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TITO ATSTOVAUJA NEPRIKLAUSOMYBĘ,;
- PAREIŠKĖ PREZIDENTAS CARTERIS

Jugoslavijos prezidentas labai patenkintas 
Amerikos prezidento pareiškimais

. WASHINGTON. D. C. — Rytų Europoje prezidentas Tito 
reprezentuoja nepriklausomybę ir laisvę, — pareiškė preziden
tas Carteris. Baltuose Rūmuose pasitikęs Washingtonan antra
dienį atvykusį Jugoslavijos 85 metų amžiaus prezidentą Tito 
Broz. Prezidentas priminė Antrojo Pasaulinio karo metu ir ka
ro pabaigoje buvusias sąlygas Jugoslavijoje ir prezidento Tito 
pasipriešinimą sovietų karo jėgoms. Tada Tito atsisakė klau
syti Maskvos Jugoslavijon pasiųstų sovietų agentų ir pajėgė ap
ginti krašto nepriklausomybę nuo rusų prievartos.

Koks šiemet oras 
okupuoto] Lietuvoj

Taikai reikalinga vieninga 
Jugoslavija

Sutikimo metu prezidentas 
Carteris pareiškė, kad pasaulio 
taikai reikalinga ne tik nepri-

Lietuviu delegaciją pas Atstovu Rūmu pirmininką Th. O'Neill, nuvykusi padėkoti už Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą Kongrtse. Iš kairės: Amer. Balso Lietuviu skyriaus ^vedėjas A. Petrulis, Altos atstovai . Barš- 
ketytė, dr. J. Genys, kun. J. Prunskis, invokaciįą kal bėjęs kun. prof. A Jurėnas, Th. O'Neill, minėjimu rūp.- 
nęsis kongresmanas D. Flood, atstovų rūmu kapelionas kunigas E. Latch ir Altos vaidybos narys J. Pjkaika.

PARTIJOS KONGRESE LAIMĖJO HUA 
KUOFENGO VEDAMA POLITIKA

Tengas Hsiaopingas išrinktas ministeriy tarybos 
pirmininko pareigoms

PEK’NAS, Kinija. — Oficiali Kinijos agentūra ketvirta
dienio rytą i?askelbč komunistų partijos kongreso pri/mtą krašto 
konstituciją. Paaiškėjo, kad kongresą suorganizavo ir >avo poli
tiką pravedė H ja Kuofengas. dabartinis komunistų partijos nir- 
■nininkas. Pradžioje atrodė, kad konstitucijoje yra du pradai, dėl 
kurių premjero pareigas einantis Tengas Hsioapingas vedė kovą 
su partjos pirmininku ir ministeriu primininku Hua Kuofengu. 

enktame partijos kongrese laimėjo Hua Kuofengo vedama poli- 
iinė linija, o jis išrinktas pilnu Kinijos liaudies respublikos 
premjeru.

Susižinojo su skrie-
Kongreso atidaromoje kalboje 

partijos pirmininkas Hua Kuo- 
fengas jau pareiškė, kad parti-

klausoma Jugoslavija, bet rei- 
galingas dabartinis jos teritori
nis integralumas. Jeigu taikos 
priešai pajėgtų suskaldyti da
bartinę Jugoslaviją, tai Euro-i 
pos ir viso pasaulio taika labai 
nukentėtų. Pats Tito, patyręs 
apie šiuos prezidento Carterio 
žodžius, parešikė, kad jam. as- 

- meniškai tai, esanti pati didžiau
sia dovana, kurią Amerikos pre
zidentas galėjo duoti. Preziden 
tas, naudodamas vertėją, apie 
dešimt minučių pasikalbėjo du 
vienu su atvykusu Jugoslavi
jos prezidentu, o vėliau nuėjo 

•į kabineto posėdžių kambarį ir 
ištisą valandą tarėsi įvairiais 
Artimųjų Rytų reikalais.

Detente reikalinga ir galin
giesiems

Prezidentas Tito, kalbėdamas

us laiško). Pas mus žiema, 
galima sakyti, vidutinė. Sausio 
pirmoji pusė buvo visai nešalta 
ir pirmomis sniegas buvo nutir- 

Įpęs.' Buvo lietaus ir šlapdribos.
Tik nuo sausio maždaug vidurio 
pradėjo šalti ir tarpais pasnig
ti, bet vis dar negalima buvo 
vadinti žiema. Dabar jau vasa
ris. (Laiškas rašytas vasario T9 
dieną), tai ir sniego neblogai už 
dėjo, o naktimis jir speigiukas 
užeina — iki'23 laipsnių šalčio 
pagal Celsijų.

Keletą metų buvom pripratę 
turėti švelnias šiemos, tai mus 
išlepino ir mes — ypač seni 
žmonės — šalčio nebepakenčia- 
me, bet kas daryti, nes savo Flo
ridos neturime, o išvažiuoti kur 
šilčiau — neišleidžia..

* Praėjusią naktį stipriai šalo, 
, apie sovietų valdžos skelbiamą Į dieną švietė labai
detentės politiką ir sovietų ge-J skaisti saulė ir nors termom et- 
nerolų vadovaujamus karo veik- ras O(nulį), saulės pusėje 
smus Etiopjoje, pareiškė, kad nuo tirpstančio sniego

IZRAELIS SUSTABDĖ VISŲ KOLONIJŲ Eurokomunistai jau
STATYBA ARABŲ ŽEMĖSE Italijos valdžioje

jaučia laboratorija ja privalo ruoštis ir Išlaisvinti 
Taivaną. Kongresas priėmė šia 
minti ir baigiomoj rezoliucijoj 
įtaigojo būsimą premjerą imtis 
priemonių Taivanui (Formozai)

detente reikalinga ne tiktai ki
tiems, bet iri patiems detentės 
politikos skelbėjams. Tito nepa
sitiki dabartiniais Kremliaus 
valdovais, iš jų galima laukti 
bet kokių karo veiksmų. Jie ga
li pasakoti apie vieną ir daryti 
visai priešngai. Be tarptautnės 
įtampos sumažinimo, Tito nori 
pagyvinti Amerikos prekybą 
Jugoslavija.

SU

Iranas smarkiai 
ginkluojasi ft

BONA, Federal. (Vakarų Vo
kietija). — Iranas, kuris iš naf
tos labai praturtėjo, turėdamas 
su Sovietais ilgiausią bendrą šie 
na, sumanė saugumo sumeti
mais stipriai apsinginkluoti. Ira 
no karalius (šachas) Rėza Paleh 
vi pranešė Vak. Vokietijos laivu 
statybos industrijai, kad jis yra

KALENDOReUS
Kovo 9: Pranciška, Randidas, 
Vfcgailė, Žygintas.

Saulė teka 6:15, leidžias 5:49 
Ores: Ne toks Saitas.

Izraelis pasiruošęs daryti nuotakias, bet 
jis reikalauja saugumo

WASHINGTON, D.C.— Ezer Weizman, buvęs Izraelio avin
čios vadas ir dabartinis karo ministeris, pasitaręs su atsakingais 
Amerikos pareigūnais, pareiškė, kad Izraelis sustabdė visų izrae
litų kolonijų statybą arabų žemėse. Įsakymas sustabdyti 
darbus planuojamose Izraelio kolonijose tuo tarpu galios tik trim 
savaitėm. Izraelis didžiausias kolonijas steigė Samarijoje, Jorda
nijos'karaliaus laikytuose Palestinos žemėse. Izraelio archeolo
gai rado seno Judėjos miesto pamatus ir ten pradėjo istorinius 
kasinėjimus. Jie planavo minėtoje dykumos vietoje atstatyti se
ną izraelitų miestą. Tuo tarpu ten buvo vedami tiktai ai*cheolo- 
gihiai'kasinėjimai. Bet šie darbai dabar sustabdyti.

/.-Beginąs atvažiuoja į Wa- 
~ • shingtoną

Izraelio premjeras Menahem 
Beginąs ateinančios savaitės 
pradžioje atvyksta į Washing- 
toną, kad galėtų išsikalbėti su 
prezidentu Carteriu apie taikos 
sąlygas su Egiptu ir kitomis 
arabų valstybėmis. Prezidentas 

I Carteris, kaip žinoma, reikalau
ja, kad Izraelis atiduotų Egip
tui visas Sinajaus žemes, o Jor- 

ir Georg Grečko šiomis dieno-' danijai atiduotų visas buvusias 
mis pralenkė amerikiečių astro-

1 nautų Gerald Carr, William Po- 
Į gue ir Edward Gibsono erdvė
laivyje orbitroj aplinkui žemę 
išbūtų 84 dienų rekordą, ku
ris iki šiol per 4 metus nebuvo 
pralenktas sovietų kosmonautų,
pradėjusių “gyventi” erdvėlai- lais, nenori grąžinti iš arabų 
vyje Sojuz 26 nuo praėjusio atimtų žemių, 
gruodžio 10 dienos. Jiedviem be ~___ .2_______  —__
skraidant orbitoje sekančiu So-Ida s. jeigu Izraelis atšauks ne 
juz 28. juos aplankė ir pavada-1 tik savo karo jėgas iš Sinajaus, 
vo kosmonautai — čekoslova- 
kas Vladimir Ramek ir rusas 
Aleksėj Gubarev.

vanduo uruliais varvėjo!” ?

Sovietų kosmonautu 
rekordas

Jordanijos žemes, šitą principą 
skelbė Izraelio vadai karo metu. 
Pasiremiant šiuo principu buvo 
teikiama Amerikos pagalba sun 
kiausioje Izraelio valandoje, o 
dabar Izraelis, pagrobęs arabų 
žemes Amerikos duotais gink-

Sadatas sutinka
darytį Izraeliui kelias nuolai-

bet išsiveš ir kolonistus.
Beginąs pasiruošęs daryti 

nuolaidas
suinteresuotas įsigyti plačios 
apimties kariškų laivų kontin
gentą Didžiausias užsakymas, 
jei bus susitarta, apims dar ne
apribotą skaičių 12 klasės fre
gatų. 15 pakraščiais ir okeanų i 
gilumoje operuojamų povande
ninių. 19 patrulinių laivų, 6 mi- 
nagaudžius, vieną mokyklinį lai 
va ir visa, kas reikalinga laivų 
statytei bei marinų mokjddai 
peetatyH. ,

šią savaitę Izraelio ministe
rs kabinetas, patyręs apie nuo
taikas Washingtone, ryžosi im
tis priemonių takos daryboms 
su Egiptu pradėti. Beginąs sa
vo pareiškimais buvo tas dery
bas nutraukęs, bet prezidentas 
Sadatas nenorėjo pasirašyti tai
kos su Izraelu, jeigu jam būtų 
reikėję palikti kolonistus Sina
jaus žemėse. Atrodo, kad Izrae
lis sutiko kartu su Izraelio ka

j . ROMA. — Krikščionių demo 
j kratų partijos įgaliotas Giulio 
• Andreotti sudaryti naują mini
ster! ų kabinetą po 49 dienų val
džios krizės, pagaliau tikisi šios 
savaitės bėgyje sudaryti. bet to- 

nsus į kį, kurį rems ir komunistai, pir 
mą kartą 30 metų būvyje. nors 
ministerių portfelių negavę, bet 
formaliai pripažinti kaip dau
gumos dalis—Italijos parlamen
te, turės didelę burną projek
tuojant įvairias valdžios prog
ramas.

riuomene išsivežti iš Sinajaus 
visus Izraelio atvežtus kolonis
tus. Begin u i buvę' sunku pada
ryti toks nutarimas, bet jis su
tiko ji pranešti prezidentui Car- 
teriui ir Egipto atstovams.

Chicagos “Water
gate”

Atomų vagys -
pavojuj

WASHINGTON. — Nors tik
rai nenustatyta ar 200 svarų 
merkuro 1965 metais Apollo ato 
minės energijos įmonėje pavog
ta ar kitaip nugaravo, bet išra
dėjai Chauncy Starr ir Walter 
Marchall ir kiti Amerikos ir 
Britanijos mokslininkai tvirti
na, kad išrastas metodas, ku
riuo atominė medžiaga iš civili
nės į karinę nebesiduoda paver 
čiama, dėlto bomboms gaminti 
nebetinka.

Kada nors sekmadienio naktį 
“vandalai” išmušė kandidato į 
Illinois valst. senotoriaus Ste
ven G. Nash rinkimų vyr. būsti
nės. 3254 N. Cicero avė., visus 
5 langus. Rinkimų kampanijos 
vedėjas Eward Czarobski “van
dalų” kriminališkas išdaigas, 
pastebėjo tą naktį apie 3 valan
dą, nuėjęs į būstinę kai kurių 
popierių pasiimti: jis tik dar ne 
apsiprendęs. ar tas vandalizmas 
turėjo politinį pagrindą. “Tai 
yra karšta ir labai emocinga 
kampanija”, pasakė jis.

Rusas dar randa 
ka nors sušaudyti

— Izraelio karo ministeris MASKVA.—Ukrinskaja Prav-
Washingtone pareiškė, kad šio- da praneša, kad trys JI Pasauli
rais dienomis bus padaryti svar
būs nutarimai ir Egipto — Iz
raelio susitarimas bus greitai 
aptartas.
— H. R. Haldeman pardavė sa

vo minkštų viršelių laidą “Dell 
Co.” už 400,000.

— Julie Nikson Eisenhower 
baigia ruošti knygą apie visą 
Watergate istoriją- Ji H* Pre* 
ridento Nlksono duktė.

nio karo nusikaltėliai: I. I. Si
mon. P. Iščenko ir G. Kondra- 
tiukas visą mėnesį trukusiame 
teisme žitomiro mieste, vakarų 
( krainoje. nuteisti mirties bau 
sme sušaudymu ir teismo spren 
dimas tuojau įvykdytas. Teis
mo ir ekzekucijos laikas nepa
skelbti. Jie kaltinami, kad prie 
Lipk kaimo malūno buvo sušau
dyti 141 asmuo ir iš tų Simon 
nušovęs 15, kiti du po 9.

WASHINGTON, D. C. I: 
Bermudus stoties Erdvių Admi 
nistracija užmezgė radijo kon-j išlaisvinti. Rezoliucija sako, kad 
taktą su 22(1 mylių aukštumoje! Taivanas visą laiką buvę Kini- 
skrieiančia Amerikos erdvių la-|jos provincija, tokia, ji privalo 
boratorija. Savo laiku Amerikos1 hūti ir ateityje. Naujas premje- 
astronautai buvo pasiekę šią la-^ras pareiškė, kad jis imsis prie- 
boratoriją, paliko joje įvairių nionių 'Taivanui išlaisvinti, 
augalu, ir grūdų sėklų, bet apie # 
keturis metus su ja visai nesu
sisiekė. Paskutinėmis kelio-’ 
mis savaitėmis pastebėta, kad 
j i pradėj o sm ukt i iš sa vo ori >i- J 
tos Laboratorija sveria 85 to
nas. Erdvių administracija ne
nori, ritad už keliolikos metų ji 
nukristų į žemės atmosferą ir 
pataikytų į žmonių apgyventą 
vietą.

Administracijos pareigūnas 
John Taylor pareiškė, kad labo
ratorija atsakė į radijo signa
lus, apskriejo aplinkui žemę ir 
vėl prašneko radijo bangomis. 
Atsakingi pareigūnai nori nu
statyti, ar keli astronautai dar 
kartą galėsią ją pasiekti. _ 
kelias dienas pagyventi, prane
šti, per keturis metus į 
sias pakaitas, ją nustatyti, kad 
ji erdvėje išnyktų ir nei viena 
josios dalelytė nenukristų ant 
žemės.

Kongrese pralaimėjo gen. Ten 
j gas Hsiaopingas. Jis du kartu 
buvo atleistas iš premjero pa- 

i reigas einančio vicepirmininko 
i pareigų.Mao Cetungui mirus.jis 
t atgavo didelę dalį ankščiau tu
rėtų teisių ir įtakos, leista jam 
dalyvauti pačiuose svarbiuose 
partijos komitetų nutarimuose ir 
tvarkyti krašto kariuomenės ad 
ministracijos reikalus.

Jis buvo labai naudingas Mao 
Cetungo žmonos įtakai pasalin
ti iš krašto administracijos. Jis 
vadovavo pravestiems apklausi
nėj imams, j is įsakė “keturių gen 
gę” izoliuoti ir visai nušalinti 

joje I nuo valstybės valdymo.
Prane- Pačioje sostinėje keturi maiš 
įvyku-1 tininkai kariuomenės dalinių bu 

vo suimti ir padėti už grotų. 
Pradžioje pasklido gandas, kad 
risi keturi, įskaitant ir Mao Ce
tungo žmoną, buvo maištavimo 
dienomis nužudyti, bet praeitą 
savaitę buvo paskelbta, kad jie 
dar tebėra gyvi, bet jų įtaka 
jau gerokai sumažėjusi.

] Mao Cetungo žmona ruošė val
džios rūmų perversmą. Ji no- 

Chicago Sun-Times antradie- rėjo pašalinti tuometinį vidaus 
nį paskelbė, kad vienas Chica-’1 reikalų ministerį Hua Kuofen-

Rlinojuje įrengiama 
Laetrilės klinika?

gos priemiesčio Palos Park dak
taras John E. Roshe rengiasi ki
tame priemiestyje, Bridgeview, 
atidaryti klinika, kurioje tokie 
vėžiu sergantieji yra pripažinti 
nepagydomais, bus gydomi kon
troversiniu vaistu Laetrile. Tas 
preparatas, išgalvotas ir plačiai 
paplitęs Europojf*. Amerikos 
dkatarų organizaci.iu suniekin
tas ir uždraustas, pasirodo, čia 
plačiai vartojamas pogrindyje. 
I^aetrile nedraudžiama vartoti 
tokiais atvejais, kur daktarų nu 
statyta, kad pacientui belieka 
gyventi neilgiau, kaip 3 mėne
sius.

Dr. Roshe. daras daug ekspe
rimentų su gyvuliukais labora
torijoje. turi įrodymų, kad dau
gumas vėžiu apkrėstų žiurkių, 
net jau pripažintų nebepagydo- 
nomis, nuo Laętrile pagilu
sios.

gą. kuris, susitaręs su karo va
du, suėmė visus suokalbininkus, 
juos izoliavo ir iš partijos eilių 
pašalino visus kraštutinius “kul 
tūrinės revoliucijos” šalininkus. 
Krašt- palikta 17 vicepirminin 
kų. Gen. Tengas Hsiaopingas iš 
rinktas vicepirmininkų tarybos 
pirmininku. Premjeru paliktas 
Hua Kuofengas, bet kokia bus 
Tengo galia, tuo tarpu dar neai
šku. Tengas turi daug draugų 
valdančiųjų sluoksniuose, bet 
svarbiausias žodis priklauso vy
riausiam kariuomenės vadui, ei
nančiam partijos tarybos pir
mininko pareigas, partijos pir
mininkui ir premjerui Hua Kuo- 
fengui, o trečioji rietą priklau
so Tengui Hsiaopingui. Tengas 
norėjo ir nori draugingų santy
kių su Amerika, bet jis bus pri
verstas paklusti dviem aukštes
niems partijos pareigūnams.



Rašo VLADAS RASCIAUSKAS

GYVATĖS - PAVOJINGOS
Visos gyvates yra pavojingos, 

išskyrus žalčius, bet pačios pa
vojingiausios yra gyvatės ryk
lės, vadinamos pitūnais Su žal
čiais lietuviai buvo išmokę kar
tu gyventi, bet su gyvatėmis 
net pačios gyvatės negali su
gyventi. Jeigu jos labai alkanos, 
tai savo vaikus suryja. Kai žmo
gus išsJncra ir tampa gyvate, j jos 
taip pat p avojingas. O jeigu tu-Į nevėžyje ir Devintame Forte sa

Bendrai paėmus, esu dar ga
na stiprus, žinios mane nejau
dina, bet šį kartą pirmoji ži
nia mane veik paraližavo. Nete
kau kvapo ir jaučiau, kad man 
tas pats laikraštėlis pasidarė 
sunkus. Nuleidau rankas ir vos 
laikraščio iš rankų nepaleidau. 
Vėliau pajutau, kad ir mano ko 

darėsi bejėgės. Mes Pa-

ri draugą, kuris išsineria, tai 
jis tampa aršesnis, negu gyva
tė. Kai lietuviai nusikeikia, tai 
taria :“Esi gyvatės išnara.” Tuo 
nori pasakyti, kad esi ologesnis, 
negu ryklys.

Vos mūsų lėktuvas nusileido 
Jakartos aerodrome, dar nenu
važiavęs hotelį, nusipirkau an
gliškai leidžiamą Jakartos laik
raštį The Sunday Herald. Tai 
nedidelių tabloidinių puslapių 
didelis laikraštis. Iš viso buvo 
168 puslapiai. Kelionėje lakraš- 
tis reikalingas. Kiekvienas kelei 
vis nori patirti, kas darosi pa
saulyje. Lėktuvuose duoda svar 
besnes žinias, bet labai dažnai 
keleiviams yra pačios svarbiau 
sios vietos žinios, kas darosi jų 
apylinkėje, o dar svarbiau, kas 
atsitiko jų kaimynystėje. Iš to
liau atskndusiems keleiviams 
vietos žinios visai neįdomios. Į 
Mes norime patirti, kas darosi amžiaus Ojo Buko, kuris dingo 
pasaulyje, ką pareiškė Ameri- po to, kai dalyvavo kaimiečių 
kos prezidentas, kaip eina biz- susirinkime vieną praeitos savai 
n is, kiek kainoj a kelionės lėk- tės vakarą. Prapuolusio kaimie-

: čio ieškojimo metu 6 metrų il- 
, kirto vie

nam ieškotojui. Kaimiečiai ryk
lį užmušė vietoje. Kai gyvatės 
pilvas buvo praplautas, tai ja
me rastas visas Buko lavonas 
net su drabužiais. Tiktai jo šon
kauliai buvo aplaužyti.” (The 
Sun Terald, 1977 m. lapkr. 20 
d., 2 psl.).

Kai perskaičiaus šitas eilu
tes. tai man prieš akis atsistojo 
tas pats žalias pitūnas, besi- Ji buvo alkana ir ieškojo aukos.

kydavome, kad suštyvėjo. Tam
pa kietos ir nejuda. Aš tik dai
riausi, ar nėra arti vietos, kur 
galėčiau prisėsti.

Mane taip sukrėtusi žinia bu- 
Įvo trumpukė. Jos pavadinimas 
buvo toks: “žmogaus kūnas ra
stas 6 metrų ryklyje”. Tai dar 
būtų pusė bėdos. Žmonės pa
tenka ne tik į jūros ryklių žio
tis, gali patekti ir į didelių gy
vačių žiotis. Pavadinimas ma
nęs nejaudino. Bet mane sukrė
tė sekanti žinia:

“Jakarta, Indonezija. Lapkr. 
20 d. Antara žinių agentūra va
kar pranešė, kad Celebis saloje, 
Centralinėje Sala vesi provinci
joje. Angka Malimo kaimelyje 
kaimiečiai užmušė gyvatę-ryk- 
lę, josios viduriuose rado pra
rytą žmogų.

' “Kaimiečiai ieškojo 45 metų

tuvais ir kt. j ”...............
Pirmame puslapyje minėto Į gio ryklys-pitūnas, 

laikraščio buvo didelė žinia apie 
Indijos sporto laimėjimus ir pra 
laimėjimus. ,Paminėti patys iš
kiliausi _ raumeningo jaunimo 
vardai, o tolaiu patariama skai
tyti 77 laikraščio puslapyje. I 
tą puslapį neskubėjau, nes spor
tininku nepažįstu ir nežinau, už 
ką jie kovojo.Atsiveričiau antrą 
The Sunday Herald puslapį ii 
visas apstubau.

leidžiąs nuo medalio ir bešliau- 
žiąg į mane, kai aš priartėjau 
prie vienos urvo pakūmėje ir 
kai autobuso šoferis man liepė 
eiti į mašiną. Prisnmniau, kad 
mes buvom išvažiavę į Salavei- 
si provincijoje esantį negyvą 
ugniakalnį ir kad buvome pa
siekę Ongka Malimo kaimelį. 
(Ką jie ten malė, negalėčiau pa
sakyti, bet kaimelio lietuviškas 
pavacummas turėjo turėti rei
kalų su maLmu. Jeigu ne šian- 
uieii, tai senovėje.)

Pastebėjęs gyvatę, aš dar iš
sitraukiau sa*o lengvesnį foto 
aparatėlį ir norėjau nufotogra
fuoti. Kykiys, pamatęs blizgan
tį aparatėlį, dar į jį, o gal ir 
į mane laoai atidžiai pasižiūrė
jo. Bet kai jis nėrė ir susikūp
rino, tai šoferis pradėjo rėkti, 
kad aš tuojau eičiau į masiną, 
neatidėLodamas. Iš sėdynės jis 
matė besikūprinančią gyvatę, o 
aš jos nemačiau. Už kokių trijų 
gyvatės žingsnių, ji būtų buvu
si prie manęs, o aš nieKu nega
lėjau gintis — neturėjau nei 
aoLCios lažuos, nei revolverio,’ 
nei jokio kitokio ginklo, išsky-l 
rus du foto aparatu. Jais nuo 
ryklio neatsiginsi.

Gyvatė trim ar keturiais žing * 
sniais būtų pasiekusi mane ir j 
būtų galėjusi kirstLSakau “žing 
sniais”, bet visi žinome, kad di
delė gyvačių dauguma kojų ne-; ,
. .. * o x ' meguera salose, buvo patekęs Į babkaijpiy medžiais įaugančius Tematęs
un LT nezingsniuoja. Bet JOS S laukus jr gyvatynais apvyvendintas Centrelines Celebes salas. Jis džiaugiasi

Surinko Ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsiny*)
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VYRIAUSYBĖ
Prof. V. Krėvės-Mickevičiaus, ėjusio (Liaudies
Vyriausybės Min. Pirmininko pareigas ir buv.

Užsienių Reikalų Ministerio, pranešimas, padarytas 
buv. Liaudies Seimo narių susirinkime 1JK12 VIII 30

Perėmus Vilnių iš bolševikų rankų ir kaip atlygini
mą už šią dovaną, įsileidus bolševikines įgulas, lietuvių 
tauta buvo pagauta didžiausio nerimo ir sielvarto, nes 
suprato, kad prasidėjo Lietuvos tragedijos pirmasis ak
tas. ;

! 1940 m. birželio mėn. 15 d., bolševikų kariuomenei
įžygiavus Lietuvon ir Respublikos Prezidentui A. Sme
tonai su visa šeima ir artimaisiais giminėmis išvykus į 
užsienį, net labiausiai politikoje nenusimanantiems pa
sidarė aišku, kad Lietuvos vyriausybės savarankiškumas

• yra j"au tik nieko nereiškianti fikcija; faktiškai visa val
džia pateko į rankas bolševikų ginkluotų pajėgų ir Mask-

; vos Komisarų Tarybos įgaliotinio G. Dekanozovo, atvy
kusio Lietuvon 1940 m. birželio 15 dienos vakarą, jau A. 
Smetonai išvykus į užsienį.

I G. Dekanozovas Lietuvon atvyko su aiškiai nusta
tytų tikslu — inkorporuoti Lietuvą į Tarybų Sąjungą.

Keliautojas Vladas Rasčiauskas, bevažinėdamas Mindanao, Celebes ir Ho- Jeį jg kart() fOrmaliai to nebUVO padaryta, tai tik todėl, ■ 
kad buvo norima suvaidinti politinę komediją, neva laisvu

vo kūną sutraukia IT meta pir- j j<ad nepateko į nuodingos ir labai stiprios gyvatės — ryklės nasrus, kaip nOTU LletUVOS įsijungimą į Tarybinių ReSpUnbllkų S<į~
myn. Tai yra gyvatės žingsnis. 
Jos taip žingniuoja. Jos gali 
labai greitai žingsniuoti. Ji bū
tų galėjusi labai lengvai mane, 
pasiekti ir įleisti nuodų. Kai bū 
čiau apnuodytas, tai būtų galė
jusi pasirinkti tokį ryjimo bū
dą, koks jai būtų atrodęs pats 
geriausias.

Man buvo aišku, jog tai būta 
tos pačios gyvatės, kurią aš 
Ongka Malimo laukuose ma
čiau. Vietoj Buko, ji galėjo ma-j 
ne čiupti už galvos ir sudoroti.

pateko tos salos 45 mėty amžiaus kaimietis Ojo Buka.

K. Strėva

Daugiau tolerancijos

^^rounitiocL

turned out

America with the Payroll Savings Plan.

rį Lem. mikm or dejtioi4

America

No.TB<tA
BonAarbe

I wts bad enough we had to fight the British

Because winter x Valiev forge meant snow, ice. 
md freezing temperatures. All serious enemies to a

htf dkxt on money
And then the money came.

Th* • bow people took stock

j’ungą. Tuo tikslu Maskvos buvo suplanuota tiek Lietu
voje, tiek ir kitose Baltijos valstybėse kolkas išoriniai pa
likti tą santvarką, kokia jose iki šiol buvo. Liėtu- 

i voje 1940 m. birželio mėn. 17 d. buvo sudaryta nauja vy- 
j riausybė ne laisvai, bet Maskvai paėmus į savo rankas 

pranciškonų “Darbininkų”, o Į vadovaujamą rolę. Toji naujai atsiradusi vyriausybė, pa
kartais net ir marijonų “Drau! sivadinusi Liaudies Vyriausybe, nebuvo vienlypė, bet su- 
gą” j sidėjo iš dviejų priešingų grupių, su skirtingais tikslais

Ir tikrai, niekas St Barz-; jj. Sekimais- Viena grupė — iš tautiškai nusistačiusių 
du^0.nk- alškia-1 žmonių, kurie Maskvai tik todėl buvo reikalingi, kad nau
dTTincoaKudiarkos,žodiaiUJo' J0# vyriausybė turėtų dar šiokį tokį pasitikėjimą Lieto- 
citata, labai taikliai išsako ko-; vos visuomenėje, bet kuriai visai nepasitikėjo Maskva ir 
kios nedorybės yra jį apsėdu- jos įgaliotiniai Lietuvoje. Antrąją grupę sudarė komu- 
sios. Tik neaišku, ar jos jam nistai, kurie turėjo griežtai vykdyti Maskvos jiems, kaip 
yra prigimtines ar vėliau įsi- komunistams, padiktuotus uždavinius.
savin tos. Bet jos pagelbsti iš-
aiškinti tą mįslę, kodėl jį puo- Pirmajai grupei priklausė ministerio pirmininko pa
la vežikai, policininkai, teisi-' vaduotojas ir užsienių reikalų ministeris prof Krėvė-M-ic

XXM.. * * Mi.1 'XX XXX 
tikrai, kas gi gali pakęsti jo.^ apSaUg0S ministeris gen. V. Vitkauskas. Neaiškaus nu- 

sistatimo buvo žemės ūkio ministeris M. Mickis, daugelių

Stasys Barzdukas “Darbi
ninke”, vasario men. 17 die 
nos laidoje atspausdino savo 
rašinį: “Mūsų siaurumos ir sek 
luinos”. Jame išsijuosęs plie
kia savo priešus. O priešu, ku 
riuos jis pats sumini ir, kurie 
jam teikia apmaudu, turi ne
mažai ir iš įvairių socialinių 
sluoksnių, pradedent vežėjais, 
policininkais, teisink a is* gy 
dytojais ir net kanauninkais 
Gi, juos visus “sumalti”, jis pa 
sinaudoja dr. Vinco Kudirkos 
citata, kurioje yfS suminėtos ninkai, daktarai ir dvasiškiai, kevičius, finansų ministeris inž. E. Galvanauskas ir kraš- 
įvairios nedorybės. Tikrai, kas gi gali p ’ •

Bet įdomu, jas paskaičius, tokias nadorybes? |
atrodo, kad niekam kitam josi Ir kaip gi nebus puolamas, jei. . , ... ' A *7
taip .nėra savos, kaip minėteI jis vis nesiliauja pravardžiavęs atveju palaikydamas mus. švietimo mimsteris A. Venc- 
rašinėlio autoriui; Na gi. jei tuos, kurie pareiškia kitokią lova visai nesiorentavo padėty ir dažniausiai balsavo pri- 
Barzdukas nori pasigarsini -j nuomonę ne taip, kaip jo. Kai sidėdamas prie daugumos, 
mo, jei jis ieško priekabių, jei' : i
jis ima kvaitoliojimu šėlti, iš
plūsti ir išsikvailinti, tai jo pa 
ties žodžiais tariant, vis griež
damas dantimis, su atsipūto- 
jimu, su perkūnais, ' suriks 
mais, su pasiutimu 4r tam jis 
panaudoja: “Pasaulio keturi 
— Bendromenės oficiozą; tai

Pirmajai grupei priklausė ministerio pirmininko pa-

jis neparodo nei už skatiką! .
toleraicijos tiems, kurie pasi-l Antrai grupei iš pradžių priklausė: teisingumo nu
sako ne taip kaip jis. O be to, nisteris P. Pakarklis, vidaus reikalų ministeris M. Ged- 
jog nuomonių skirtumo ne- vilas, kuris laikėsi santūriai, nesileido į ginčus ir svei- 
gaiima išlyginti pasisavinto- katos ministeris dr. L. Koganas.

E. Galvanauskas ir V. Vit-
mis iš knygų citatomis. Jas ra
šė autoriai ne Barzdukui, kad

Bet ji manęs negėlė ir nepuo
lė. Kyla klausimas — kodėl?

Man atrodo, kad ji Mane pa
liko dėl mano storumo. Iš pa
tirties ji turėjo žinoti, kad ma
nęs praryti negalėjo^ kaip pra
rijo Buką, Josios žiotys dide
lės, bet kai apskaičiavo, kafd į 
mažas savo žiotis tokio didelio 
pilvo neįtrauks, tai neskubėjo. 
Pirmą kartą savo gyvenime pa
jutau, kad kartais gerai it sto
ram būti. Bukas buvo salų gy
ventojas, plonytis, kaip visi kai
miečiai toje apylinkėje ir visoje 
Gelebis saloje. Jeigu nebūčiau 
diktas, tai negalėčiau papasa
kotu kaip žmogus jaučiasi, ne
patekęs į gyvatės nasrus.

Kaip ten bebūtų, į gyvatynus 
aš jau daugiau nebevažiuosiu. '

Tautinė grupė — aš, 
jis galėtu savo priešus "sumai kauškas — svarbesnius klausimus aptardavo atskirai ir 
h" į dulkes. UžtfoL jis jų nuo- ėj0 j posėdžius su atitinkamu nusistatymu. Antroji gru- 

‘P®, matyti, gaudavo direktyvas ir rusų atstovybės, kurios
-...................... * ■ - A nevisuomet ir jiems patiems buvo malonios, kaip vėliau
tame" rašinyje išvadina lieta- man prisipažino M. Gedvilas.

Tautinė grupė, turėdama žinių iš patikimiausių šal- 
kad V. M. Molotovas buvo užtikrinęs Vokiau ato- 

tsiliepimas. tai jokia objekty-1 tovybę Maskvoje, neva Maskva nenumatanti kėsintis pa- 
_ kx..u _ i in/lonc centrorVa T . f jni LrHvrfi

jes. jis sunieki na jų autorius. 
Štai pavyzdys: jis savo mino

viūs dalton inkais, sergančiais
girdėjimu, regėjimo sutriki

ak__r____,__v_______ J_ , _ _ _ . _
tioji kritika. Taip rašyti tega-1 keisti vidaus santvarką Lietuvoje, siekė trukdyti Tafy- 
li tik žemos dvasinės kultūros, bu Sąjungos atstovų LaetUvoje pastangas ardyti tvarką, 
žmogus. Toks atsiliepimas tiks ge buvo manyta, kad karas tarp SSSR ir Vokiečių

Reicho yra neišvengiamas. Prasidėjęs karas atneš Lie- 
• tuvai išvadavimą iš bolševiku jungo, todėl, kiek galima,

liausiai pritinka ir pačiam Sta
siui Barzdukui. Ir pasiremiant 
jo kaip -okulisto” diagnozėj UUViU ^v^vuu^ 
paskaičius kaikuriuos jo raii-'ilgiau reikia išsaugoti esamą santvarką nuo suirutės, o 
nius. atrodo, kad jis kartais'laoiausiai — ekonomines ir ūkines organizacijas, 
neskiria raudonos spalvos nuo 
žalios.

Barzdukas savo rašiny reiš
kia nepasitenkinimą 4*Vieny- 
be'\ kam ši parašė, kad reikia

(Nukelta į 6 psl.)

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiale* ki-hftnti —.kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 b. Western Ave^ Chicago, ID. 60643 r

Telef. 312 238-9787
* Xetnokanras patarnavimai atsakau! lėktuvu, traukinių, laivų kelio, 

oių (cruises;, vic^uudų u automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių pikliais.

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietaa 
’ iš anksto — prieš 45 - 60 ihestĮ.

Ministerių Tarybos pasipriešinimas Maskvos užgai
doms pasireiškė įvairiais klausimais gana sėkmingai. Ne
atsižvelgiant į ėjusio Respublikos Prezidento pareigas 
J. Paleckio sutikimo, Ministerių Taryba atmetė Maskvos 
pasiųlymą įvesti į vidaus apyvartą tarybinę valiutą — 
rublius. Maskva šiuo klausimu turėjo nusileisti Muiis- 
terių Taryba dauguma balsų atmetė vidaus reikalų mi
nisterio M. Gedvilo pasiūlymą legalizuoti Lietuvos ko
munistų partiją. ,

(Bus daugiau)
_ ..ZBr*
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ROCKFORDO NAUJIENOS
Vasario 16-sios minėjimui praėjus •

Vasario 19 d. rytas gražus,,Rinktinės vėliavų tarnybą įneš-, 
bet šaltokas. Iš pat ankstaus ■ ti vėliavas. Įnešamos Amerikos, 
ryto, lietuvių klube susirinkę Lietuvos ir VDš Rinkimės vėUa-— 
darbininkai, kai bitės avilyje ’vos, ir sustatomos scenoje. Pa- 
ūžė dirbo kiekvienas savo pa kviečiama solistė p-nia Audro- 
skirtą darlrą. šeimininkės \ ir- į nė Gaižiūnienė-Simonaitytė su 
tuvėje, baro vyrai bare, o kili giedoti Amerikos ir Lietuvos Iniri 
visi valė, tvarkė, puošė salę. Klu- nūs. Akompanuoja J. Angel/ 

ToHaus pakviečiamas kuri, kle-1 
bonas lliomas C. Brady sukai- 
bėti invokaciją. Lietuvos Nepri-! 
klausomybės Aktą perskaitė p-lė 
G. Špokaitė. Atsistojimu pa
gerbti žuvę už tėvynės laisvę, sa-į 
vanoriai kūrėjai, karia’, šauliai,į 
jiartizanai ir visi mirę kankinio 
minimi dėl tėvynė. Lietuvos lais

bo gaspadorius Justinas Rūbe
lis net tyvai. rytojau dirbo. O 
Petras šernas su padėjėjomis, 
žemutinėje saliukėje ruošė ma
žus užkandžius ir kavą atvyks
tantiems svečiams iš Čikagos.

Tik spėjus pasiruošti, tik žiū
rime. kad jau 2 didži»* ’j;i auto
busai ir keletas mašinų sustojo 
prie klubo pilu? žmonių. Tai at
vyko \ . D. š. Rinktinės vadai iri Po to pakviečiamas kalbėtoja 
120 uniformuotų ir neuniformuo j inž. V. 
tų sesių ir brolių šaulių. O ma-l gražiai pakalbėjo abiem 
šinomis atvyko gražusis 
mas, tai V. D. š. Rinktinės čika-į vo tuo labai patenkinta. k:uLkal-j 
goję, tautinių šokių grupė k‘Vy-įbėtojas kalbėjo trumpai, aiškiai; 
tis”- - - i ir konkrečiai. Už tai publika at į

Laiko labai mažai, skabiai už-1sklėk“j‘I jausmingais rankų ■ 
kandžiauja, o vadai jau šaukia į Q~lmaiS’ •
rikiuotis ir žygiuoti su vėliavo
mis i šv. Petro ir Povilo bažny
čią.

Bažnyčioje šv. Mišias atna
šauja k u n. J. Borevičius S. .1. ir 
pasako gražų ir pamokantį, tai U 
dienai pritaikintą pamokslą, šv. . 
Mišios atnašaujamos už žuvu- - 
sius karius, savanorius, šaulius,! 
partizanus ir už visus mirusius Hali

Garbonkus, kuris lai) ii* 
angių i 

jauni-į ir tuvių kalbomis. Pubi.ka bu-Į

Japony jury bangos

EAST CHICAGO, 1N D.
Vasario 16 paminėjimas

kalbėjime Lietuvos reikalai* 
meta s dalyvavo J. Pečiu- 

ga sesuo lx>retta 
nu y ir stud. Vy- 
\ patingai šiais me

. Ind.
mizacijų talka Ida

I suruoštas Vasario 16-tos paini-J lis, gane> 
j liejimas ir šiais metais turėjo 1 Juškaitė-b 
I pasigėrėtinus re zultatus, liga- tautas l i L 
įnirčio >kyr:aus pirmininko A. tais ra d jo klausytojai visi gyrė 
Iviniko pastaugi 
ĮIlaimnond, Gary ir East ( Jiica- 
jgo merą proklamacijos Lietu-i 
j vos nepriklausomybės atstaty
mo Ubju metinių proga. N. In
dianoje laikraščiu: aprašė: Ga
ry Post 1 ribų:.e 3 kartus, jiam- 

j inond l imes. Cahimet Day. Ca- 
ilumet Press, Globe Calumet, 
jMerriville Herald, (iary vysku
pijos laikraštis Sunday Visitor. 
Suminėtuose laikraščiuose A.
Viniko buvo aprašyta po 2 kart

is jų dras; malonius balsu* ir le
mą. lenką paminėti Irving Le
win žydų tautybės, jo tėvai gimė 
Lietuvoje ir dar nepamiršęs tė
vų gimto krašto ir viską pa
tarnauja veltui.

Tą pačią dieną 9 v. ryto tri<- 
palvės. pakėlimas prie East Chi-

i cagos miesto rotušės. Susirinko 
j apie HM) žmonių, jų tarpe miesto 
f administracijos pareigūnai. Prie 
| trispalvės pakėlimo tautiniais

drabužiais pasipuošusios J. Pe- 
traitienė, J. Valeikienė, nemažas 
būrys legionierių iš Vytauto 
Posto 289 ir Allied Posto 369. 
Legionieriai salvių šūviais didi
no iškilmių rimtį. Legionierių 
tarpe atpažinti veidai A. Wai
chulis, B. Waichulis, F. Pe
tri tęs ir W. Ruzgą. Dalyvavo bū 

* relis ponių — uniformuotų le-

*A. L. T os veikla. Vasario 16-tos 
prasmė ir kas sudaro komitetą 
suruošti minėjimą. Hammond 
radijo stotis W.JOB metų bėgy- 

jje I. Lewin tankiai palankiai at- 
Jsiliepė apie AI.T-os veiklą apie 
okupuotą Lietuvą ir Lietuvos 
okupantą pavadino “rotten com 
miesv.

----------------- -- Visiems plačiai žinomo visuo-j^on*er^U Allied Post 369 Auxi- 
vienbalsiai. ■ bai gražiai — ritmingai visus j labai gražių žodžių pasakytų lių muzikos. Laikas greit pra- j menininko ALT-os pirmininko

I šokius atliko. 1
pranešta kiek kas aukavo, bet užbaigai išlindo yla iš maišo, — su geriausia nuotaika.

Rezoliucijas perskaitė jaunuo- į 
lis Svajūnas Rutkauskas. Rezo-j 
liucijos priimamos 
Jos bus pasiųstos valstybės pre 
zidentui ir kitiems valstybės va’ 
ruotojams. Išnešamos vėliavos nepasakė kiek iki tam laikui kad lygybės nėra. Ir štai kame,

dėl tėvynės Lietuvos laisvės. Pa
maldų metu, kad ir be vargonų 
pagalbos,, buvo nugiedotos ko 
puikiausiai. Sugiedojo “Pulkim 
ant kelių’’, “Prieš tavo altorių“, 
“Jėzau pas mane ateiki“ ir Lie
tuvos himną. Grįžtame Į salę 
taipogi su policijom apsauga.

2 vaJ. popiet kiek - pavėliuotai 
prasideda kilmingoji dalis. Mi
nėjimą atidaro vietos Altos sky
riaus pirmininkas Stasys Suran- 
tas, nušviesdamas, kad lietuvių 
tauta su savo istorija, tautų 
tarpe egzistuoja kaip valstybė 
725 metus, o šiandien švenčiame 
po įvairių pergyvenimų, Nepri
klausomybės atstatymo 60 me
tų. Pakviečiamas .programai 
pravesti K. -Rutkauskas ir p-lė 
G. Špokaitė.

Perėmęs programą vesti KJ las Stelmokas, šokėjams taipo- 
Pditkauskas, paprašo V. D. š. gi nepagailėta plojimų, nes la-

i ir skelbiama trumpa pert ra u-į.buvo surinkta ir pranešinėjo ne- kodėl nebuvo pagerbti kaip ir 
’ L j tiksliai. Aiškiai buvo ]

Po pertraukos vyksla meninė’
Pirmą dalį išpildo solistė 

A. Gaižiunienė-Sinionaitytė. Pa
dainuoja penkias dainas, kurios 
publiką vergle pavergė. r: 
po kiekvienos dainos,. publika 
atsidėkojo stipriai rankų ploji
mais.

Užbaigus dainuoti solistė ne-.
paleidžiama nuo scenos, prašo-}nuobodžių kalbų, bet pats pa- 
ma dar padainuoti, padainuoja.!skolinis užbaigimas — nepatei- 
T~“ 1 ’ ’’’ ' * 
bai dėkinga. Solistei okompana- 
yo muzikas J. Angel.

Sekančioje dalyje pasirodė V. dovei J. Jasai tyrei buvo įteik-'
D. š. Rinktinės, tautinių šokių tos po puokštę gėlių — rožių

Po šokių buvo apie vieningumą ir lygybę, bet bėgo. Svečiai skirstėsi į namuslj)n K. Bobelio išsami kalba Va
sario 16-os proga 8 vai. ryto per
duota iš WJOR 
galėjo klausytis 

i lijonai žmonių.pasaky-.pereitais metais savanoriai kū- 
; ta, kad V. D. š. Rinktinės sau- rėjai, kurių dar savo tarpe tu- 
*liai ir šaulės paaukavo $210. Irime tris. Arne jų dėka laisvė 
j Aukotojų sąrašai bus paskelbti J buvo iškovota? Taipogi pamirš- 
vėliau, o Šiuo tarpu yra žinoma, tas Altos valdyboje išdirbęs 25 

. . . kad vra suaukota virs $1,200. z tari -
Vienu žodžiu programa ši kar 

tą buvo paruošta gal viena iš 
geriausių. Kas publikai geriau
siai patiko, kad nebuvo ilgų ir

Visų rockfordiecių didžiausia 
i padėka reiškiama V. D. s. Rink
tinės vadams, šauliams ir šau
lėms už tokį skaitlingą dalyvavi-

metus ir pakeltas į garbės na
rius, kitas ilgus metus iš vadova
vęs vietos skyriui, bei kiti vei
kėjai visą laiką dirbę — nė ne
paminėti — nė dėkui nepasaky
ta... Praeityje nebuvo tokiu 
klaidų daroma. Iš daromų, klai-

už ką publika liko solistei la-isinamas. Atsidėkodami solistei pasimokinkime ir ateityje

šokėjai. Pašoko sekančius šo
kius: Mikitienė, Lenciūgėlis, 
Blezdinginis ir Jonkelis. Gru-{ 
pės mokytoja yra Violeta Atkin- J 
son, jaunimo vadovė — Jūratė 
Jasai tytė, pranešėja Valerija 
Sparkytė, akordeonistas Ąžuo-<

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS UETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina Į1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1^0 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
173J So. HaJsted St, Chicago, HL 80803

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juotm KapaėintkM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk I 
džiaut Lietuva, bėgimu nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

_ Juozas Kapačinskav IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalba.

M. Zoščenko, SATYRINES NOVELES Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina $2,

D. Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuabto ir agitpropo propaganda bed 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, grafiu Ailiumi,

Prrf. P. Pakaritlla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 170 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. I

Vincai žamafth. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAŠTĖJ K 
84 pat Kaina 8L0O.

tU ir kiti leidiniai yra frunanl
NAUJIENOSE, 1737 S<. KALSTĖ D ST., CHICAGO, ILU S0808

darba velaaidamia arba viaakant pa&v b pridedant 
M| ar perUMą.

stoties. kurios 
apie trys mi- 
Vasario 18 d.

Sjiary. Trispalvę iškėlus, kalbą 
pasakė A. Vinikas ir stipriam 
šalčiui spaudžiant skubėjom į 
bendrus pusryčius, kuriuos pa
rūpino miesto administracija, o 
gėrimus kietesnius ir minkštes-

J Pečiulis kaip iš kasmet su-|n^us ALT-os valdyba.
kaS^J^'v.'Sr^.l-ganizavo prikalbėjimą minė-! Gėrimus tvarkė Z Stankus, 

toje stoty su žinių laidos komen,Kalbas pasakė A. vinikas, mies- 
tatoriumi Ir ring Lewin u. Pasi-‘to kontrolierius J. Knight, le

Ll- .-------------- ---- ~----
ė I Gėrimus tvarkė Z. Stankus.

k ui, solistei A. Gaižiūnienei-Si- 
monaitytei ir tautinių šokių šo
kėjams. Mes rockfordiečiai laų-1 
kiame ir tikimės, ir vėl ateity pa
simatyti ir mus taip puikiai pa
linksminti. Augis

sipriešinimas ;
Be to, jie mano, kad sutartis 
užtikrins saugu laivu perkėli
mą kanalu.

pionierių A. Waichulis, E. Chi- 
cagos policijos R. Stiglich, gais-

yra beprasmis. Į r-njnJ<u viršininkas F. C. Paga-
neiti, E. Chicago parku superin- 

(Nukelta į 5-tą psl.)

A. Gaižiūnienei-Simonaitytei už '^nybės labui tokių nedan-ki^ 
gražias dainas ir jaunimo vū-jme’

Po visų programų vyko už- 
l kandžiai pokalbiai" prie gražios 

Per visą minėjimą girdėjome Augustino Kapačinsko plokšte-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI BL TAM^SAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamarL tanus H 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Iletuvišky vietavarcffiv sąrašai. Knygor 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1731 So, Halsfed St, Chicago, HL 50608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSL4 DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juorą Adomaitį - Dėdę Šerną a> 
meniškai pažino, 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 pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO 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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Neu(lenose nllmi tout! puHtly knyyy, kuries papeni bef keklą 

knvou solntą ar lentyną.
Aleksandras PakalnflUds, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atiminimai Ir įvykių bei vietų aprašymai, įkaitomi kaip ro
manas. 387 psl. Kaina $5,

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prlftmlnl- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, ruzk±r> 
tyti | 12 dalių. 290 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomas, 
Žiais viršeliais. 330 psL Kaina MXJ0. Minkštai! vtrl

Pref. Vecl. BlrfSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštąją vir
šeliais — $2,00; D dalia, 225 psL, įrišta — $3,00. minki- 
tais viršeUaii________________________________

$5.00

__ _ __ _ ____________ __ _______ __
Tomai — TemaUvdtx, LIETUVliKASIS FAMARYK 

Pakalnės ir Labguvos, apskrity  g ra įdomiais Aprašymais, 0h>- 
stradjomis Ir dokumentacija. 338 psL, kaina $8.

F. KatlOnaa, TARF ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daMų Uetnvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės •triminlnad 
170 pat____________________________________

M. Godelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 3X3 
puslapiai _____________________ _— —S3 Ji

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et pašto fflildoma.

1731 S. Existed St, Chicago, DL <0008. — TeL HA 1-41H

PANAMOS SUTARTIES 
OPOZICIJA YRA BEJĖGĖ

WASHINGTON, D. C.— Se-, ... _________________
nato daugumos lyderis Robert ^rašyrn^patmti^iš gyvenimo. Lengvas stiius. gyva kalba, gražiai išleista.
C. Byrd susitarė su mažumos* ~"1 ™ ™
vadais, kad jie daugiau nebesi
priešins naujai Panamos kanalo 
sutarčiai Opozicija yra Įsitiki
nusi, kad ji nepajėgs rimčiau 
pasipriešinti, nes senato daugu
ma pritaria sutarčiai. Daugu
ma atmetė visus mažumos pa
siūlymus. Keli neapsisprendę 
kandidatai nutarė balsuoti su 
dauguma, nes įsitikino, kad pa-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. įminti, A KISS IN THE DARK. Pikantišku fr intymiu nuotykiu

i 150 psL Kaina S2.50.
Dr. Jw>m» B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoj 

wntrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr Jueia* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DI^ Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynu -storiu. 
211 psl Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Daumn> žiu knvgu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomi*. Ju ir 
kitas knygas galima'įsigyti atsilankius i Naujienai arba ataiunto 
jinigine perlaida. —

1731 South Existed Street, Chiefs, HL

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskattoc 
neša _

Ms mu taupom! jin
lieka dideliu dirbu. Ptana, jie J** 
deėx Jums pasiekti asmenišku just; 
užsimojimus. Antra, jie padeda aa- 
Yurti geresnę apylinkės bendruomenę 
!r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupoa, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiu nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki _

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metai*. T<- 421-3070
Įstaigos pietuose Kerną* automobiliam* pastai/ U.
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Ml

buvo pripūsta į palvą, kad ten oodoma ir Gomora . 
Vilnis, 1978 m. kovo 1 d., 1 psL).
Je’gu pavergtoje Lietuvoje nebūtų Sodoma ir Gomo- 

ra, tai, mums atrodo, kad okupantas leistų parvažiavu
siems Lietuvos vaikams ir nereiklautų drausti Lietuvos 
pamatyti. Jeigu Lietuvos žemės ūkyje būtų padalyta to
kia didelė pažanga, kaip okupanto agentas kaltais parašo 
ai juk nebūtų jokio reikalo Lietuvon nuvykusiems bro 

Jams ir seserims uždrausti tą pažangą pamatyti. Jeigu 
;os didelės pažangos nenori parodyti, tai yra rimto pag
rindo manyti, kad jokios pažangos ten nėra. Beveik kiek
vienas lietuvis jaunuolis, patyręs apie partijos uždraudi
mą parodyti lietuvišką kaimą, jis supranta susidariusią 
padėti, juokiasi ne j rankovę, bet visiems Į veidą apie Lie 
tuvoje “padalytą pažangą”. Tos pažangos jam neparodė.

Ilgus menesius komunistams okupavus Lietuvą, nie
kas nežinojo, kas ten darėsi ir kaip ten žmonės gyveno. 
Amerikos lietuviai nežinojo, ar iš yiso tuometinėje Lietu
voje kas nors liko gyvas, ir jeigu liko, tai nežinojo, kaip 
okupantas jiems leido gyventi. Iš Lietuvos okupantas ne 
išleisdavo jkio laiško, jokio atviruko, kad niekas nežino
tų, kaip ten Michailas Suslovas ir tame pačiame tanke 
gyvenantis čekistas Antanas Sniečkus sauvaliavo. Pir- 
nuoju okupuoton Lietuvon buvo įleistas Amerikos ko
munistų partijos narys Antanas Bimba, iš Lietuvos išva 
žiavęs dar prieš Pirmąjį karą. Grįžęs Amerikon Bimba 
aprašė savo Įspūdžius iš tuometinės Lietuvos gyvenimo, 
.r ką jis aprašinėjo, tai iš tikrųjų buvo Sodoma ir Go- 
mora.

Amerikoje buvo gana turtingų ir apsukrių lietuvių, 
kurie norėjo patekti rusų pavergton Lietuvon. Juos įsi-

Stasys J. Jukubka, pavergton Lietuvon vykęs pagal 
Honono Zimano rekomendaciją ir gen. Prano Petronio 
“Tėviškės” pinigais, kad susipažintų su okupuotos Lietu
vos valdovų nuotaikomis ir paskutinėmis pronagandosĮ 
idėjomis, kartas nuo karto t: ‘ 
bėtis, ar apsimokėjo rusams finansuoti jo kelionę ir lai
kyti kelias dienas Druskininkuose. Jokubka nori įsiteik
ti okupantams, kada didelė krašto gyventojų daubuma 
nori, kad tiktai greičiau rusai su visa savo komunistine 
sistema išsikraustytų iš Lietuvos ir leistų patiems lietu
viams tvarkyti savo reikalus.

■ • • Pirma Jokubka tvirtino, kad dypukai negali suval
dyti vyresniojo amžiaus žmonių. Anksčiau jie dar klau
sydavo savo vadų, bet paskutiniu metų jie jau nebetiki 
jų skelbiamomis mintimis, bet eina organizuoti koncer
tų iš pavergtos Lietuvos atsiunčiamoms kaukaitėms. Kad 
Kaukaitei buvo įsakyta paskubomis gi’įžti į Vilnių ir pa
pasakoti, kodėl vienas tėvelis, grįždamas iš vakarienės 
palyčiu, paleido mašiną į mūrinę greitkelio sieną ir ten 
pat gyvybės neteko, tai Jokubka saviesiems nepasakojo 
Dabar jis tvirtina, dypukų jaunimas eina visai kitais ke
liais ir juokiasi į rankovę iš savo tėvų. Jeigu jaunimas 
taip jau juoktųsi iš savo tėvų, tai dalis, kad ir nedidelė 
turėtų skubėti pas Jokubka, bet pas jį nerasi nė vieno 
jaunesno 66 metų amžiaus. Nes visi jaunuoliai gali sutik 
ti su savo tėvais, bet didesnis jų skaičius juokiasi iš Jo
kubkos, nes kiekvieną kartą, kai jis imasi tai rašyti, tai 
kiekvienoje eilutėje prašauna pro šikšnelę. Norėdamas 
įrodyti savo minties stiprumą, jis šitaip rašo:

“Blogi reikalai nacionalistams ir su jaunąja kaita.
{Negalima sakyti, kad visi, bet apsoliuti dauguma 
jaunimo, dar nebaigusio suamerikonėti, dauguma 
juokiasi į rankovę iš savo tėvų Lietuvos “vadavimo” 
ir šūkavimu prieš tarybų Lietuvą. Akademinio jau
nimo tarpe nebenaujiena girdėti, jog jie, maži bū
dami, buvo tėvų maitinami pasakėlėmis apie Lietu-

. va. Kaip jaunimas tolsta ir nebepaiso antitarybinės 
propagandos ir “vadavimo” politikos, jeigu tai gali- 
tma pavadinti politika, rodo jaunimo veržimasis vyk
ti į Vilniaus universiteto vasarinius lituanistikos 
kursus, į turistines keliones Lietuvon. Gi iš ten, jie 
atsiveža visai kitokį vaizdą apie Lietuvą, negu jiems gali rasti. Gali važiuoti į patį tolimiausią kraštą, kuna-

aip nušneka, kad tenka ste-jje^0 • Lenkiją5 jiems leido nuvažiuoti į Kaukazą, bet į 
£ ... net ir u- didžiausius pinigus nei vieno neįleido.

turėjo prabėgti daug vandens, kol buvo leista pirma. 
Amerikos lietuvių ekskursijai nuvykti į Vilnių. Tos eks t 
kursijos eilėse buvo viena čikagietė. Grįžusi į Ameriką 
ji negalėjo žmonių apsiginti. Visi norėjo patirti, kaip te.; 
žmonės gyveno, ar susitiko ką nors iš artimųjų ir pažįs
tamų. čikagietės įspūdžiai pradėjo eiti Naujienose. Jie 
.abai skyrėsi nuo Bimbos ir nuo pradėjusių Ameriką pa 
siekti 
knygų 
perkami

jropagandinių okupanto žinių, čikagietė parašė 
apie savo Įspūdžius. Jie dar ir šiandien noriai 
ir skaitomi, nes nei vienas pavergtą Lietuvą 

lankęs žmogus taip nuoširdžiai ir jautriai nepasakojo su 
sitikimų su giminėmis ir pažįstamais, kaip tai poadarė 
Čikagietoė savo knygutėje “Čikagietės įspūdžiai komu
nistų pavergtoje Lietuvoje”. Iki šio meto nei vienas komu 
nstas nedrįso paneigti jos aprašytų faktų. 0 ką ji apra- 

Į šinėjo, tai aršiau negu Sodoma ir Gomora. Baisesnių 
scenų negalėjo būti Sodomoje ir Gomoroje, kaip čika
gietės aprašytas brolio sušaudymas pokarinėje Lietu
voje. Amerikos lietuviai, prieš važiuodami į rusų paverg 
tą Lietuvą, turėtų Čikagietės įspūdžius pasiskaityti Ji 
Jie tekainuoja tik S2. Naujienose jų dar galima gauti.

Jeigu pavergtoje Lietuvoje viskas jau būtų kitaip, 
negu iš Lietuvos pabėgusieji tėvai savo vaikams pasako 
jo apie komunistų vartojamus žiaurius krašto pavergimo 
metodus, tai juk nebūtų jokio reikalo uždrausti tą kraštą 
pamatyti. Dabar Amerikos lietuviai moka didelius pi
nigus, važiuoja tūkstančius mylių, kad susrtiktųLietu.- 
voje likusį brolį ar sesę, pamatyti gimtinį kaimą ir pa
tirti, kaip senutė motina dar gyvena, o nuskridę į Lie
tuvą patiria, kad Lietuvos jie negalės pamatyti. Vietoj 
leisti Amerikos lietuviams nuvažiuoti į gimtinį kaimą, jie 
atveža senus ir vaikus į Vilnių parvažiavusio amerikie
čio pažiūrėti. Amerikietis važiuoja Lietuvos pamatyti, o 
rusai atveža į Gintaro viešbutėlį lietuvius amerikiečio pa 
matyti. Juk didesnio pasityčiojimo niekur pasaulyje ne-

tų partijos vadovas, jo ranka ta
po suredaguotas ir pasirašytas 
Niepriklausomybės Aktas, kie
tas kovotojas už demokratinės 
santvarkos atstatymą, Vilko įkū
rėjas ir jo pirmasis pirmininkas. 
Jam negalime primesti kolobo- 
ranto ar kvislingo vardo, nes Iki 

rastinės valstybės ir laisvojo pa- pat mirties išliko ištikimu savo 
šaulio komunistinės pat jos ieš- idealams ir nepermaldaujamu 
kojo atramos Maskvoj. Atleidus bolševizmo priešu. Saw išdės- 
spaudimą — prasidėjo satel nė- tytas mintis laiške, vėliau pa- 
r»e valstybėse ir Kinijoje tautinio pildė testamentiniu stra’psniu 
ir liberalinio komunizmo sąjū- “Visu veidu į Lietuvą”, tilpusiu 
džiai, kurie suskaldė Maskvos. “Darbo” žurnale.
ckm’nuojamą komunistinį mo-‘ „ . , __ _< Kairys laiške rase: Jau ke- 

- tinti metai esu palydėjęs viltį Į 
Į galimą realią Vakarų pagalbą 
Į mūsų krašto išsilaisvinimui ir 
•kartu su tuo pakeičiau orienta- 
jciją į ateities įvykių raida. Va- 

* - •*< t T.-i (karai darė ir, atrodo,mis joks tautų _ * žmonijos pro- Jista su pasauline politika, ku- 
gresas, o tuo labiau išsilaisvini- ^2ai vadovauja Amerika, nes nuo j 
mas iš vergijos. J05 nusistatymo priklauso ku-l

3e idėjini'' momentų Lietu- kryptį, defenzyvinę ar ofen- 
vos laisvinimo politika priklau- zyv^nę, gali pasirinkti lietuvių 
so nuo Amerikos ir Sovietų Są- j tauta.
jungos įtampų didėjimo ar ma-| Fo š ų principinių aptarimų 
žėjimo. Carinio pavergimo lai- f priartėjome prie tiesioginio mū- 
kotarpyje šis veiksnys virai ne-.svarstymo — kaip teti- 
egzistavo, nes Amerika nuo pati ka vertinti vykstančią išeivijoje 
savo gimimo pradžios palaikė j kovą dėl. laisvinimo politikos it 
gerus santykius su Rusija, ku- bendradarbiavimo su kraštu nu

statymo. j
nes pasaulinių jėgų pusiausvy- Keleivio rugp. 16 di 1977 m; 

tilpo St Kairio laiškas, rašy-į 
Paskelbus Stalinui šaltąjį ka- tas lygiai prieš 20 metų savo 

rą, tikslu pagrobti likusią Va- idėjos draugui, kuriame, anot 
karų Europą, savaimiai įsitempė redakcijos prirašo: ” pareikš- 
santykiai i ki kraštutinumo tarp tos . mintys aktualios ir kian- 
Amerikos ir Sovietijes. šaltojo dįen”. - ‘

- Steponas Kąirys (Kaminskas)

V KAROSAS

LIETUVOS LAISVINIMO PROBLEMA
(Tęsinys)

Tautos idėjinis srov’škumas, spaudžiamas vakariečių komu- 
apimąs kiekvienąvisuomeninio nistinis blokas, tuo labiau komu- 
gyvenimo padalinį bei srbyių 
pasidalinimas j dešiniųjų ir kai
rių jų stovyklas yra būtnas ne 
vien demokratinėje santvarko
je, bet jis reiškiasi, kad ir už
slopintoje formoje, diktatūrin 
se ir net te calitarmėse sistemose.

Lietuvių Cbartos skelbiam •:
džiai, kurie suskaldė Maskvos (“Darbo” žurnale.

. - j . . „ j- -j „ ■ Kairys laiške rašė:
l • .tą ir sudarė sąlygas d.s.den- J 
tiiūams sąjūdžiams pasireikšti 

tikos, nes idėjinis tautos pasi- pačioje Sovietijoje ir jos oku- 
skirstymas yra padiktuotas isto- pustuose kraštuose, 
rinio būtinumo, be kurio būtų 
nesuprantomas ir

nei istorines nei mokslinės kri-

rie buvo padiktuoti anuomet:

ros.

t B čia aišku, kad Lietuvos lais-' 
neįmano- vinimo polrt ka yra tampriai su- j, .... , . ,... r ,/ ...s, ... Įkarai dare ir, atrodo, viską

įdarys, kad išvengtų giniluoto 
jkoiiflikto, stabilizuotų padėtį, 
• ieškotų taikingo su Rytais su- 
gyvenimo. Galimo karo baisu
mai tai laikysenai paveda papil

domą pagrindą”. ?

Savo . straipsnyje plačiatr aiš
kina vykstančią krizę: “Lenmo^^ 
laikų bolševizmas ideologiškai 
monolitinis, bet veržlus, kūry
bingas, žadinęs vilčių darbinin
kijos miniose —- priklauso pra
eičiai. .» Natūralios istorinės rai
dos sustabdyti nepajėgė nė tero
ras... nes ideologinis bolševiz
mo išsigimimas buvo virtęs... 
jau atvira liga, vadinama revizio 
nizmu..z Maištas prieš Stalino 
dogmatizmą ir jo mongolišką 
despotizmą brendo "visur... Poz
nanės ir Budapešto gatves pir
mieji patvindė demokratinio so
cializmo šūkiais.

Toliau St Kairys dėsto, kaip 
sukelti Vengrijoje ir Lenkijoje 
maištai plačia atgarsių banga 
nuriedėjo per visą Sovietiją, su
keldama “spontanišką užuojau
tą maištaujantiems, kokios 
Kremlius niekada n ebuvo ma-

karo eigoje buvo sovietologų nu
statytas savotiškas politinis dės- yra istorinė asmenybė, buvęs ik 
ningumas. Juo; labiau buvo • ganietis Lieuvos Socialdemokra-

me žmonės valdomi -žiauriausių diktatorių, ten nuvažia
vusiems giminėms leidžiama pasimatyti su savaisiais, o: 
komunistirięje Lietuvoje taip negalima pasielgti *

Galite įsivaizduoti, kaip jaučiasi tas Amerikos lietu
vis, sudėjęs savo santaupas į ilgą ir pavojingą kelionę, 
patiria, kad jis j gimtinį kaimą negalės nuvažiuoti. Juk 
tai sukelia tolų nusivilimą ir Sunkesnes už Sodomos ir'tęs ir nesitikėjo”. 
Gomoros. nuotaikas. | <Bus daugiau)

Rašo Dr. A. J. GUSENAS

Veneriškos ligos
(Tęsinys)

Skerdyklos priklausė šiems savininkams: Cwifl 
b-vei, Wilson Koinp, John Morreli, Armour ir ki
tiems.

Nedaro komisija surado, jog dauguma vals
tijų mėsos prižiūrėtojų yra paskirti politikierių, kurie j lose pavargę atsiguldavo ir pailsėdavo. Nūdien tas vis-' 
turi tamprius ryšius su skerdyklų savininkais. Mėsos 
prižiūrėtojams Įsakyta praleisti, nešvarią mėsą, o jei 
ne, tai jie praras savo darbus.

1976 melais skerdyklose buvo už.mušta virš 118 
milijonų veršių, jaučių, kiaulių,ožių ir daugiau 3-jų 
bilijonų vištų. Iš viso buvo pagaminta daugiau negu 
67 bilijonai svarų mėsos ir vištienos.

Consumers unija išbandė daugybę bambu r geri o 
svarų ir surado 75-kis procentus nesveikus valgymui. 
Buvo surasta, kad sumaltas chuck steikas turėjo daug 
nuodingų bakterijų, caiiform vadinamų.

New Yorke, Bostone šimtus hamburgerių patik
rintų 7->tas procentas turėjo bakterinių perų. Tokių 
hamburgerių užvalgius, žmogų susirgdina — pavojin 
gi valgyti. Visgi juos parduoda maisto krautuvėse ir 
įvairiuose stenduose.

Būl’n'* pasakyti, jog šiandien viskas matuojama 
<bdcrio dioaiėio saiku.

Seniau gyxuliai braidydavo po gerą žolę, dobilus 
h alfa If i laukuos . kiek norėjo, liek ir ėdė, kada no- 
r -o. tada vandens atsigerdavo, slampinėdami ganyk-

J. VENCLOVA š>»is ^storoniais duomenimis pasidalinti su visuome-
T iaflivrai ?11ni apnnvSi nc- su lai’ kurie l’jnV gai’mč’bM» plačiau rašytiLietuviai ziiuj beįiuvej _ų>ie J taatos hlą

KELIOS PASTABOS i Perai surinktus istorinius Riktu* ir pagal objek-
. . . tvvių pasaulio istorikų bei 'mokslininkų įrodvmus 

Ilgą.,aiklbe2bendrais bruožais interpretavau Lietuvių žilą senovę, 
niekam nepataikaudamas, nes istorijos pagrindinis 
tikslas pateikti tikrą būtovę Tpagal istorikus: "Kaip iš 
tikrųjų buvę...”).

Tad mano prieitos išvabos žymiai skirsis nuo ligi 
kas pakito. »šiol parašytos Lietuvos i tori jos, nes ji buvo rašoma dau

Paaugintus veršius, kiaules ir avis prie namų gar- gfausia pagal svetimųjų užgaidas. Svetimieji, vado-( 
duose uždarytus moksliškai šeria ir greitai juos nutu- vaudamiesi savo tikslais, rašė, o mūsų “pasivadinu-J 
kiną-

šiuomi pasireiškia tt “didžiųjų manijos” nenuosek 
lumai drauge su prasilenkimu ir su tiesa. Taip, K Bū
ga (Rinkiniai raštai, Vilnius, 1958, IL, 192 ir 431 pusi.) 
t\irtino: “Thomsenas savo rašte “Beroehringer mei
lėm de finske og de baltiske (1890) suomių giminės 
kalbose teranda vien lietuvių kalbos liekanas... Suo
mių ir mordvos kalba rodo, kad Tacito gadynėj lietu
vių turėta kaimynais iš šiaurės suomiais, o iš rytų mord 
va... Tie suomių žodžiai (javai, žirniai, kir\-is, laivas, 
kanklės, Dievas, tiltas, kelias, šienas etc) mums tuo 
svarbūs, kad jie geriau ne kaip senovės raštai rodo Jie 

i tuvių kultūros laipsnį prieš 2000 metų”. Reiškia, šiuo 
i savo tvirtinimu K. Būga aiškiai pripažįsta lietuvių kal

bieji kritiški istorikai” beveik be kritikos receptavo, • bą su lietuvių tauta virš 2000 metų senumo. Deja, ki- 
(Ą'vuliams į maisfą primaišo harmonų, antibioti- gi jei kas iš mūsų surado ką nors teigiamesnio mūsų Į fur jjs, pataikaudamas svetimiesiems, šio

berenkant istorinę medžiagą. susikaupė daugelis isto
riniu šaltiniu apie lietuvius žiloj senovėj, todėl norisi

kų ir trankvilizerių. Vienas jų vadinasi diethylsilbist- tautos praeity, tai tas šių musų istorikų buvo sunieki- 
rol. Nuo šito hormono 
ka.-o mažiau pašaro sunaudoja, apie 10-tą procentą,! 
bet 15-tą procentą daugiau į Svorį. '

Apie dielhylsilbistrol hamioną Dr. A. L. Herbert, 
sako štai ką: tyrimai tikrai parodė, jog tas harmonas 
gyvuliuose auglius pagamina, jis gali ir žmogaus kū-i 
ne piknbmį auglį sufomuoti. Į • faaUstioiaig ^^įimais tik fateifi-
* ^*2 š,aDd*eD jau M1,’J f?08 1.71P°r,uolos kuoja istoriją, šio veikimo pasėkoj iš senų he-
iš Amerikos ncbepmma. Užtai, kad Amerikoje gj^-u- * kafi a(sirado jokios kritikos
liai šenanu nuodmgais harmonais, kurte vadinam. vaMa#. Q kai ^uviškos kflKs
wonder drug . ..... I (nvz.. prūsai) padarytos senesnėmis už pačius Jfetū-

Dėl to šiandien tiek dau amerik.ečių ir serga irai- lifl7dDiau, kad jių skriaudų ((padarytų mū-
rioiuis vidurių ligomis. Daugiausia - ---- •
augliais, kurie pirmyn žengia net šuoliais!

pabaiga.

it gyvuliai užauga ir nutun- namas.
Tokiu būdu lietuviu (aulos istorija pasidarė ne

savo tvirti
nimo nesilaiko, o kalba apie lietuvius, kaip aisčius ar 
baltus ir pan.

O jau M. kasmet (Die alien Bevodkernngsver-
paprastai nuskriausta, ypač ją nuskriaudė “išdidūs naeLnisse Russlads in Lichte der Sprachforschung. 
kalbininkai”, kurie manė, jog lingvistiniu tyrinėjimo 1^ P ), "iškreipdamas tiesą, vietoj lietuvių kalbos įtakos 
metodu galima išspręsti visas praeities problemas, ne-{ suoni*ų-finų kalb. rašo, kad didysis daną kalbininkas 

I įtaisant, kad kalbininkai, prasilenkdami su istorijos N. Thomsen (Beroehringer mellen de finske og- 
I. ... ---- i- r-i-ir: de baltiske sprog, 1890) nurodė baltų kalbišką įtaką

Baltijos finų kalboms, o taip pat montvių kalbai Cder 
baltišhe Einfhiss Ostseefinischen Spracheu... baibsche 
Einfltresse sich bis ins Mardwmiache erstrechen”).

(Bus daugiau)
tai piktybiniais i tautos istorijai) platinimui spaudoj skiriamos lė- 
little f , ‘ . -

šos h* iš Lietuvių Fondo.
i tviir. ik rl^TiMklTE
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TEI_____BE 3-5893

Pit A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAb 
OPTOMETRISTAS 

kalė!a lietuviškai 
2618 ir 71 St Tel. 737-5149

‘ Tikrina akis Pritaiko akinius ir
- “contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tre<

i UtLEONAS SEIBUTlb 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai važ 
Ofiso SeleL: 776-2880 .

Rezidencijos telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo. 
Ofisas 2652 WEST 5*th STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirnr, antrad., trečiau 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai- vaK. š^štadie 
:nais 2-4 vaL popiet ir kitu laik 

pagal susitarimą.

OBTHuPEDA^HROTEZlbTA. 
Aparatai - Protezai, Med. ban 
dažau Speciali pagalba kjiom- 
Arch Supports? ir t t.

DR. C. K. BOBEUb 
.NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.Ief. 695-0533 

*ox VaRay M«dic«l Cent»< 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Id. (Crowford 
tfodkal Baldine). ToL LU 5-4444 

lonins pagal susitarimą
Je' ne* tsdiepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchostar Community klinikos 
AAadicinos direktorius

1933 S. Hanhaim Rd., Westchester, IL.
VAJUV DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te!: 562-2727 arba 562-2728 JADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyba

East Chicago, Ind. ’ p“' kilos n‘inu,ės
(Atkelta iš 3 psl.)

tendentas F. Lopez. A. Vin kas 
įteikė dovanas legionierių va
dams 289 ir 369 Postų vadams. 
Po dovanų įteikimo kalbėjo J. 
Valeika ir K. Valeika. Kalbos 
buvo sklandžios ir neperilgos. 
Pusryčiuose dalyvavo 75 asme
nys.

Sekančią dieną 10:30 vai. sek
madienį pamaldos įvyko Gary, 
Šv. Kazimiero, Šv. Petro ir Po
vilo, Whiting ir Šv. Pranciškaus 
bažnyčiose E. Chicagoje. Bažny-,&us j sceną ir dar padainavo, 
lines iškilmės E. Chicagoje pra
sidėjo vėliavų įnešimu. Vėlia
vas įnešė J. Valeika, V. Degu- puošę B. Vilutienėir J. Valeikie- 
tis, V. Urba. Vytauto Posto le- nė Giedraičiams įteikė gėles, 
gionierius "F. Petrites ir tauti- meninės dalies vakarienė, 
niais drabužiu s pasipuošusios ,•--------------
T. Petraitienė ir J. Valeikienė. į aptarnavo greit ir gerai.

<
zijoe sričių, kaip priemonė ne
leisti juodųjų nacionalistų par
tizanams plėsti terorą. Pačiame 
Salisbury arešte du juodžiai 
daržovių pardavėjai perduoti 
teismui, kaltinami sostinės prie
miestyje ir pačiame centre pa
dėję 5 bombas, kurios šeštadie
nį sprogo, bet ap’e rezultatus 
trumpame pranešime nieko ne- 
pasakyta.

I Numbijos (Pietvakarių Afri
ka) policija pirmadienį ašarinė 
mis bombomis išblaškė juodųjų 
demonstrantų būrius, kurie per 

j naktį kariavo savo genčių tarpe, 
kurių vieni pritaria ir remia, ki
ti yra priešingi baltųjų mažu
mos valdžiai Hetų Afrikoje.

KARACHI, Pakistanas.—Ka
riškas teismas penkis televizi
jos stoties tarnautojus už TV 
stot:es perėmimą negalint susi-

noip na«Jr<ulš -nii-»A a c '^s^<į,,ieuininl<a'' (K) LB derėti dėl algų, nubaudė po me-
uoje pasirodė solistė A. Gie.drai-.centro valdybos pirmininkis I>r 4- i i--- ta t tyA /'• 1 -64 » p > tu kalėjįmo ir po 10 ryksciųPa-Uene ir muzikas A. Giedra i tis.1 P. V. Dargis. Jo kalba stiebu - . . . *. i t \ . sus įau- nasios teimo bausmes nuspręs-Giedraičiui palydint pianinu, so- kė gausių plojimų. Kalba pątrio- 
L'stė ir publika sugiedojo Ame-, tiška ir neperilga. Kongresma- 
rkos ir Lietuvos himnus. Gie- no Benjamino ir Dr. P. V. Dar- 
draičių šeima tuojau atgaivino gio kalbos gavo didžiausią pri- 
publiką iš nuobudulio ir ilgo lau | tarimą, kurį publika išreiškė 
kimo—padainavo: Kada girdžiu, smarkiais plojimai ir pritarime 
aš dainą, Čepienės; The Imposs
ible Dream, Mitch Leigh; Tėvy
nė manoji, Čepienės. St:prų Alto 
i p scenoje solistės laikyseną pu
blika pamilo — n

tos Lahore if Ravalpindi TV sto 
čių tarnautojams už prašymą 
nakelti algas pagrasinant strei
ku.

šūkiai*.

Aukų Lietuvos laisvinimu rei
kalams surinko šl,34X. Stam
biausias aukotojas J. Klimas su1 1 ^gailėjo gau-1 ^la

siu plojimų ir iššaukė Giedrai-j^OO ir kitos parengi,no paja-

Kur bakūžė samanota, Šimkaus.
Tautiniais drabužiais pasi-

Šeimininkės ir padavėjos stalus 
Ska-

I Kunigas Sabaliauskas šventas-naus nia s*° *r iva*raus buvo už- 
nišias atnašavo už žuvusius dėlHe^^Iia^ ^&a pertrauką ne- 
Lietuvos laisvės ir pasakė tai kėnius svečių pavalgius atsira- 
dienai pritaikytą pamokslą. Pa ir. tokiM luganų, kurie išslin-

l

{mokslas buvo patriotiškas, tiek 
jaudinantis, kad publiką vedė

i irti ašarų. Parapijos mišrus cho

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

palaiminimas". — 1 Mozės 12:L
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa 
ėiuL Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą. 
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite na- 
moka m a L Rašykite:

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

%ViVt'«V.,AVl\W.,.V.%V/AWAVMV?.*»V.W.V.Y1V/AV8VA

Mažeika & Evans
\XJjpy Laidotuvių Direktoriai 
■*o&_ i ooxconj mju/nerct

2850 W»ri 63rd SU Chicago. 111. 6062S 
Tel>f.: PRospact 6-5084 

j ■ ' ■ ■■■ ■ ■ ■
Gėlės visoms progoms 

8EVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 6ord STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene D rishi v 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

ko į namus. Prasidėjo politi- 
kieri ų pristatymas, kurių buvo 
apie tuzinas, ir vėl viskas gy
vai sklandžiai ėjo. Kalbas pa
sakė E. Chicago policijos vadas 
R. Stiglich. WJOB stoties žinių 
laidos komentatorius, Irvmg 
Levvih. Jo kalba ryškino Lie
tuvių kovą atgaut; la svę. Buvo 
pateikta rezoliucija ir vientbal- 
siai priimta ir A. Viniko. mūsų 
apylinkėje lietuvybės išlaikymo 
šulo, pasakyti šilti žodžiai pu

•as, kuriam vadovauja muzikas 
A. Gieraitis. darniai giedojo tai 
dienai skirtas giesmes. Solistė 
X. Aukštuohenė soprano giedojo 
solo. Clioras giesmes baigė Lie
tuvos himnu.

Šventės minėjimas ir banke-, 
:as turėjo prasidėti 4 v. vakaro 
parapijos salėje. Iš arti ir toli 
susirinko laiku pilna salė, d:ug 
svečių. Dėl keleto žymių pol t’-J gausiai nuploti. 
iu vėlavimosi pradėjo minėji-

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymis 

H įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 «rba 376-5996

mos sudarė virs $500 gn no pel
no. E. Chicagoje dar nebuvo 
tokių derlingų metų. Barą tvar
kė Z. Stankus. G baro gauta 
gražaus pelno. Daug darbo ir 
rūpestingumo įdėjo mūsų apy
linkėje žinomos šeimininkės T. 
Degutienė, M. Stankienė ir E. 
Jasaitienė. K. čiurinskas

RODEZIJOJE PAS1RAV T AS 
SUSITARIMAS

Hammond meras E. J. Ras- 
ną 4:50 minučių. Minėjimą su-!kosky pasakė palankią kalbą lie- 
•uošti komiteto pirmininkas- J. 
škilmes pasveik:no dalyvius, 
Valeika atidarydamas šventės 
oriminė Vasario 16-os reikšmę 
r įnešus vėliavas perdavė mi
krofoną ceremonijų meisteriui 
oarapijos klebonui I. Vičiūrai. ’ remti.
Invokaciją sukalbėjo kun. J. Da- j Pagrindinis kalbėtojas kaip ir 
nje|s ’ pridera, kalbėjo paskutinis, žino-

tuviams, šiais metais E- Chica
go meras R. Pas trick tik po ope
racijos minėjime nedalyvavo. 
Indianos Kongresmanas A. Ben- 
jam:n savo kalboje priminė žino 
gaus teises ir visus ragino jas

SALISBURY, Rodezija. —Ro- 
dez;jos premjeras Ian Smith pra 
e:tą penktadienį pasirašė susi-i 
tarimą, kuriame Rodezijos va-į 
dai perims krašto 4 valdžią šių f 
metų gruodžio 31 dieną. Pasira 
šymo ceremonijose - dalyvavo 
veik visi juodžių ’ organizacijų 
vadai. Dabartiniu, metu Rodezi- 
ioje yra 270,000 baltųjų. Doku- 
mėntą pasirašiusieji juodžių va
dai pasižadėjo gerbti baltųjų 
teises ir jiems nekerštauti. Už
sienio atstovai abejoja, ar Ro- 
dežijos juodž'ai laikysis susita
rimo ir lauks paskutinės šių me
tų dienos. Užienin išvykusieji 
Rodezijos juodžiai skelbia, kad 
jie nepripažins šio susitarimo ir 
tęs kovą prieš Ian Smith vyriau

TAUTINIŲ KAPINIŲ 
SUSIRINKIMAS

Ateinantį sekinad enį, kovo 12 
dieną, lygiai 1:30 vai. po pietų, 

l Dariaus Girėno salėje, esančioje 
4416 S. Western Avenue, įvyks 
Lietuvių Tautinių Kapinių skly
pų savininkų metinis susirin
kimas.

Visi sklypų savininkai turėtų 
šiame susirinkime dalyvauti, kad 
žinotų, kaip išrinkti direktoriai 
'tvarko visus kapinių reikalus. 
Valdyba praneš, ką ji per metus 
per metus yra padariusi.

Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
šiais metais kapų puošimo iškil
mės įvyks sekmadienį, geg. 28 
d. Visi Chicagos lietuviai minėtą 

»dieną kviečiami kapų Puošimo 
j Dienos iškilni i e dalyvauti.

Lietuvių Tautinių Kapinių pir
mininkas yra Jonas Jokubonis.

I

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SUSIRINKIMU

Zarasiškių klubo narių susirinki
mas i vyks sekmadieni, kovo 12 d., 
šauliu Namuose. 2417 W. 43rd St. 2 
vai. popiet. Buvo nutarta rengti pa
vasarinį banketą, kuris įvyks balan
džio 1 d.. Vyčių salėje, 2455 W. 47 St.

Valdyba

Upytės Draugiškas klubas rengia 
žaidimu pobūvį — bunco party, sek
madienį, kovo 12 d., 1:30 vai. po pietų 
Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. West
ern A Ve. Nariai ir svečiai kvičiaml 

. atsilankj-ti. Bus g erų dovanu ir ka- 
Į vutės po židinių. A. Kalys

4533
Teiet

pVA> IR UJNUS
F r I HUM T

1410 bu.

A /Įsi
GRovehiU

Street
6-2345-1

50th Avė., Cicero 
rownkaD X-2108-J

(Lay the pineapple on its 
SIDE.WITH A LARGE,SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECKOWXL

G3oW THAT A PIUMP ANO FRBH- 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUNJ 
A HOME W YOUR KTfcHEH.YdU 
MAY WOHVER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO OJT AMD SERVE 
THIS JELIOACY.WELL.tTOlAPHT 
BE EASIER.

MW TO CUTMOSEME FRESH PINEAPPLE

Padėtis Pietų 
Afrikoje

SALISBURY. — Rodezijoje, 
225 ketvirtainių mylių baltųjų 
f arto erių apgyventame plote, api 
linkui Salisbury įvestas nuo su
teigęs iki aušros draudimo lai
kas ir per visą naktį gali būti vo 15 d., 1:00 vai. po pietų šaulių Na- 
nušautas bet kas aptiktas lauke rn?os^ -i kviečia-atsilankyti, nes yra daug svarbiu 
ar gatvėje. Tokie draudimai po reikalu aptarti ir jau laikas užsųno- 
licijos |«.tl ir daugelyje d”»kte “į*

nm MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
MKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuvių Moterų Draugijos * Ap
švieti” metinis narių susirinkimas 
Įvyks šeštadieni, kovo 11 dieną, 2:00 
vai. po pietų, 2549 W. 71 St Narės 
kviečiamos atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti ir laikas už
simokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt

Žemaičių Kultūros klubo narių ei
linis susimkmas įvyks trečadienį, ko

mi atsilankyti, nes yra daug svarbiu

IRIAI

Lietuvių
Aidotuvių

OireKtorii
Asvoriacijofi

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Aldona Daukui r
H Em lock 4-24H

BlilKbS - VASA1T1S
oo. ’uUth Avė., ciceru, aIl fbuoe. ULympic 2*1UUč

ANlAiNAb 1VL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

»«$Vi 30. LITUANICA AVENUE. Phone. lArdi 7-34V;

PETKAS BIELIŪNAS
bo. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfayette 3-3572

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos H W0PA, 

1490 kil. A. M.

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

vaL ryto.

Vedėja

TatoL:

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

iVUV

M54 So. HALSTED STREET

I — NAUJIENOS, CMKAGO 8, ILL — THURSDAY. MARCH ». 1978

STEPONAS C. LACK IK SUNŪS 
(UACKaWICX

4424 WE81 o'9tn STKEK’J tO.puDUc 7-1216
2314 WEST 23rd PL,.Ch Vii Vnl* T-6677
11V28 SOUTHWEST HIGHWAY. Balo. Hille, xC 974-4418

BeMOVE 3AE PmEMTLE FROM BOTH SHELLS. HALVE r- 
nnrr lemgtuwise. suce off core (w pckwh) 
(FEAO4 QUARTER. CHUNK FWTT. PUT BACK IHTHE Z 
SHELL IT MAKE* AH ArTpkCJIVE S03HH6 PUH

LAST YtAA 2#€O SCMOOU- 
BBTWttK 

TMt OF J ANO
WERf KWxtD BY MOTOR

VO REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 

CLOSE TO TME SHELL ANO 
CUT ALL THE ViW AgOURD

m. MAvn, 
w*r ar tmc cmoob

TO BC TSPTaALXY ALtWT 
XQC MOW THAT
SCHOOL IS IM

^.***43 ♦-.■**•* t*- 
■m*.

(jEOKGh L KūDMINaS 
3319 So. LITUANICA A VE. TeL; lArde M138-1139

t

y T jTC A.S
make people 
more careful

Phone: YArd> 7-1111



— Stasys Neniškis iš Brighton 
Parko savo gerus linkėjimus at- 

* lydėjo ?7 auka Naujienų para
mai. Tos apylinkės tautietis už
sisakė Naujienas vieneriems me 
tams ir įteikė $2 už kalendorių, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui už atikas ir už dėmesį 
Naujienoms bei jų platinimo va
jui • ;

— A. Staras iš Gulfport apy- 
\ linkės, St. Petersburg, Fla., pra

tęsdamas savo prenumeratų, pa
rėmė Naujienų leidimą $5 auka. 
Dėkui.

— A. Ašoklis iš Cicero apy
linkės, gavęs kalfeadoriiĮ, parė
mė Naujienų leidimą auka, 
atsiųsdamas ją specialiu laišku. 
Dėkui.

— Joseph Strumskis iš New 
Port Richey, Fla., atsiuntė tokį 
laišką: “Su šiuo laišku, gan na te 
$36 čekį už Naujienų prenume
ratą, o likutis lai bus už kalen
dorių ir spaudos’ paramai. Ta

hrams”. Dėkui už ankstybą be 
raginimo prenumeratos pratę
simą ir už auką. t

Bronius Skorubskis, Gulf
port, Fla., tarp kita ko taip ra
šo: “Taip pat siunčiu |5 už ka-’ 
lendorių. Esu dėkingas už ra
šymą teisybės ir už gynimą lie
tuviškų dųmokratinių orpfini- 
zacijų nuo nedemokratinio ele
mento, kuris siekia palaidoti Al
tą ir nori visiško dominavimo 
ir vadovavimo v^iemts itetuj 
viams dideliam Brežnevo džiaug 
smui, siekiačiam mus suskaldy
ti ir sėti neapykanta mūsų bro
lių širdyse. Gaila sakyti, kad 
to pasėkoje mūsų susiskaldy
mas jau tapo neapykanta vieni 
kitiems. Kalčiausia šiame daly
ke yra spauda, kuri vietoje in
formacijos duoda vienašališką 
propagandą ir vienšališkas ži
nias. Lz teisingą informaciją 
Naujienos nusipelno visų lietu
vių dėmesį ir paramą”. Dėkui už 
laišką ir už auką.

— Aktorius ir režisorius Juo
zas,Gučius, gyvenęs Adelaidėje, 
mirė ir palaidotas m. vasario 
25 d. Velionis paliko liūdinčią 
žmoną ir seserį Emiliją Kolbie-

M. Ivanauskas Liepsnos tapyba

t— ižd., Jurgis Petkaitis ir Vy-‘ 
tautas Petravičius — kultūros 
reikalams, d Adolfas Maslauskas

I išrinktas sekretorium. Bevizi-! 
jos komisiją sudaro Jonas Dap- 
’kus, Henrikas Dapkus ir Anta-< 
j nas Mockus. Skyrius aktyviai 
dalyvauja visuomeninėje veik- ‘ 
loję. Jo ruošiamas tradic’liLs 
pavasario balius bus balandžio 
1 d. Piliečių klubo salėje.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

proga-priimkite gerus linkėji-Inę ^7’ Chicagoje- ' 
mus ir juos perduokite visiems “ —
darbuotojams • ir bendradar- N. Y., yra p^kviestasgįbės

— Simas Kudirka iš Bronx, 
tjsve-

1978 METŲ
KELIONĖS Į LIETUVA -

Z . .

S
I

čiu į Young Americans for Free- — Antanas Blasky, ilgametis 
dom Vidurinio Atlanto pakraš-* Naujienų skaitytojas, mirė kovo 
čio konferenciją Hilton viešbu- 2 d. sulaukęs 91 metų amžiaus, 
tyje, Tarrytown, N. Y., kovo 31 Palaidotas Lietuvių Tautinėse 
—balandžio 2 d. Paskutinę kon-1kapinėse. Paskutiniu metu jis 
ferencijos dieną įvyks iškilmių- buvo Brookwood slaugymo na
gas banketas, kurio metu sve-Įmuose, Desplaines, III. Jo geru
čiui bus įteiktas laisvės pazy-jve rūpinosi-Helen Inicis, Park 
mėjimas. Informacijas teikia | Ridge, Hl.
YAF įgaliotinis Ken Grasso, 25 _ British-American Comedy 
Jane St., New York, NY 10014.‘~ - .... -
Tel. (212) 929-0100. YAF or- 
ganizaeija protestavo dėl Kudir
kos atidavimo rusams ir darė 
^y^U jj išlaisvinti.

— Liudvika Budrikaitė- Bu
kauskienė, ilgametė Naujienų 
skaitytoja ir rėmėja, staiga mirė 
vasario 26 d: sulaukusi 81 m. 
amžiaus. Palaidota Lietuvių

, Club ruošia vieša ir nemokama i - vrodymą filmų “Magical Myste
ry Tour” ir “Cany on Camping” 
Daley kolegijos 602A kambary
je, 7500 So. Pulaski Rd., kovo 16 
d. 1:40 vai. popiet.

— Salomėja Janulaitienė iš
rinkta Lietuvių Agronomų S-gos

d. 
d. 
d.

LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 — 10 
RUGPIŪČlO 22 IKI RŲGP. 31 —10

Visas kelionės turės vienos dienos: ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nę? A^yuvat Pįr^>s viešbučiai, trys valgiai i dieną. USSR 
viza $15.0°. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą' reikia įmokėti $100 00 rankpinigių. ' ’

Kaina iš Chicagos asmeniui §1,195.00
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

Marius Kiel a
6557 Sd. Talman Avė. 
į Chicago, III. 60629 

312-737-1717

— arba—

GORDON TRAVE SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to cfcanga and government approval

ttn tom*

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
KAUJISJfOlĖ Eemet nėįc S3 aetxL Knlnt ta futaktį gerMrr^

<AUJIXąO8 tTM rtrrt. tr hmjt Uetavw fr ifatm

lAŪJIBfOB rim lletarij tarakritfoag trapu, ta boMns Mfta 
tfjix Ir rami* Thų Užtarta beadraottaf darbai m tfrahw

XAUJifcAOS atituTiuJa trttaja Betarta danrama Raia mafrnetfmA Mt*

_Toda Naujiena ndovybė ir Vajam kotnlMja JubOlejinhi metu prop 

gtwfe pirmūnų pąvyidtials ^prraųmerooUnt. NaujieMj tiinln'irodirrt'

Lietųaoa Ir joa banalų terorai. Mekiant »i*aotino*Be-

Aelbdam* platinimo vajij kreipiasi l visu* Betnvlua pasekti MetųvUkn. 
tprod-r pirmūnų pavyxdBala nžaiprenmnenx>jant Naujienas tikslu sudaryt' 
C*n<fine toMmesniema Barbama ne tik lafkraHo. bet tr vltoa UeMiw 
taip pat prverrtoa T‘------- *- *----- *----------* ■ •• ' :___ •• -
taviflnj nikai* raseMa,

K1INVOJA: Chlosefa Ir Kanad^e matote — 0B.M. putai matu__tllM
frfma mėn. — MJB, vienam mėn. KHme JAV matot,

•» —• WJB * etanu. toalpafinlmei WunEtow arveit» ■ ■matmil 

Pniom* naudoti irml*i etuflj atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL «080f

□ SllD&C _ ioL rf, FiMUsJlnk

Q Vajau* proga praiau «hj*tl Naujiena* dvi taraites roalpafi. 
nlmul nemokam*! tr ba jo&q JriperetgoJiinj.

PAVARDt IR VARDAS ______________________________ ___

____  a XV* pirmininke, Ignas AndrašiūnAs 
Tautinėse klpinfee?1 Liūdėti'ii-1T vicePirm-’ Sl^'s Juozapaįi- 
ko vyras Jonas, sūnus Algirdas sekr., \ ik toras Baėins-
duktė Florencija, sesuo Edita lkas ~ Antanas Šošė —vąl- 
Rimkus ir kiti giminės. Apgai-{dybos nanu- 
lestaudami jos įnirtį, reiškiame 
jiems užuojautą. Velionė visą rinktas LKS Ramovės Hartfor- 
laiką rūpinosi Naujienomis, ypa do skyriaus pirmininku, Anta- 
tingai jų platinimo vajumi, tik į nas Kuprys ir Jonas Šimanskis 
liga neleido šiuo reikalu padėti — vicepirm., Vaclovas-Nenortai

dybos nariu,

— Petras Simanauskas per-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
- MARIJA NOREIKIENS

Ž8O8 West Stth SU Chicago, UL 6062S • TeL WA 5-2787 
Dld#Ht pasirinkimas farei rūšiai tvilrly prtMų, 

MAISTAS Iš 1UROPOS SANDtLIŲ.*

ainiai

Cosmos Parcels Express Corp,
MAROUETTI gift farcels service

L3C1 W. 49th St., Chlca*e, HL (0629. — Tai. WA 54737 
3333 Sa, Halstad St. Chicle, IIL 40408. — T,L 15443M

B “LIETUVOS AIDAI”
-n, KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ,
gi 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

COMMISSIONER

The Chicago Public Library 
Chicago, Illinois

Lietuvių Tautinių Namų 
Valdyba šaukia šių namu narių 
vienuoliktąjį metinį susirinki
mą, 1978 m. kovo įnėn. 11 d. 
(šeštadienį), 5 vai. p. p., 6122 
S. Kedzie Avė., Chicagoje.

Susirinkimui pasibaigus, 7 
vat vak. visi susirinkime daly
viai ir jų artimieji kviečiami šei
myniškai vakarienei toje pat sa
lėje. Vakarienei registruotis pas 
B. Kasakaitį, tel. 778-7707 arba 
778-9878. (Pr.)

Daugiau tolerancijos

(Atkelta iš 2 psl.). .
remti Amerikos Lietuvių 
rybą (Altą), kad tokia “Vieny 
bės” vedamojo esmė. Ir tuo 
buvo Bendruomenė įdrėksta 
Girdi, ji varstanti duris Wa 
shingtone. Jai nelabai terūpi 
šeštadieninės mokyklos, nei 
spauda. Man! atrodo, kad taj 
labai teisinga užuomina. Juk 
B-nė turėtų didelį dėmesį at
kreipti į lietuvybės išlaikymą, 
nes jaunosios kartos nulietu- 
vėjimas eina sparčiai žemyn 
Tailiudija, koks jau nemažas 
skaičius jaunimo nesidomi lie
tuvybės reikalais. Labai leng
vai galėjai pastebėti Vasario 
16-sios šventės Chįcogaje mi
nėjime. Kiek jaunimo dalyva
vo “Maria High” mokykloje, 
kad ip mūsų didžiųjų organi
zacijų jaunimo. Nors buvo at
vykęs iš Washingtono ir sena
torius Dole, kuris lengvai ga
lėjo pastebėti, kiek mažai sa
lėje jaunimo. Kodėl Barzdu
kas niekad nėra pareiškęs su- 

Isirūpinimo dėl mūsų jaunosios 
kartos didelės jos dalies pa
simetimo? Kodėl šiame minė
jime nesiteikė dalyvauti da
bartinis Pasaulio Lietuvių pir
mininkas? Neteko spaudoje 
skaityti, kad jis tą dieną būtų J 
kur nors išvykęs skaityti pas-j

Ta-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMO K UJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W, Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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, 2^ mašinų garažas, 
63-eia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. S32.500.

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

ŽEMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gaza 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. S39.800.

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

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismanlas. 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.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chlc*^ 
TeL 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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 Chicagos mieste leidimu, 
O’rbu Ir užmiesčiuose fireit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. ? 

Tai. 927-3559

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

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

863-3879

D t M B3IO
iZ—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 59® pusmečiui automobilio 
^lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4445 ASHLAND AYB. 
52S-5775

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

Responsible for overall administration of an urban public library 
and library system, which is a department of the City of Chicago, serving 
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 equal 
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

Chfefi&t DMnois 8064-1

kaitos. Ar tai ne liūdina, kad 
į šventę teikėsi atvykti estai, lat 
viai, ukrainiečiai , tuo tarpu 
Pasaulio Lietuvių pirmininkas 
nesiteikė pasirodyti, tarti susi
rinkusiems pasveikinimo žodį. 
Bet jis pasirodo su prakalbč- 
lėmis eiliniuose Bendruome
nės apylinkių susirinkimuose 
Tai faktai, dėl kurių Barzdu- 
kas turėtų atvarai pasisakyti, 
o ne pulti ir niekinti tuos, ku
rie tokias ir panašias negero
ves aikštėn iškelia.

Barzdukas giriasi, kad Bend 
ruomenė orgnaizuoja spaudos 
mėnesius. Organizuoja. Bet ji 
ieško skaitytojų tik tiems laik
raščiams, kur jis gali talpinti 
savo piktais plūdymais pripil
dytus rasinius. Baigdamas šias 
mintis reikėtų Barzdukui pa
reikšti, nereikia plūduriuoti sa 
vo siaurumos ir seklumos van
denyse, koliotis, skelbti tokius 
pareiškimus, kurie mus ne vie
nija, o tik kursto, bet ir veda 
lietuvišką išeiviją prie susis
kaldymo.

BRIDGEPORT AREA

wanted companion to share meals 
and help arthritic elderly woman with 
cleaning and errands. 2 days a week. 
Prefer Lihtunian 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.1

Salary open. Call evenings 
835-3896

AR JAU PASruARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymai
WEST 69th STREET

Telefu REpublic 7-1941

M. I I M K U S 
Nefary P*MIe 

1MC0M1 TAX 33RYICB 
42W S. Maęlaveed. TeL 154-7458 
Taip pat daromi vertimai, (Imlnly 
^kvietimai, pūdomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai____________

j Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

■ F. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av»-
į Cblcięo, III. 60632. T<L YA 7-59Š0

BEST THINGS IN LIFE

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

Chicago, Hl. 60620

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna

ma •Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mu lurmoiuid — $3.56.

Užsnkvmu* 4
nu rinsti: “Naujienos”, 1739 S.. 
Halsted Sf.. CMragyr. TU. 60608. j

___________ i

■ Ijail Frank Zapolls 
(208Vi W-TSth St.

GA 4-5654

State’ Farm Ulę Įrišo ra rfcė.Cumpeny.

I Didžiausia* kailių
mi™.”, ins s.| pwirinkimas

po vl^ulnteU 
Betari taUUstak* 

Chlot<o>

CAREFUL!
Only you

185 North W*b**h Avsbo*

(i*taigoa) ir 
677-8489
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