwdkx' Bo'lding). T.L LU 5-6446 
P.0-W ,:3oniui pagal susitarimą.

Je’ av ‘ailiepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»M. 695-0533 

Fox Valloy Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1^36 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel : 562-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893
PR. A B. GLEVECKAS 

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA^

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 SL Twk 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai agai susitarimą. Uždaryta tree

DRLEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vai 
OfUo • SaleL: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

PRIEŠ AUDRA

Kaip Vasario 16-tos 60 m. 
jubiliejus atžymėtas “Drauge’*

CICERO
DR. B. MOTUŠIENĖS KALBA

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bondra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^tadie- 
=iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimu

Detroite Vasario 16-os 60 in. 
Jubiliejus

Ciceroje, ALTo skyriaus vasa
rio 15 d. lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo, 60 metų su
kaktas minėjime, dėl tėvynės 
la’svės žuvusiųjų ir kariaujan
čių pagerbimo Dr.B. Motušienės. 
žodis minėjime 1978 m. vasario 
18 d. Ciecroje buvo šis:

“Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktą pas rošė 20 garbingų vy
rų, paliudijo iš protėvių pavel
dėtą karžygišką ryštą, gyvas- 
t:ngumą, Lietuvos tėvynės mei
le, nemarumą ir troškimą lais
vėje ir nepriklausomai gyven
ti. Be pas šventhno ir aukų, Lie 
tuvos valstybės atkūrimo aktas 
nebūtų tapęs tikrove.

laisvė lyg tas Jono Biliūno 
pasakos žiburys ant stataus kai 
no, reikalauja daug aukų jam 
pasiekti. Pal estas išsisklaido į 
miFjonus žiburėlių, kurie paten 
ka į žmonių protus ir Širdis ir 
padaro juos laimingais.

Ant tėvynės laisvės aukuro 
paaukotos gyvybės sutviska am 
žiną liepsna, kuri žiebiasi iš kar 
tos į kartą, ugdydama naujus 
tėvynės gynėjus. Tos nemiršta
mos ugnies jėgos vedami į ko- 

Į tų lauką ėjo žaliasis jaunimas 
Į ir pilkasis tautietis, savanoriai- 
I kūrėjai su daina, į kovą aukš- 
' taikiai, į kovą žemaičiai, Į kovą 
visa Lietuva. Partizanai su oku
pantu kovėsi ir Šiandien dėl Lie 
tuvos laisvės kovoja ir didvyrių 

\ mirtimi miršta garbingi Lietu- 
1 vos sūnūs ir dukros.

Bene tris kartus buvo sukvies.
Aukomis ir pasišventimu tau

Nau ja Lietuviu Namų ir 
Dariaus Girėno Klubo V-ba

ŠILEIKIS, 0. P.
OB£HOrjSL>AS-rROTEZlSTAL 

Qi Aparatai - Protezai. Med. ban-' 
XM aa2ai- Speciali pagalba L^oms. 

(Arch Supports? ir t t.

2850 West 63rd SU Chicago. IIL 6062$ 
Telef.: PRospect 6-5084 

r*— 1 1 ■■
< Gėlės visoms progoms
į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

PERKRAUSTYMAt

Leidimai — Pilna a pa ra ūda 
ŽEMA KAINA 

Ri ŠERĖNAS 
Tek WA 5-80f>3

M u v i N G
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiv atstumų.

ANTANAS VILIMAS
1 Tel. 376-1882 artu 376-5996

pataria apsitverti
I TVORA NUO NELEALIŲ 

IMIGRANTŲ

Im'gracijos ir Natūralizaci
jos direktorius Leonel J. Castil
lo kalbėdamas Washingtone ne
begalių imigrantų klausimu pa
reiškė, jog yra du būdai 
tą reikalą sutvarkyti — 
Jungtinės Valstybės 
tą problemą spręsti 
tymų 
visas 
kokiu

kaip 
arba 
visąimasi

visu
“aptverti
tvoromis,

tiesumu, arba 
JAV tokiomis 
ši šalis dar nėra mačiu-

Castillo kreipėsi į ispanų kal
bos ateivus ir k tas mažumų 
grupes, kviesdamas j talką “pa
dėti sutverti tokius įstatymus, 
kure būtų ir prasmingi ir be
šališki. “Mūsų žmonės, gyve
nantieji JAV pasieniais, visi su- 
t’nka, kad reikia naujų įstaty
mų. Aš kreipiuosi į jus visus, 
kurie turį tam gabumų, padėti 
išvystyti racionalę detalizuotą 
tos problemos išsprendimą.”

Suaugusiam asine- 
6-8 stiklin ių van-

e K’ekvienam amerikiečiui 
tenka apie 60 galionų vandens 
per dieną, 
niui reikia
dens bei kitokio pavidalo skys
čių palaikymui reikiamos kūno 
temperatūros, maisto virškini
mui ir filtravimui. Sveikiausias 
yra žemės arba šaltinių vanduo 
su įvairiais mineralais, taip pat 
natūrali vaisių sunka. Vanduo 
sudaro apie veną trečdalį mū
sų kūno svorio. Taigi 120 svarų 
mergina ar moteris savo kūne 
turi 9 galionus vandens.

SI RINKIM l

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

^Viešpaties ranka buvo »u jais ir 
gręžėsi j Viešpati".

didelis skaičius, kurie {tikėjo,

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j t$ klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties”, kurią gausite ne- 
mokamaL Rašykite:

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

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID

Jubiliejus “Drauge’’ vasario 23• tas metinis narių sus’rinkimas,Į
Į d. atžymėtas paskutinėje vieloje.! bet vistik valdybą išrinko ir net ta išTko gyva ir sunk:ausiose 
Dėl ko taip, nereikia daug nė j atjaunėjusią. Į valdybą įeina dau aplinkybėse. Pasiaukojimo ugnj 
aiškinti, nes senstelėjęs centrinis * giau jaunų ir net su aukštu žadinkime ir mės savo širdyse, 
bičiulis rašė. Atvirai kalbant, mokslu vyrai. Liko dar ir senes-, ir giliai sus kaupę tylos minu 
tai pasityčiojimas iš mums bran-■ nių v-boje. Pirm. Vladas šal-‘ tėję, prisiminkime žuvusius ir 
gios šventės. Pirmiausiai apra-! kauskas, Ęimvydas Brazys, Al- kenčiančius vergijoje ir pagerb- 
šyla dailininkės S. Smalinskie-j gis Plečkaitis, Donatas Pusdeš-.kime juos atsistojimu.” 
nės meno kūriniu paroda, su-jl-is. Justas Pusdešris. Vytautas! gjs m,nėjimas jubilieji- 
ruošta U pačią dieną kultūros Kunčiūnas ir Antanas Vaitėnas.’nes nu<>. NeprikiausOniybės 
Centre. Vrsuje aprašymo, dide- Sėkmės, naujai ir pajaunėjusiai pasirašyTO0 suema 60 me- 

±lė fotografija: menininkė su pa- valdybai. 1
rodos lankytojais. Antra 
trauka — su draugėmis 
mažesnė. Vasario 16-tos 
iningo minėjimo nėra nei men- įvyks kovo mėn. 12 d., prasidės 
klausios fotografijos. Sensielė- tuoj po pamaldų 10:30 vai. Kul- 
jęs centrinis Vasario 16-ją ap- tūros centro salėje. Rengėjai 
rašo su pasiblusinėj’mii, kad 
viskas negerai. Publikos 500 
jam atrodė tik 300. Neužilgo 
švęsime LB 25 m. jubiliejų, ten 
tur būt bus prikišta nuotraukų 
galybės ir nemažai išliaupsinta, 
jei ir teks apie LB jubiPejų pa
rašyti, tai jau nedrįsiu rašyti pa
skutinėje eilėje.

nuo-, 
kiek’ 

iškil-

| tų. Daugumas tokio kito jubi- 
Kaziuko mugė I Jiejaus nebesulauksime. Jis pa-

• < • , - r r . , . I siliks istorinis.. Istorinis todėl,įsais metais Kaziuko mugė- ,kad sį jubiliejų dar švenčiame 
drauge su Nepriklausomybės ko 
vų dalyviais - savanoriais (Jur
gis Brėvė. Matas Klikna ir Juo
zas Rūbas).

Reikšdami Jums, brangūs ka
riai, giliausią pagarbą, linkime 
dar daug sveikų metų ir mūsų 

Aukavo sekantieji: Penelopė jausmų įprasminimui papuošia- 
ir Raimondas Sakiai ir Vincas ‘me simbolinės re:kšmės tau 
Rinkevičius po 100 dolerių. Ona tinių spalvų juostelėmis, 
ir Justas Pusdešriai, Eugenija Pagerbimo aktas baigtas.

* . *Ačiū Koresp.

Baltijos ir Gabijos skautų tun
tai.

Wayne State Universiteto 
Liet, kambario fondui

SENIAUSIA IR DIDžIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA-

Lietuviu Nat. Democratic klubo na
rių metinis susir<ikjmas įvyks tre
čiadienį, kovo 8 d.. 7 vai. vak. šaulių 
namuose, 2417 W. 43 St. Po susirin
kimo bus vaišės. , |

B. žemguliu prot. rašt

i

4605-07 SO; HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Zarasukiy klubo nariu susirinki
mas įvyks sekmadieni, kovo 12 d.. 
Šauliu Namuose, 2417 W. 43rd St. 2 
vai. popiet. Buvo nutarta rengti pa
vasarinį banketu, kuris įvyks balan
džio 1 d.. Vyčiu salėje, 2455 W. 47 St.

Valdyba

Upytės Draugiškas klubas rengia 
žaidimu pobūvį — bunco party, sek
madieni, kovo 12 d., 1:30 vai. po pietų 
Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. West
ern Ave. Nariai ir svečiai kvičiami 
atsilankyti. Bus g erų dovanų ir ka
vutės po židimų. A. Kajys

Lietuviu Moterų Draugijos *Aj> 
švieta” metinis narių susirinkimas 
ivyks šeštadieni, kovo H diena. 2:00 
vai. po pietų, 2549 W. 71 SL Narės 
kviečiamos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalu aptarti ir laikas už
simokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA,

1490 kil. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 1 

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmloclc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

A. Sukauskas

The Kitchen Almanac

Better Eating

FROM SUIT TO FIXISH

Bulot:enė po 25 dol. Aleksan
dra Webor 30 dol. ir Elzbieta 
Paurazienė 10 dol.

lemaičių Kultūros klubo narių ei
linis susirnkmas įvyks trečadieni, ko
vo 15 d., 1:00 vai. po pietų Šaulių Na
muose 2417 W. 43 St. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalu aptarti ir jau laikas užsimo
kėti duokles Bus ir vaišės.

Roiė DidžgaMs, rašt.

and PLEASE 
snake people 
more careful

T Here’s a 
Beat break- 
fas t or 
brunch idea 
— give your 
scrambled 
eggs a spe
cial (and un
usual) taste 
by folding 
In small cubes or balls of avo
cado just before the eggs “set” 
Or spread mashed avocado, 
seasoned with salt and pepper 
and a little lemon juice on 
crisp, hot toast.

Peanut Crust Banana Fie • 
Finely chop 1 • 1/2 cups of 

salted peanuts and press into 
a 9 • inch pie pan. Add 2 
tablespoons crunchy peanut 
butter to your favorite banana 
cream pie filling. Place filling 
in peanut crust. Cool pie and 
refrigerate. Top of pie may be 
decorated with banana sbees 
and peanuts.

Keeping up with consumers 
the trash compactor is one 

of the most popular and use
ful kitchen appliances to 
come along In recent yean. 
Researchers at KltchenAid 
appliances attribute this to 
the fact that the compactor 
has proven its worth in 
kitchen cleanup.

’ These experts say because 
trash is reduced to as little 
as one-fourth its original size 
with a compactor, dieposing 

^©f such items as cans, cartons,

bottles and Jan ii now ftr 
less of a hassle than it nsed 
to be. (One trash bag instead 
of four.). , • And, more new 
homes and remodeled kit* 
chens are induaing the appli* 
ance as standard equipment 

• * *
If you’re thinking of buy

ing a 300 pound side of beef, 
you can expect about 225 
pounds of usable meat cuts 
Which means about 25 per
cent cutting loss.

a e e
Add the final touch to 

many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Use im- 
jnediately as a casseroh top

ping, s gar
nish forveg- 
•tables, <* 
add crunch

(Bread
- crumbs pro

vide a de
lectable way to save money 
by using dry ends of bread.)

Store remaining buttered 
crumbs in the refrigerator,

Send your best kitden op" 
cooking hints to the Almanac. 
Your ideas will be shared 
with readers throughout the 
country. Address: Harry G. 
Clark, Kitchen Almanac, 
North Riverside 
Chicago, Illinois 6060^

The heme pietored above 
, doemT appear much different 
thu Any typical suburban 

'heme. But H incorporates en- 
ergy-eavinx features in da- 
uigu. muteriata. tad appli
ances which can cut energy 
needs by up to H percent It 
hue twe hest-slrculatlur 
Bestitotor Flreptoeas (right), 
designed to draw room nlr in 
through the lower vents, 
want it aud then re-direei

The more •TTective use of 
energy-reving design, materi
als and appliances can veil 
ba re up to one half the cost of 
beating end cooling our homes.

ings Bunk. Its *Centenergy 
■7S" house was built to demon
strate the many practical ways 
•f conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxl-

Jam through reduced ex

suluUon within walls and cell
ing as well as in earthen berow 
around the foundation, orien
tation to seasonal ran atti

tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat low characteristic of most 
fireplaces, according to the do- 
signers of “Ontenergy "7C."

The fireplace* were supplied 
by Home Cra/U, Inc. Floral 
Park, New Tark Heatūatar 
Fireplace, A Divistou of Vepa 
Industries, Ine„ located U Mt, 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete ttee of buUt-t*. 
ftuitindinff «•< »«n- 
wwoUM /replace* • • • paa

aoįvii

\MBULANCE 
’ATARNAVi 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTl 
DALYSE.

tVA5 IH iUNU^
pTIT HINEKAJ

Ž533 W Z18I
Celei GRovehiD

Street
S-2345-4

>Uth Ave , Cicer< 
ownhaD *-2108-*

rRTi MODEKNISKOS KOPLYČIOJ
JKSif ri’TOM<»BILlAM> PASTATYT!

dėtuvių 
Aido tuvių 
HreKtorią 
t asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4U< 30. LITU A MCA AVENUE Phone; YArda 7-344M

BUTKŪS • V ASAITIS
£k). 50th Avė., Cicero, dL Phone: OLyrapic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-357J

GEORGE F. REDJUNAS
1313 S«. UTUAMCA AVK Tel: YArt, 7-1133.113,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCF

4424 WES1 69U STKEKJ Republic 7 1213
2314 WEST 23rd PL^CE Vlulnia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hill*, VL 974-4411

5354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-lfll
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į šia proga malonu tai prisiminti 
ir padėkoti.

I — A. Masionis, Stayner, Ont., 
jiš anksto pratęsė prenumeratą, 
’o savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$7 auka. Tautietis iš Toronto 
užsisakė Naujienas Meneriems 
metams, 1x4 pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui.

Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimas bus kovo 18 d.

¥

— Elena Strasevičienė iš Mar
quette Parko taip rašo: “Arti
nantis prenumeratos pabaigai, 
siunčiu $10 prenumeratai. ^7 li
kutis lai bus laikraščio paramai. 
Kartu siunčiu geriausius linkė
jimus bendradarbiams ir redak-
toriams, dėkodama už teisingas 1>rislkėli,n<' ParaP- Ru°-
žinias. vi.^ informacijų ir nau-jš,a KLB komisija, ku-
dingus bei įdomius straipsnius. Iri,,s l,:n,,in,nkė -vra Vid;' Sta‘ 
Linkiu viskius didelės ištver- "cvuu"ė ,S Hamiltono, 
mės, nepalūžti taip sr.ikiamel 
darbe, ypatingai šiuo metu”. 
Dėkui už laišką ir už auką.

— Antanas Willis iš Lietuviš
ko kaimelio, Tampa, Fla., tesda- 
pias ilgametes trilicijas remti 
Naujienas ir joms įvairiais bū
dais padėti — kartu su prenu- 
rata atsiuntė $10 auką. Dėkui 
už ją ir už nuolatinę paramą, 
atėjusią ir ateinančią iš jo namų.

— Julius Milius, Twin Lakes, 
Wis., visuomet iš anksto be ra
ginimo pratęsia prenumeratą ir 
Ja pro ga paremia Naujienų lei
dimą. Dėkui už atsiųstą dešim
kę: Daugelis čikagiškių mena J. 
Milių ir girininką Kazlauską, 
veik pirmuosius naujus atei
vius. perėmusius Auditorijos 
restoraną, o vėliau turėjusius 
valgyklą ir likerių parduotuvę 
industrijos rajone. Jų biznis ku-1 
Tortinėje Twin Lakes apylinkė
je buvo vienas iš sėkmingiausiu.

; k. •* ’ *■

— Antanas Šileika iš Toron
to, buvęs šiaurės Amerikos Lie
tuviu Studentu S-gos pirminin
ku, studijuoja prancūzų kalbą 
Sorbonos universitete Paryžiu
je ir dėsto artglų kalba Reine in
stitute. Jis kalbėjo Prancūzijos 
lietuviams Vasario 16 minėji
me.

— Jonas Kuprionis, Los An
geles, CaL. išrinktas Lietuvių 
Žurnalistų S-gos pirmininku, 
Jurgis Gliaudą — vicepirm., dr. 
Grigas Valančius — sekr., Sta
sė Pautienienė — ryšiams, Juo
zas Kaributas — ižd. v

— Liucija Skripkutė iš Hamil 
tono nepraleidžia progos ir dau
gelį kartų yra iškėlusi Lietuvos 
ir lietuvių reikalus kanadiečių 
visuomenėje ir jų spaudoje. Jos 
informacinis laiškas apie Lietu
vą t ilpo The Spector dienraštyje 
Vasario 16 proga.

O T A SUSIVIENIJIMAS
H I i A LIETUVIŲ
M AMERIKOJE

SLA — jau 80 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SE*Er YNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA —• didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę Ir Ilgoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 
NUIM.AS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad Jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias a pd ra ūda s nuo $100.00 
Iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą; Taupomąją Apdraudė • Endowment In
surance, 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 — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akeidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO Kartui*.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysiu

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

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS Eemet suėjo 53 metai Minint tą sukakti, gerbiant pJrrnnjo 

Amerikos Rgtintn dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pfrmfl- 
bus ir atliekant Mitinąs pareigas swflnam lietuvybės mkimui akai* 
Mamas Nagjl<ną patinimo raina.

<AUJHTOS tvirtai stovi Ir keroja # Heteras fr rarargta Uatavta Mitra

Renaty portretas

— Hamiltono LSK Kovas da- Į informacijų kreiptis pas Marijų
lyvaus Pasaulio Lietuvių Sporto‘Kielą. TeL 737-1717. (Pr.)
Žaidynėse su apie 50 sportinin
kų. Tam yra reikalinga lėšų. 
Joms telkti klubas yra numatęs*, 
rodyti kultūrinius filmus.

— Leo Venckus ir Rimas Ru
dys redaguoja Sandaros angliš-

ku°pos “Klaipėda” valdy- 
bos posėdis. Pagrindinis šio po
sėdžio punktas buvo kun. dr. J; 
Prunskio ruošiamos spa ūdai 
knygos apie Lietuvos karius, 
šaulius ir kt. išleidimo reikalasi 
L$ST pirmininkas K Milkovai- 
tis (jis yra ir Cicero jūrų šau
lių kuopos pirmininkas), infor-j 
mavo valdybą apie jo vestus pa
sitarimus sir ruošiamos knygos 
autorium ir feidvkla. Kun. dr; 
J. Prauskis .žada knygą baigti 
ruošti spaudai maždaug viene- 
rių metų laikotarpyje. Knyga bus 
apie 300-350 puslapių, minkštais 
viršeliais, išleidimo ir kitos iš
laidos susidarys apie $4,500. į 

Išdiskutavus nuodugniai Šį 
reikalą, buvo nutarta, kad mi
nėtą knygą išleis Cicero jūrų 
šaulių kuopa. Per metinį kuo-

(Pr.)

pos susirinkimą, įvykusį vasario 
mėn. 5 d., buvo nutarta, kąd _ 
knygos, j&teieiimui. kuopa skiria 
$2,000. Taigi, trūkstama $2,500 
suma bus bandoma surinkti ki-j

I tokiu būdu, kaip lai: iš knygos! 
i išleidimo mecenatų aukų^ su- 
1 ruošti tam reikalui parengimą 
arba gegužinę ir t. L

Kaip iš, spaudos žinome, yra 
leidžiama gen. P. Plechavičiaus 

Į monografija. Šios monografi
jos išleidimo išlaidoms suma
žinti, kuopos valdyba paskyrė 
$25.

Kaip kasmet taip ir šiemet, 
kuopa paskyrė sekančias aukas 
lietuviškai spaudai, (radijo va
landėlėms bei T. V. paremti: 
laikraščiams *

tnt

Narnai, t»ma — Pardavimui 
REM. ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. '

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

CICERO JŪRŲ 
ŠAULIAI

Š. m. kovo mėn. 1 d. 7 vai: 
Įvak., kuopos vicepirmininko A. 
• Ašoklio bute įvyko Cicero jūrų

bendradarbiauja Naujienose ir 
kituose laikraščiuose.

— Inž. Grožvydas Lazauskas, 
Sandaros redaktorius, praeitą 
savaitę tarnybos reikalais buvo 
išvykęs Į Tennessee valstiją. Su
tvarkius Sandaros patalpų re
montu ir kitus reikalus, numa
toma laikraštį leisti kas dvi sa
vaites.

— Dzūkų Draugijos ruošia
mas 60 m. Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties minėjimas 

j ir susirinkimas įvyks kovo 12 d. 
3 vai. Jaunimo Centro kavinėje. 
Visus Draugijos narius ir jų 
draugus valdyba kviečia daly
vauti.

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl

$25, 
‘ Draugas” — $20, “Naujienos*’
— $20, “Laisvoji Lietuva” — 
$20, “Dirva” — $20, lietuviš
koms radijo valandėlėms “Mar
gutis” — $20, “Sophie Barčus”
— $20 ir “Lietuviai Televizojo- 
je” — $30, viso paskirta $175.

Birželio mėn. pradžioje nu
tarta šuroušti gegužinę Cicero 
Medžibtojų - žuvautojų klubo 
šaudykloje. Dėl tikslios datos 
bus tariamasi su minėto klubo 
valdybos. . ' : ‘ ’

Taigi, kaip matome, Cicero 
jūrų šaulių kuopa, savo sunkiai 
^uždirbtus pinibus nelaiko “už
rišusi kojinėje”, bet, iš savo kur
klių išteklių remia įvairius lie
tuviškus darbuš dirbančias, in. 
stitucijas ir pan.

Pasibaigus posėdžiui, malo
nioji šeimininkė jūrų šaulė Aį 
Ašoklienė, piakvietė visus prie 
vaišių'stalo, o judrusis kuopos 
vicepirmininkas A,: Ašoklis ra
gino visus paragauti.jo išrastų 
vaistų prieš dabar plačiai pa
plitusią “rusišką slogą”. Ir taip 
draugiškai besišnekučiuojant atį 
ėjo laikas skirstytis į namučius.

Kuopos valdyba dėkinga šei
mininkams už . nuoširdų priėmi
mą ir vaišes. Alf. Gailius

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

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

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2Vz mašinų garažas, 
63-Čia ir 'Narraganset. $54,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Pa bile

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel 436-7878

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. £39,800.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi Šildymo kontrolės. Daug priedii. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu- 
pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette. Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

MARDA NOREIKIENt : -
2608 West SU Chicago, HL 60«» * TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geras rdštes tvalrig prsMgi 
' MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLHJL -

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUETTI GIFT PARC KJ SERVICE

1351 W. 4Wi Chlc*>», HL «04M. — TM. WA M7J7
3333 Sa. Halstad Chicane, IIL MM3. — Tai. Mi MM

t “LIETUVOS AIDAI”
n, KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ,
= 1 PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
♦

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

■■■■■■■■■■■■fe

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SU Chkege
TeL 787-0600. -

REAL ESTATE. - ’ 
2625 West 71st’*Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.

Telefonuoti 476-2427.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai _ „

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

IAUJHN08 galriko Tlnf lietuvių defeokrtttseg grupe*. bendrai liftfti- 
rijas Ir remia vigų lietuviu bendruothu darbut bei tikslia.

^AUJUENOS atatovaujx tyliąją lietuvių daugumą fcjda reto
rfkos ir politinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
naa yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadotybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
Skelbdama platinimo valų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuvižkot 
spaudos pirmūnų pavyKftl&is užriprerrumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie 
taviiku reikalų D nu —
KAINUOJA! Chlctg®!* Ir K«rxdo|s metams — $30.08, metu — $1LM 

trims mčn. — S8J0, vienam min. $3.00. KttOM JAV vMrac metams 
— 12A00, pusei mąty — $14-00, vienam min. —. $234. Užsknlue 
ra $31 >00 moftmt. Susipažinimui siunčiama savalty fetmakamaJ

Prašoma naudoti žemiau atMaų aikarpv

COMMISSIONER

The Chicago Public Library 
Chicago, Illinois

library

NAUJIENOS, 
1739 South Halated St 

Chicago, HL «080|

ShmčlM 4oL NoJIemf pranvmaratal, iMbUJaJtnlo
TaJ<rw proga paremdama* Ifetuviiką spaudu

Vajaus proga prašau dusti Naujienas dvi savaites tmipail- 
nimui nemokamai ir be Jokių įsipareigojimu

PAY ARD® DR VARDAS

ADRESAS

Zarasiškių klubas
Susirinkimas

Zarasiškių klubo susirinki
mas įvyks kovo 12 d., sekmadie
nį, šaulių namuose, 2417 West 
43rd St. 2 vai. popiet. (Buvusioj 
Hollywood salėje). 1978 metų 
valdyba susideda: pirm. Petras 
Blekys, vicepirmininkas, J. Ado
mėnas, sekretorė Jadvyga Ij*- 
kienė, iždininkas K. Rožanskas. 
Kiti valdybos nariai: /Bronius 
Blekys, Ona Blekienė, Antanas 
Drutys ir Mykolas Šeduikis.

Buvo nutarta, rengti pavasa
rinį klubo banketą, kuris įvyks 
balandžio 1 3: Vyčių salėje, 2455 
47th St 7:30 vai. vakaro.

Nariai prašomi nesivėluoti.
Kor. M. š.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

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

863-3879

tt—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobllle 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. L A U R A I T 1 S ' 
4445 Se. ASHLAND AVI. 

52M775

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Rrikto 

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded medianical background of 
conveyor systems, overhead cranes,, 

hydraulic systems and other 
plant machinery. •

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardivimax ir Taisymu 
ŽM WEST SWl STREET
TeJaL: RftubBc 74M1

INCQMB TAX SlKVKi

Responsible for overall administration of an urban public 
and library system, which is a department of the City of Chicago, semng 
a population of 3.3 million with a departmentalized Central Library, newly 
renovated Cultural Center, 78 branches, and outreach and extension services. 
Public library background, successful administrative experience, the ability 
to direct a large staff are essentials. Successful candidate must be able 
to relate to other city agencies and work effectively with Board of Directors,

Position requires Master’s degree in Library Science from ALA-accre^ 
dited program, ten years of experience in library field, successful experience 
at policy-making level, through knowledge of administrative procedures 
and strong leadership qualities.

Salary $45,800. Liberal fringe benefits. Residency within corporate 
limits of t he City of Chicago is required at time of employment An r ’ 
opportunity employer.

By May 1, 1978, send letter and resume to:

MR. ARTHUR,'J. MURPHY

Deputy Commissioner
The Chicago Public Library

425 NORTH MICHIGAN AVENUE

Odtaffot Illinois 90611

• Didžiosios pandos arba 
margieji meškėnai yra bran
giausi už visus gyvulius. Zoolo
gijos sodai už pandą moka 
$35,000, gi akvariumuose ištre
niruotas banginis yra vertas 
£100,000. John G. Shedd akva
riumas Čikagoje yra didžiausias. 
Jis buvo įrengtas 1929 m. ir kai
navo $3,250,000. Bendrasis ak
variumo rezervuaras turi du 
mihjoi^us galionų vandens, gi 
parodų salės tankuose yra 450.- 
000 galionų. Akvariume yra 
virš 350 rūsių vandens gyvūnų, 
kurių bendras skaičius 
10,000.

BRICKLAYER
<

Experienced Mason 
For full time year around 
employment in rebuilding | 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
' Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3428 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

Taip pat daromi rarHmL fltntov 
SkvWtfmab pildomi pilietybės pra
šymai ir kiloki blankai

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Ardwr Avt. 
Chloro, in. 4002. T»L Y A 7-5900

BEST THINGS IN UFE

siekia

HELP WANTED — FEMALB 
DsrWnlnkly Relkh

BRIDGEPORT AREA

1^(1 Frank- ZtpolU

equal |

Juozo Šmotelio,. , - .. . .<
Atsiminimų Skirsneliai

atspausdinti

] Graži, lengvai skaitoma ir j 
[įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygų pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

Ghicif«s m. 60629

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

Call evenings or weekends

751-1960

YOUNG WOMAN 
(18—40)

Live in — 5 day week. Happy home. 
Help with housework and 3 school 
age children. Own room and. bath.

Salary open. Call evenings 
835-3896

blate Farm Ule Insurance Company

Didžiausias kailių 
posirinkimas

pe-f viealnielj
kalUntoką ?ry

(>Uigc«) k 
677^MA$ 

(boto)

185 North WbKmA At*««




