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kiečių darbininkai ir tarnauto
jai ruošia mitingus, nagrinėja 
būsimo sekretoriaus posakius ir 
ruošiasi paveikti sekretorių pa
keisti nuomonę Panamos kanalo* 
sutarties..reikalū.

SANTIAGO de Chile. — Či
lės vyriausybė išsiuntė iš krašto 
gruodžio 7. d. 5 vadinamus po
litikus arba priešginas. Visi jie 
išvažiavo J Europos įvairias va-

ČIKAGA.— Čikagos plačiai 
vartojamų prekių bei grūdų bro
keriai arba-^nakleriai, susitarę

siųstų ginklų ir kitokios pagal
bos, bet tik ne savo kareivių. 
Tokio nusistatymo esąs ir nauja
sis prezidentas.Carteris, kurs 
esąstikras, kad Jugoslavi ja; yra 
užtenkamai pajėgi ir JAV ka
riuomenės pagalbos nereikalin-

Ispanijos raudonieji lenda 
iš pogrindžio

kad nori suvienyti dvi žymiau
sias unijas — UAW (automobi
lių darbininkų) ir AFL-CIO.

WASHINGTONAS. — Arti
mi prez. Cartęrio sluoksniai sa
ko, kad ateinančią savaitę bus 
naujuoju gynybos sekretoriumi 
parinktas Kalifornijos techno
logijos instituto prezidentas ir 
buvęs oro pajėgų sekretoriumi 
Haroldas Brownas, kurį prez. 
Carteris pažįsta dvejus metus

Meksikoje išeinąs dienraštis j leido Amerikoj jveiriemt valstybė* ir 
“Excelsior” rašo, kad ateinančių 
8 metų bėgyje į JAV legaliai su 
vizomis įvažiuos 'iki 6 milijonų 
Meksikos piliečių, neskaitant tų 
milijonų, kurie įsiverš į Ameri
ką nelegaliai, trūkstant Mekai-

MADRIDAS. Ištremtasis 
iš Ispanijos kompartijos vadei
va Santiago-- Carrillo buvo Ma
dride viešai pasirodęs per šimtą 
minučių, reporteriams pasigir
damas, kad ateinančiais metais 
kandidatuos rinkimuose ir kad 
Madride jis slaptai gyvenąs mid 
praėjusių metų vasario 7 dienos.

Europos socialistai 
keičia taktika

čius. Apeinant Įstatymus, ga
le ir pradžioje metų, brokeriai 
suėję padarydavo fiktyvius pir
kimo pardavimo dokumentus, 
kuriais remiantis jau galėjo nu
sukti mokesčius^ Jie tokiu bū- 
du ne tik nemokėjo mokesčius', 
bet kartais dar gaudavo iš pini-, 
■gų iš valdžios iždo.

Jų sučiavimus dabar tiria 
mdkėsčių ir kitos-valdžios Įstai
gos.

BERNAS. — Olandas P, N. 
Menten’as, milijonierius ir me
no kolektorius, prieš 3 savaites 
pabėgęs į Šveicariją, buvo švei
carų policijos suimtas. Jis Švei
carijos kalėjime bandė nusižudy
ti, priėmęs didelį kiekj vaistų, 
kurie jo nepriveikė, nes suim
tasis yra diabetikas. 77 metų 
suimtasis Menten’as yra apskųs 
tas dalyvaus žydų žudymėA-ah-,-kūjį duonos frlsiaučūtHktaUr 
ktjoje pereito karohrėtu.

Library of Congress 
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hę taktiką: iš partijos Įstatų iš
meta sakinį bei išsireiškimus 

“proletariato diktatūra”. Tokius 
Įstatų pakeitimus rekomenduoja 
suvažiavusių iš viso pasaulio so- Marijos statulos 
cialistų partijų kongreso komi- —--
tetas.

Socialistinių partijų kongre- WB^BB
sas Madride naujuoju preziden-'
tu tarptautinės socialistų sąjun-J ’
gos išrinko buvusį Vakaru Vo- « ■
kietijos kanclerį Willį Brandtą. & A

Visi 700 plaukiku turėjo šokti į vandenį, kai buvo duotas ženklas rungtynėms pra
dėti. šoko į vandenį registruoti plaukikai, bandžiusieji greičiausiai plaukti iš Kowloon 
krantinės. Jie turi perplaukti vandenis, gulinčius tarp Hangkongo ir to paties vardo 
salos, esančos 1400 jardų atstumoįe. Plaukimo rungtynes laimėjo 15 mėty mokinys.

.STOCKHOLM AS. — Net 7 amerikiečiai gavo Nobelio pre
mijas Stoekhclme iš Švedijos karaliaus Carlo XVI rankų gruodžio 
10 už jų mokslinius darbus literatūros, ekonomijos, chemijos ir 
kitose srityse. Nobelio premija apdovanotų tarpe randame pa
vardes žymaus ekonomisto ir Čikagos universiteto prof. Miltono 
l'riedmano, rašytojo novelista Saulio Bellow, fizikų Burtono 
Richterio ir Samuelio C. C. Tingo, chemikų W. Libskombo, Fried- 
mano ir daktarų C. Gaiduseko, B. Blumbergo. Jie visi gavo po 
aukso medali, diplomą ir 162,000 dol. čekį.

Greta jo. Šansų'būti gynybos 
sekretoriumi turi taipgi jau bu
vęs ir prez. Fordo išmestas iš 
gynybos sekt, vietos, Kisinge- 
riui paveikus, gerai visiems 
žinomas J,TL Schlesingeris. Bet 
abejojamą, kad gynybos sekre
toriaus vieta paklius Schlesin- 
geriui. Greičiausiai jam bus pa
siūlyta kitas postas.

Kolumbijos universiteto prof. 
Ž.- Brzezinskis greičiausiai bus 
paskirtas Amerikos saugumo ta
rybos galva — valdovu.

Sakoma,: kad Haroldas Brow
nas savo nuosaikumu ir pažiū
romis patenkins liberalus ir net 
prieš Vietnamo karą demonstra
vusį elementą. Tačiau kaiku- 
rios darbininkų unijos ir gy
nybos sluoksniai yra priešingi 
Browno kandidatūrai Į gynybos 
sekretorius.

Perdaug varžoma
Automobilių gamybos bendro

vė Fordas, nepatenkintas viso
kiomis taisyklėmis bei suvaržy
mais, prašo prez. Carterį, kad 
jis būdamas jau prezidentūroje, 
peržiūrėtų tas taisykles ir per
redaguotų mažiau varžančiomis 
auto gamybą. j *

organizacijoje
Atlanto pak- 

to organizacijos Nato generali
nis sekretorius J. Luns’as pa
reiškė Briuselyje Nato suvažia
vusiems .atstovams, kad V aršu- 
vos pakto valstybių apsiginkla
vimas kiekiu ir kvalifikacijomis 
viršija Atlanto pakto ’valstybių 
apsiginklavimą ir ginklus. ‘ '

sikoje išeinančių dienraščiui 
Meksikos teritorijoje yra že
mės alyvos dideli kiekiai, gal būt, 
net didesni už Mažosios Azijos. 
Tie alyvos klpdai dar nėra kaip 
reikiant ištirti ir- išnaudojąmi. 
Ištraukta iš-žemės alyva beveik 
visa. sąnaudojama pačioj e Mek- 
sikoje. ' :

’ ' t a."
Naujoji Meksikos vyriausybė, 

spaudžiant blogėjančiai! ekono
minei padėčiai, pasir^&r paskb- 
bihti žemės alyvos išnaudojimą 
ir kiek galima jos daugiau par
duoti į JAVf i

Nobelio premijos įteikimo išr 
kilmių nuotaiką sugadino jaiįį’ 
nas Įsišokėlis,'šaukdamas “Milti
nai Friedmanai, važiuok namo”#, 
kai ekonomistas prof. dr. Frięd& 
manas kėlėsi priimti piėfrjfą<Įr 
pasižymėjimus iš. Švedijos kara^ 
liaus rankų. Karalius, sveikindaj 
mas Friedmaną, tiek tik pasakėt- 
“Galėjo būti ir blogiau”. Visi 
dalyviai tik nusijuokė. 5

Įsišokėlis jauriiuolis iškilmių 
salėje, žinoma, buvo greit su
tvarkytas, bet gatvėje prie iš-: 

ir kuris prezidentui yrą padaręs I kilmių rūmų kiti apsikudloję vai- 
didėTĮ Įspūdi.; : f - . -kėzai, tariami univeraitetų stu

dentai, demonstravo gatvėje neš
dami šūkius: “Friedmanas — 
Čilės kraugerys”, “Amerika — 
imperialistų šalis” ir panašiai.

šūkiai ir demonstracijos jau
nų studentų, nespėjusių pieną 
nuo lūpų nusišluostyti, nieko 
ypatingo nepasako. Publika prie 
to yra pripratusi. Bet tas tik

Busimasis gynybos
sekretorius

PANAMA. — Pasak žurnalo 
Newsweek, busimasis Amerikos 
valstybės sekr. Vance yra pasa
kęs : JAV negali išsižadėti kom
promiso palaipsniui perleisti Pa
namos valstybei Panamos ka
nalo suvęrihitetą, kadangi visa 
Pietų Amerika žiūri į Panamos 
kanalo sutarties derybas kaip Į 
tarpamerikos valstybių.santykių 
barometrą”. x

šis busimojo valstybės sekre
toriaus posakis aiškiai pasako 
kokia gali būti Panamos kana
lo nauja sutartis ir koks bus ka
nalo ateities likimas. Tai' ma-

Kinija kviečia Carter
BOSTONAS

raid American rašo, kad raudo
noje Kinijoje apsilankiusiems 
Amerikos atstovams, Kinijos 
lyderiai yra Įteikę kvietimą prez. 
Carteriui atsilankyti Kinijoje, 
kaip tik jis galės perėmęs prezi
dentavimą. Pasak laikraščio, Ki
nijos lyderiai tik pageidauja, kad 
prieš kelionę Į Kiniją, preziden
tas- Carteris priimtų Kinijos de
legaciją. ' - - ' - ■ . "

siauklėjimo laipsnį ir jų nesusi
gaudymą. Iš to Įvykio tik ma
tyti, jog jiė yra svetimų, žmo
nijai gero nežadančių jėgų suve
džioti.

Visiems žinoma, kad jaunuolių 
tokio auklėjimo ir indoktrinaci- 
jos šaltinis yra anapus geleži
nės uždangos. Prieš geroką porą 
metų, bevažinėjant rytų Vokie
tijoj teko matyti-Stockholme dė
klais išklijuotas-Rytų Vokietijos 
namų sienas. Rytų Vokietija 
kiekvieno miesto gatvių kam
puose teko matyti išpuoštas vi
trinas, su panašiais šūkiais gre
ta Markso, Engelso ir kitų ko
munistų portretų. Gi Čilę lie- 
čiantieji kampeliai buvo maty
ti kiekviename žingsnyje. Ir tai 
buvo 1974 m. Aišku, per tiek 
'aiko ne nuostabu, kad tokią pu
bliką auklėjančios idėjos iš Ry
tų pasiekė Stockholmą ir kitus 
pasaulio kampus.

Laimėtojus pasitaiko su plakatais, kuriuose 
šmeižė Amerika ir laimėtojus

Norėjo sudeginti 
Milano operą

MILANAS. — Kairiojo: spar
no ekstremistai, .apsiginklavę 
Molotovo kokteiliais,- žygiavo 
Milano gatvėmis Įvairiai šūkau
dami pagarsėjusios operos La 
Scala linkme, norėdami ją Mo
lotovo kokteiliais padegti.

Kelių šimtų socialistų ekstre
mistams kelią pastojo policija, 
kuri su jais pasipešusi sugebėjo- 
juos išvaikyti. Sakoma, kad žy
giuojančių buvo keli šimtai.

WASHINGTONAS. — šiau- 
rės Karolinoje, kariuomenės pra
tybų pietų iššovus^ raketą, bu- 
vo nmn'uštas" skridės karo: lėk
tuvas. Raketa pašautas lėktu
vas nukrito į Atlanto bangas, .o 
jame skridęs lakūnas spėjo pa
rašiutu iššokti ir laimingai pa- 
siekti žemę. Skridusio ir’pašau
to lėktuvo lakūnas buvočikagie- 
tis Įtnį J. A. .Fė^kėlįski^Įurio 
motiną- gyvena 5940 N.-McCook 
gatvėje.'? - *. >

■ Amerikos. jųiįĮt:.;ęro .paj ėgos 
darė bendrus piątĮtnus- šiąurės 
Karofihoj^tprie Atlanto pakraš
čių. Įvyk^'tyriainas. -

su Popiežiumi
V ATIKAM AS. — Romos mfes-

Iranas vejasi 
pramoninius kraštus

TEHERANAS. — Iranas ša
chui Pahlėvi vadovaujant spar
čiai techniškai vystosi ir po ko
kių 12-kos metų jis pasivys Va
karų Europos pramoninius kraš
tus. Jis, esą, tuomet jau nebus 
priklausomas vien tik nuo že-| 
mės alyvos. Be to, Iranas lais
vą kapitalą, gautą parduodant) 
žemės alyvą, investuoja į vakarų 
pasaulio pramonės bendroves, 
kaip, pavyzdžiui, Krupo, kurio 
geroką dalį nuosavybės yra nu
sipirkęs.

| prisipažino
Gerai žinomas žurnalistas 

Sulzbergeris 1976 m. spalio 10 
d. “Excelsidr” laikraštyje ra
šo,, kad sekr. Kisingeris politi
nėje karjeroje vieną kartą te- 
prisipažino padaręs klaidą Agė- 
jos jūros regione, kur graikai 
ir turkai ,yra tiek įgiję JAV 
atžvilgiu neapykantos, kiek ir 
vieni kitiems. Pasak žumalia- 

•to Sulzbergio, reikia tik pažvelg
ti Į graikų sostinės Atėnų mū
rus, išlipdytus komiškais sekr. 
Kisingerio vaizdais ir užrašais 
— “ieškoma teismo dėl Kipro sa
loje žuvusių 10,000 asmenų”, 
kad suprastum ZlėtafiRario kkMą, 

įsu?-

biznio reikliems. Jis papirktai)o kon
greso aHtovus ir gu berne tori v žmo
nes. Delis jo veiklos iMjo f viefunM* 
Jo pinigu iveisymy susidomėjo konp- 
reso komitete! ir ruoiėsi pepreiyti Ii 
liudyti. Bet d e be r peelikė|oz kad jo 

veikimą centres |eu perkaitęs j Lon
doną. Kongreso atstovai gatvėje, klllp 
H pergabenti į Weehingtoni. prisaik
dinti fr ortve^ pbpeeaketi, kurlaH 
wrnettmeu He emaHkle*

ŽENEVA. .Besi deranti e ji
Ženevoje juodųjų.m baltųjų Ro
dėsi jos delegatai nutarė, kad 
derybos yra užšalusios ir turi 
būti atidėtos, Pasak Rodezijos 
tųinisterio pirmininko, delega
tai yra visi krikščionys ir todėl 
geriausia z šventes praleisti na
muose. Po to, Ženevos derybos 
galės būti atnaujintos, Smithas 
dar pasakė, kad jis esąs labai 
skeptiškas derybomis.

Amerika Jugoslavijai 
tiektų pagalbą ginklais

» i •> * f . BĖLGJįjkDAS. — JAV sena-.įleksikos alyva (r- n-
_įkurs yra atvykęs Į Jugoslaviją,

Woodcock nori suvienyti unijas

DETROITAS. — Free Press 
pranešimu. UAW unijos pre
zidentas Leonard Woodcock at
sisakė kvietimo į naujojo prezi-

••••••••••••••••••••••••••••V
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Bado streikas
CIUDAD DA MEXICO. — 

Meksikos kalėjimuose sėdintieji 
amerikiečiai, nusikaltę daugiąu- 
Siai už narkotikų platinimą, pa
skelbė bado streiką. Jie raštu 
Įteiktame ultimatume kalėjimų 
administracijai sako, kad jiems 
buvo žhdėta -juos paleisti lapkri
čio pabaigoje, šis pažadas, esą, 
buvo pakartotas prez. Luis 
Echeverijos, bet visi pažadai ne
pildomi.

JAV pasiuntinybė Meksikoje 
sako, kad kalinių pasikeitimas 
galės būti pradėtas po naujų me-

Rodezija sunaikihsianti . 
nacionalistų partizanus

SALISBURY. — Rodezijos 
valdžios pranešimu, penktadiėnį 
juodųjų naeipnalistų partiza
nams netoli Salisbury iš pasalų 
užpuolus pravažiuojantį auto
mobilį 21 partizanai užmušti ir 
du civiliai sužeisti be jokių nuo
stolių iš valdžiom pusės. Ministe- 
ris pirmininkas Jan Smith ta 
proga pasakė: “Kai jie (parti
zanai iš Mozambiko) ateis šim
tais, mes juos šimtais sunaikin-. 
sime, kai ateis tūkstančiais, mes 
juos išmušime tūkstančiais”.

Kinai gina čiang čing

TAIPEI.• Tautinės Kinijos- 
Taivano žinių agentūra prane
ša, kad kontineintinėje (komu
nistinėje) Kinijoje dažnėja ir di
dėja Mao Cetungo našlė čiang 
ir trijų kitų radikalų šalininkų 
demonstracijos. Visi keturi nau
jojo partijos vado Hua Kuo-fen- 
go Įsakymų suimti spalio mėne
sį. Riaušės ir kurstymai kelti 
revoliuciją paplitę dešimtyje 
provtndjų -į

Alžiro prezidento 
nevaržoma galybė

■ ■' \

ALŽIRAS. — kad ir nomadai 
galėtų dalyvauti Alžiro prezi
dento Houari Boumediene per- 

■ rinkime, balsavimų dėžės buvo 
išsiųstos net į Saharos dykumas. 
Balsavimuose dalyvavo daugiau 
kaip 8 milijonai žmonių ir .Bou
mediene buvo perrinktas nau
jam 6 metų terminui. Einant 
nauja konstitucija, kuri praėju
sį mėnesį buvo balsuotojų pri
imta 99 nuošimčiais, preziden
tas pats bus ir mimsteris pir
mininkas, .ir vyriausias kariuo- 

ųnęnės vadas ir valstybės saugu
mo tarybos pirmininkas ir turės 
teisę leisti Įstatymus dekretų 

.būdu. . ’ ’

MADRIDAS. — Ispanijos dar 
blninkų socialistų partija — EI 
fpartido Socialiste Obrero Espa-' to burmistru yra išrinktas- ko- 
hol — nutarė keisti savo politi- Giulio Carlo Argan’as. Popiežius 

Povilas VI pirmą kartą su juo 
sustiks asmeniškai, kai popie
žius atvyks Į aikštę Los Pasos 
Espanotes padėti vainiko prie



PrometėjusJonas Tričys'1 nepaneigęs

piami.

iš antitarybinės organizacijos”. 
Buvo sulaikytas ir tardymo

vo mėn. Nr. 1 be keleto kitų 
draugiškų paminėjimų apie Lie
tuvą, kuri buvo ir jų tėvynė, il- 

! s^jraipsnyje aprašė 
Lietuvių Studijų Savaitę Pran-

“GDITĄJĮ KRAŠTĄ” PAVARČIUS t * I » . •/ ' JL X. L • 1 L M * JlJx i 1 ■ plyta būvuši labar pne širdies'
spaudoje ,ir lie ic, jiępė; “įdėki^išitą 4 11
irbiauja ir Drau'mano karstą”. Tikrai keistas 

gv. - ■ c- pašytojo reikalavimas. Jlik'kaip’
Dar skaudžiau, kad to palies 'buvusį Lietuvos ' kariuomenės ‘ 

Draugo redaktoriaus dukra savanorį-kūrėją, kiti jo! buvę 
\yksta į Vilnių “lituanistikos 
studijuoti”- ir tuų pačiu komu
nistinėje spaudoje panegerikas 
rašo. Gal būt tikriau pasa
kius, ne pačios rašo, bet žur
nalistams pasakoja.

Toliau A. Baronas rašo apie 
su ..neseniai su kultūrininkais 
atvykusį Keidošių: “Štai nese
niai, JAV gastroliavo lietuvių numeryje (nr^ 46) straipsnyje 
menininkų grupė Jų tarpe bu
vo ir poetas Pr. Keidošius, Kai yo skaitvtojams, kad rugsėjo 
lygiai prieš metus gruodžio,„mėnesį atsilankė' Maskvoje 
9 d. buvo teisiamas Kovaliovas,.?Pransūzijds pilietis žurnalis- ~~ 
prie teismo, durų vaikščiojo ;tas Žanas Kristianas Tirą ir’:;. 
Nobelio premijos laureatas ,d . hųėgino platinti mūsų ša- 

j Sacharovas. Jo žmona tuo pa- liai priešiškus lapelius, gautus /

P. STRAVINSKAS

Vytautas Alseika rašo apie munistiuėje : 
tremtyje gyvėuancius kultūri- patys bendradarbiauj 
įlinkus. XX Vienus pagiria, ki
tus piktai papeikia. Apgailes
tauja, kad iš ok. Lietuvos kul
tūrininkus nevisi svetingai pri 
ima. Jam dirbant Drauge, at
vykęs rašytojas Jonas Dovy
daitis, su juo kalbėjosi redak
torius K. Bradūnas.

Bene tračią kartą skundžia
si, kad jokiem su okupanto pa 
kalikais pasikalbėjimams nega 
Įima prijaukinti redaktoriaus 
A. Barono. Kitiems iš ok. Lie- 

. tuvos į Draugo redakciją atsi- 
lankiues A. Baronas pabėgdavo 
Į riisį. Gi Dovydaičiui pasiro
džius redakcijoje: “Tuo tarpu 
kifas A. Baronas pasislėpė kaip 
zuikis, nes pabūgo kalbėtis su 
“priešu komunistu”.

Vis tik įdomu, kodėl Drau- čiu metu Oslo mieste už vyrą 
gO redaktoriai apie pasikalbę-, priėmė premiją. Lietuviai su___v _____ _
jimus su Dovydaičiu, Kazake- nuliūdimu stebėjo šio visais metu prisipažino prie kaltės, 
viėiumi, Keimeriu ir kitais sleįordenais pasipuošusiu-vyro žiu Net per televiziją, kurią jnątę, 
pia nuo savo skaitytojų? Bu-l gsniavimą'. Išbėgęs iš teismo 'milijonai žiūrovų nepaneigęs 
vusius pasikalbėjimus sužino- rūmų Kr. Keidošius moksliniu- savo nusikaltimo. ’■! Kalėjimo 
ma tik iš ok. Lietuvos spaudos, ką piktai išplūdo, kad jis, at- tvarka labai susižavėjęs ir pa- 
Pa'prastai, tik nusikaltimai sleįvykęs į Vilnių, darąs gėdą ta- rašęs TSRS Aukščiausios Tahy 

rybinei Lietūvąi. O Ameriko- bos PrezidiumūrTaišką. Tamė‘- 
Kas liečia A. Baroną jau net'je las pats Keidošius ne vieno laiške kaltino’ savo tėvynę,’ 

iš jo vedamųjų susidaro pil- buvo gražiai kalbintas, sutik- ypač kapitalistinę Ameriką, 
nas vaizdas, kad jis nelinkęs 
su okupanto atsiųstais pakali
kais bendradarbiauti ar bend
rauti. Paimkime š. m. Draugo 
gruodžio 2 d. 283 nr, kuriame 
savo vedamajame straipsnyje, 
‘šaukiantieji ir tylintieji” ra
šo . .yra ir čia- apsčiai, ku
rie nesigėdydami rašo į komu 
nistų laikraščius it paskui mai 
šosi lietuvių susirinkimuose, 
net į prezidiumus lipa, žinoda
mi, kad jų ta veikla nieko lie
tuviams neduoda”, čia tik rei
kėtų pastebėti, kad juos į. pre
zidiumus pakviečia. Reikėtų 
dar tas pastebėti, kad nemažai 
asmenų bendradarbiauja ko-

draugai, drauge kariavę Su 
tuo pačiu Lietuvos priešu’'ru
su, su ta nelaiminga raudona 
plyta Juozupato pakalnėje j 
savo tarpą neįsileis.’ Na, ir 
kam gi tokį vargą sau užsįkrau 
tl! Iš aukšto tenka Stasiui Shn 
įvarui užuojautą išreikšt1!. ’

Kitame šio laikrąštpalaikio
i * i * 1 « t - * 1 ’ '_

- ’ ' X ” - - ’ /

“Keistas išpuolis” praneša sa-

(Tęsinys)

Mūs valstybės teisingumas
a) Lietuvos valstybė (1918. II. 16. d. Nepriklauso

mybės Aktu) atstatyta demokratiniais pagrindais. Jos 
'visos konstitucijos (1922, 1928 ir 1938) nustato ir pabrė
žia, kad valstybės suvereninė valdžia priklauso tautai 
Tauta ten suprantama, kaip visų valstybės žmonių ben
druomenė, t y., visi jos žmonės, visi piliečiai, juos kar
tu paėmus. Irgi visos mūsų valst konstitucijos nustato, 
kad \dsi valstybės piliečiai yra lygūs prieš įstatymus, 
kad niekam negali būti teikiama ypatingų privilegijų 
nei mažinama teisių dėl jo kilmės, tikėjimo ir tautybės. 
Tokia mūsų valstybė — tai teisinga valstybė. Reikia 
tik, kad mes, jos piliečiai, būtume tokių pažiūrų į savo ' 
valstybę, kad mes visi, sudarydami savo demokratinės 
valstybės bendruomenę, gyventume jos demokratine 
dvasia, pagal demokratinės etikos principus:, laisvė, ly-. 
gybė, brolybėj ...

b) Lietuvos valstybės atstatymo metu įr dar kurį 
laiką jos nepriklausomojo gyvenimo, metais mes tos de
mokratinės dvasios ir jos etikos principų ir-laikėmės

aa) Lietuvių Vilniaus konferencija, išrinkusi Lietu
vos Tarybą, paskelbti Lietuvos valstybės atstatymui, 
pastebėjo, kad nėra į tą Tarybą išrinkta irgi Lietuvos 
tautai priklausančių tautinių mažumų žmonių, kurią • 
ten reikėjo ypač parodyti pasauliui, jos Lietuvos vals
tybės atstatymo nutarimas daromas visos . Lietuvos • 
valstybės žmonių, vadinas, visos jos valstybinės Bend
ruomenės, (Staatsgemeinschaft) arba Valstybinės tau
tos (Staatsvolk), kitaip dar sakant, politinės bendruo
menės, “politinio kūno*’ (body politic) vardu. Todėl 
Konferencija ir pavedė išrinktajai Lietuvos Tarybai sa- ’ 
vo sudėtį papildyti, primant į ją dar ir daugiau narių, 
ypač iš tautinių mažumų, štai, kokios demokratinės dva 
sios ir demokratinės etikos buvo pirmoji mūsų. gautos 
atstovybė, visos tautos anuomet galimi būdais- išsi- v 
rinkta!

. ’ • ’ - . L 4 -■ h • -■ ’______ ; - •. __ . . -

bb) Toliau, pirmaisiais nepriklausomybės metais.
vykdant valstybės valdžią, buvo sudaromi g Ministerių - 
kabinetai su tautinių mažumų atstovais. Gi ir l922 me-_ 
tais_ Steigiamojo Seimo priimtoji valstybės konstitucija 
casirašyta Ministerių Kabineto, visų jo ministrių, taip-: ■ 
gi ir M- Solovęičiko, Ministerio žydų Rėikalams bei 
Siemaško’s, L. e. Ministerio Gudųb Reikalams . pareigas:

f.iomefinė ftVi-’ų savaitė įvy- gi tas sako ir reiškia? Ar berėikŽa geresnio7ihūsU“A 
W hnki. Roth-ehtHu pilyje. •feMngUm0 įrodymo, kaip Ss?! Ak, kaip tai-
.-?e=iita kongresu ‘ tikslams. kemeS\tada demokratinių .principų ir demokratines etr 

ęt-fi'u savanų programose kos visi, o visi, kaip vienas. Kaip tai buvo'gražu’Tik f’ 
svarstomi ku’tūras ir politinės 
-robternaš, rečiau, ūkiški klau- 
'im°i. kadangi emigra.ci’-oje jau- 
'i’sia tos srities specialistų sto-

I

j Eietuvių -studijų
.j . - ’*• • Ituvą, Kun i

savaite r ranCUZlJO] gelesmame
* ' a . Ll,0tUVill J.

. . -- - - - '-ĄoNSBEĘG, Vakarų Vokieti-įcūzijoje, 'kuri žemiau pateikia-
tas, kaip brolis lietuvis. O tas teisino ginklų siuntimą, norin ja. — čia leidžiamas Lietuvos i-ortrmo-- ■ '

1 „laikraštėlis ’ “Raute” įme VerUme' . i . ... ■
-rr----- -----  ----- T ULietU-

jvių Studijų Savaitės” yra pata- 
'r-usibs vertingu įvykiu Vakarų 

. ., . „ .;-x t • -\r*-*.’•• • “ Europoje gyvenančių-to kraštoteisė pagarbą. Jų vai- vjns Laisvojo- Dasaulio aero- . . , —. ... ' - -momu kulfunniame gyvenime.
. , .. . ... .. v r v.. ... Šiometinė jau 23 .Studijų sa-
ir kilni Patikėjo z^ljsto turi. savo.,pareigų. Žurnalistų- ■ k(J- pin^joje rugpi'ū- 
. .... . ... .«.. . _ ..... .■ .-.-v -■ u- čio-savaitėje Chanully vietovėje,
kalėjimo, leido grjzti. ą Francu r.būųąnt rusiį judicijo? ran, kjjęmetrų j šiaurę nuo Fary- 

.. .. , . _ h -j’ koše,žurnalistas Tirą buvo pri- ^aUi. - ...
kalikais bendradarbiauti ir net Bet ‘^žurnalistas. Tirą,. .išnpęs ;verstąs;prieš savo įsitikinimus ;--o.:to kai 20 štodijų -savaičių 
jų spaudoje parašyti. Apgai- Burže/ač/ouOstef paneigė- . ‘^kapitalistinį” ' pašau- buvo pravestos Federalinėje V<>
lėstauja, kad tautininkai iš ša pareiškimus,,;-įduotus Maskvcn>ę. kalbėti per.įęįeviziją ir net Jaeciii Respublikoje, jau treji 
vo-spaudos puslapių jį išgujo, je. Girdi,, jį privertė “meluoti’.’ laiškus tašyti,, tai bus tikras metai kai savaitės ruošiamos ki-

1970 m amoralus jo prie- aerodrome Prancūzijos policL dalykas.'Juk'žinoma, kad net tokiosei vietose. Po Šveicarijos
i&inkas, net raudoną plytą ninkaL Na, ir kam gi tokiais, komunizmo kūrėjai, karo va- Italijos ir dabar Prancūzijos, 2'
rie du-ų padėję. niekeliais mulkinti laisvame dm. jh ^įtpkie moJ^bn’nkai bu Studij’ų savaitę. bu§ Anglijoje

vo, priversti, prisipažinti, net ir Tokios rotacijos dėka, Įvairiose
prie, labai keistų, nusikaltimų „šalyse gyvenantiems tautiė- 

‘-rr išprašyti sau mirties baus- čiams sudaroma galimybė pasi- 
mė. • - . ryji,'’i

. ‘O. čia patirštintomis raidė- 
prąųešą, tkacL- isf JAV " at

vykę- svečiąs-pStasys ,Jokūbka.
,: - • Jj.-sųtfap;Lietuyps komunisr. 

tų - partijųs- Centro( komiteto 
sekręiori us L, šep etys. Užsi e- 
nių skyriausi- vedėjas.' F- Stur- 
milas, generolas Petpopis ir net 
’priėmė vyriausias ok. Lietuvos 
^valdytojas” P. Griškevičius 
Trūko tik 21 anuotos šūvio 

jAįskaitant šią žinutę jirjsimi- 
(-Ū4 - dar jaunystėje matytas 
jrumpas filmas. Buvo parody- 
Vta: Pravežiavb keturių arklių ha’bėjo anie lietuvių religiją, 
•tempiama puikiausią karieta, -no? krikš’iohybės įve-'imą. ir 
’Joie sėdėjo rusų imperijos' ca- 

tempiama daug prastesnė karie 
ta-Kerehskis. Ir vos^ vienos ir 
tos? škibos kumelaitėS'-lempiaj.
maš baigiąs irti vežunas-Leni nšuįąnfis pulkininkas leitenan- 
nasL Nelaimė. Priešakinis ra- 

’Tas* nusimauna. Leninas su 
^mužikėliu triūsia V rtorėdami 
imta užmauti. Kum^aitė ęyėi- 
jjata kjoįa_.- spiria > -Lenmur į 
'galvą. Nusirita /galvos kaušas
Jh ištyška smegenyse Leninas tas prof Į}r. J. Trinius (Muen- 
griebia .galvos ką.ušą?užsideda fyen) ir Cr K. Čeginskas (Ra- 
ir ‘ęengiasį, v^ažiuoti,^MūŽikėlispj, f iber+v ?‘uencheneVDr. A. 
ats^ilaupęs rankidjb, T$tašky. lemtis kalbėjo apie Petrą Eli
tus Lenino sriiegemsii Leninas -ną i'f ameti nenriblausomos liė- 
sbbara. Kam tau reikalingi tie tuvos rasiuntin'; Paryžiuje ir 
smegenys? Mužikėlis pustęhęs ’from- istorik'; kuris karo me- 
klaųsia-Tai „kaip draugas Le- tris buvo račių persekiojimų ai> 
'nin|s be smegenų Įtyvenši? — fe®, o ppškni pateko į Sovietų 
Kvaril as tu mužikėli, kųmuhs- rankas. Tik išbuvęs dešimtį me- 

, ta {valdomoje inip.erįjoje, nei tų rasiba‘sė‘inuose Sibiro dar- 
šimųienų, nfei savo proto herei- bb lageriuose šis diplomatas ga- 
k<VReikės-tik garianti-Tr šlo->^jo grį.'ti Į susovietintą Lietuvą, 
vintr jyrtį)£Įt jas ct.jdij], savaitės metu buvo 
yiadus. O lam jokio^pHJųjtaife- paroja septynių Paryžių,

lietuvis, toli gražu neprilygo tiems iš kapitalistinės vergijos vokiečių į - ,v .

teisiamajam rusui”. išsilaisvinti. Be to- išgarbino ateinančiu 1977 metų saušio-ko-: ‘ Kasmet.^surengiamos
• - - ■ 1 ■ į. , 1. * ' . . - ' - . \ —I.. Vi

Taigi, mielas Baronai, jau ir . savo tardytojus, “darbininkui ~ ~ r

iš mūsų tarpo atsiranda tokių jį sulaikiusius irvisai jų 'šis- pasaulyje., gyyeųan^ųs lietu- 
Kęidašių.' ' fpmpi I ” ’ y t-.-i ■ --~

Toliau tas pats Alseika się- džia būdama labai (humaniška dromo pdięi^iji^aiĮyžtelctihai 2 ■ • v.
J, ir kilni j v ”

Bostone rašytojas Tiros pareiškimais ifepietoje ^meluoti .tikimi- neverčia. Va, įią.savaitėjė ChanfeUy-.vietovėje,
Jojasi, kad jo geras pažįstamas, 
gyvenantis i
Stasys Santvaras, kuris neven
giąs su okl Lietuvos rusų pa- 'Jb -J-kbse, žurnalistas Tirą buvo pri-

O*4

Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Thea one day, while loading cannons, he was 

killed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take . 

■stock in her country. So she picked up 
where her husband left o& And when 
the smoke cleared, America had a

, new victory and a new heroine.
Today, when its time to take

Savings Plan at work, a fade K set asick fefe each, 
paycheck to buy Bonds. Regularly: Autotr^ticolly.

That way, you're making a real investment in. 
your future. And in America’s, tod. ■’ >

So buy United States Savings Bonus; * ,to 
Right from the start, its been an equal 

opportunity investment, /s 
. ' ' ’-f& ’.to

' , ' -.-L! » */

f

'F

When you join the Payroll ' .

Kcw F Poru A w 6* Interre v-Vn Sold m rr&timrv 
of 5 vran į fa* rcof) hs*, srJen or dcM^r, cd 

can hejepbrod if recrrds'Mc provided. Wncn 
B^edrd. B xxfc can be CnsAed m your bank. L'ffC'r 
aot subject to <-tc or local income taxe%aod fa 
ox may be deferred ufita reoeopdoo.

...

w <i-

darbuoti organizacijoje.

ca.
Dvi

je gyvenančių lietuvių: prof. 
Dr. A. Greimas, Paryžiuje gy
venantis filologuos docentas

paskaitos buvo Pąry’iu-

huviisia lietuves di
nas. Po jo tik dviejų arklių r tom a to Paryžiuje sūnus kai- 

ėjo avie komunistų iššaukimą 
7ederalinėje Vokietijoje esan- 
kjė amerikiečių armijoje tar-

'•.’s D. Skirias (’avė paskaitą 
pie Nato. . :
Pria tų parengimų veteranų 

Na-S referentei priklausė V. 
Nafkevičit’s, I ietuvių gimnaijes 
puttan‘‘el‘e direktorius, litera-’

Gerutis kalbėjo apie Petrą Kli-

tas buvo senai... . . ?
c) Toliau, tegul ir iš lėto,, pamaži, .veikė mus kraš

tutinio nacionalizmo dvasia, svetimų, vėjų atpūsta’. Gal 
bus buvusi čia kalta ir mūsų nępatirtis gyvendinti de- | 
mokratinę-tvarką pagal jau ir perdaug didelių laisvių-J. 
1922 St Seimo priimtąją valst konstituciją. įvyko vals- / 
tybės perversmas; Jani ir aš pats tada, tiesa, būdamas , 
dar jaunas, nei nepilnametis, pritariau, bet dabar iš is-_ / 
torinės perspektyvos žiūrėdamas, matau, kad‘tai buvo / 
klaida? Po jo. irgi palaipsniui įsigalėjo. su demokratine i 
etika ir su valstybės demokratiniais principais nesideri
nanti dvasia. Pradėjo reikšti tegul dar ir nedideliame 
laipsnyje nacionalistinis egoizmas. Iš lėto, pamažu, dar 
lyg ir bijodami patys savęs (tikriau sakant, savo šąži- ' 
nės) pradėjome aiškinti, kad Lietuvos valstybė priklau- . 
santi tiktai mums Lietuviams, ne kokiems ten žydams, 
lenkams, vokiečiams ir kitiems “svetimtaučiams’’, kurie i 
mūsų Lietuvoje, nežiūrint nei jų pilietybės, tėra tiV*' 
“svečiai”... Tokia perdėm klaidinga, nedemokratinė gal- ‘ 
vosena pagimdė mumyse ir antisemitizmą, nors irgi dar 
tik nedideliame laipsny. Mūsų labai doro, religingo, 
Bažnyčios ir krikščioniškųjų dorinių tradicijų tiesiame 
kelyje tvirtai laikomo mūsų kaimo tos svetimų vėjų 
mums atpūstos; idėjos nepaveikė. Jos, deja, paveikė kai- 
kurių, tegul ir gerų mūsų lietuvių, bet paviršutiniškai 
galvojančių siela, ir jie .tas svetimąsias idėjas daugiau ar 
mažiau įsisavino- Nemetu čia jokiai mūsų politinei gru
pei, mūsų partijai dėmės, nes tokių būta vitsose gru-

K

Iš kur gi tos “gražios” idėjos muš pąsiekė? ■
Tai buvo hitlerinė nacionalsocialistinė pažiūra, lą v J 

bai aiškiai ir nuogai nusakyta NSDAP (Vdkietijos hit-
į ęviJęes-aįkirto Leninis.‘Tai bū e v^ančiu menininkų — ta-lleriniu nacių) 1933 metų 25 punktų programoje. Jos 4- 

gerokai pašaipiriEfcohitinis. ' ‘ . -■ • . -*• ’ e ,«r
!tehi/™t}elTaip'i?įra-ma5' IPa?‘7h«MJ™sP^um°i-^uerg®r) tautietis įyotksįnosse), gi tau-

i - garbinti, iškilmingai nutiki- ligtao R. Daunoro iš Vilniaus, tietis bati’ kas deutscbeij
nčti, garbės nariu šayo tarpe .urs nrieš keletą čienų buvo pa- Blutęs ist); kad todėl joks žydas negali būti tautietis 
laikyti, tokį Stasį Jpkųbką, sprukęs nuo Prancūijoje beri- (kein Jude kann dahef Volsgenosse sein)_. \ į
vien tik už tai, kad jis garbi- lankančios trupės. v | 
ųo ir garbina Lietuvos-okupan Bendrai, ši Studijų savaitė bu-.
Įf^rpsą ir jo pakalik^s,,tai jau vo aukštos vertybės visiems da-

■ fitoi reikia būti su kųmelai- lyviams.' Susidomėjimas skait-į 
tįs‘Išspirtais smegenimis) A linges parengimais nemažėja.

rtto<>», grafiku ir skulptorių, j tame punkte pasakyta, kad valstybės pilietis (Staats— -.į

tietis gali būti, kas yra vokiečiu kraujo (wer deutschen

(Bus daugiau)

reikia būti su knmelai- lyviams.' Susidomėjimas skait-

■£$10X10 /uįk(ftOf. s jpr
vist uETrviAi bizni£r1aV
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Nemirštanti lietuvaičių veikla. E. čekienės mintys. Sta 
tomos ir remontuojamos uždangos. Pseudopolitikierių 

veiklos tikslai
Revoliucinių pakilimų, ban- bar to nebėr, buvo okupantas 

dymų ir pseudopolitinių žaL apsitveręs geležine uždanga 
dimų laikotarpyje daugelis nuo laisvojo pasaulio, dabar 
mūsiškių pasimetė bei aklai jie užuolaidas pravėrė ir leidžia 
pasekė prie ta darbo pritrauk lankyti tėvynę ir iš ten lankyti 
tus. Jie dar ir dabar klaidžioja čia savo artnnuosius išeivijo- 
akligatviuose, nors , paaiškė- je, girdime įrodinėjimus. Bet, 
jus Sonnenfeldto doktrinai bei jei tikrai iš esmės įsigilinsim, 
jos detalėms, metę statymą til'tai lengvai įsitikinsim, kad so
tų per Berlyno sieną, jie ture- vietinio Lietuvos okupanto vei 
tų grįžti prie konkretaus vie- das tebėra tas pats.' žudikai 
ningo darbo. Vyriausia to dar lieka žudikais, tvirtina nesę- 
ir dabar klaidžiojimo ir kitų na, laisvę pasiekęs daiL Vla- 
klaidinimo priežastis yra pati dislovas žilius, tik žudymo 
mažiausia: nenoras pasinaudo metodus kariais pakeisdami jamais grioviai.^ spygliuotų 
ti senovės romėnų patirtimi ir gudresniais, paslaptingesniais, vielų užtvaromis, elekrpnįniajs 
patarimu, kad klysti yra žino- Jei anksčiau į vergiją lietuvius Įrengimais ir sargybų bokš- 
giška, tik-pasilikti klaidoje yra vežė atvirais keliais, tai šian- tais. Yra ženklų, kad tokią šie 
beptotiška. t dien įtariamieji nepaklusnūs ną rengiasi-, statyti čekoslova-

’ Vokietijos ir o jas visas nuo SpVietų Rusi-

JONAS A SARKUS, Ph. D tnvos Kunigaikštiją — tabu (už 
drausta' net prisiminti).

Vilniaus Etnografijos muzie
juje yra daug senų žemėlapių, 
bet lankančiai publikai prieina
mas yra tik vienas, vaizduojan- 
t s \ vtantn la ko J !**tuv», sie
kiančią Dnieprą ir toli už Dniep 
ro. Tjs žemėlapis tarpe apsilan 
kanė.ų sovietų inteligentų šukė 
lia didelį pasųnktinin ą. kurie 
nei *»<» m »r.jos eigos įr nenori 
tiketi. net skundžiasi Maskvoje 

.dėl eksponafų. klaidinančių iš
likimus sovietų piliečius! J. Ti.

į GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE j 
• Iš Paryžiuje leidžiamo lenkų žurnalo "Kultūrą" Nr. 11

- Komunistai imperialistai ru- traktoristai ir žemės ūkio ma- 
sų imperijai plėsti “ištobulino”-šlnų specialistai, kurie darby- 
:r praktikuoja metodus, .kokių mečio sezone dirba po 12 va- 
net carų gadynės cino vaikai ne- landų per dieną po 7 dienas sa 
buvo išmokę. Vienas iš tų meto- vaitėje; melžėjos, dirbančios su 
dų yra pajungtų tautų genoci- pertraukomis nuo^4 valandos 

Idas, kurio vienas plačiausiai ryto iki 8 vai. vakaro; gyvulių 
praktikuojamas Įrankis yra pa- šėrimo personalas, kur pasitai- 
jungtų ir pavargstu tautų rusifį- ko, kad metų bėgyje turi 30 
kacija. Kaip tai daroma Sovietų JO laisvų uuo darbo dienų, 
okupuotoje Lietuvoje, ištrau-Į
kas iš Paryžiaus lenkų mėnesi-' ^uo požiūriu, centralizuota 
nio žurnąlo “Kultūra” lapkričio farma kitaiP atrwl° motorizuo- 
mėn. numerio perspausdino toJe Amerikoje ir kitaip Sovie- 
Chicagoje leidžiamo Amerikos Lietuvoje trobelės ir to- 
lėnkų susivienijimo dienraštis ^’au tebėpasilieka paskirai iš- 
Zgoda (Dz. Zw.) š. m. gruodžio-mėlyl‘>s; ° maniai sukoncent- 
9 d. laidoje straipsnyje “Žycle 
Na Litwe”:

’Į Lietuvą atvyksta kaskart 
daugiau rusų; jie pradeda vis 
daugiau užimti tarnybų, geležiu 
keliuose, milicijoje, pašto’įstai
gose kaip ir naujai pastatomuo
se fabrikuose.

Galioja labai sumanus nuos
tatas: leidimą apsigyventi mies
te gali gauti tas, kas turi ten už 
siėmimą, o užsiėmimui leidimą 
galima gauti tik kai esi užsire
gistravęs kaip to miesto gyven
tojas. Bet tie nuostatai nelie
čia atgabentų rusų, kurie iškar 
to gauna sau butą — apsigyve
nimo patalpas. Vietinis, kaimie
tis gali užsiregistruoti tik išim
ties keliu, arba suktais keliais

Jungiasi taupymo b-vės
ČIKAGA. — Dvi didžiausios 

Čikagoje taupymo - skolinimo 
bendrovės, Home Federal ir Tal- 
man Federal, pradėjo tarpusavio 
derybas susijungimo reikalais# 
Talman Federal taupymo bend
rovė turi kapitalo viršui bflij. 
dob ir Home Federal — 600 mil. 
dot Jei jos susijungtų, tai Illi- 
ndjuje susikurtų didžiausia tau
pymo ir skolinimo nauja ben
drovė. " '

nuo. satelitų. Tokiu būdu tvo
ros skiria- rytitię Vokietiją nuo 
Lenkijos; šią-jnuo ' Vengrijos, 
Vengriją nuo^Rumunijos, Ru
muniją nuo Bulgarijos ir t t.,

| jos. Įvairaus režimo sienų lidnt 
Tos sienos turėtų specialios rolė tęsiasi nuo rytinės Vofcie- 

' reikšmės laikę, sekančio ęvąn_ tijos iki pat raudonosios Kini- 
tualaus karo. Jos sulaikytų jos. >■ - 
masinį žmonių bėgimą į vaka- E. Čekienė savo straipsnyje 
rus. Praėjus virš 30 valdymo parašė daug karčios tiesos mū- 
metų, komunistiniai režimai sų pasijnetusiems kultūrinin- 
vis dar tebestato mirties siė- kams, besiveržiantiems į visuo 
nas sulaikymui žmonių nuo tiną dominavimą. Straipsnį už 

baigia taipgi ' :
— Ta proga tenka atkreipti 

dėmesį, kad paskutiniu laiku 
spaudoje matome, jog LB rius 
tojo rūpintis lietuviškomis mo 
kyklomis, b visą dėmesį ir 
energiją skiria politinėj veik
lai, kuo taip pat rūpinasi ir ki 
tos ihsitucijos, savo paskirti 
mi būdamos’vien politinei veik 
lai, kaip ALTa ir VLIKaš. Po
litika ir šusais lietuvių reika
lais, be abejo," turi teisę rū 
pintis kiekvienas lietuvis, bet 
LB daugiausia. atsakomybės 
neša už lietuvybę ir lietuviškos 
kultūros kėlimą išeivijoje, bet 
spaudoje tematome ar radijo 
bangomis girdime tik apie’ jų 
politinę veiklą.

Prie viso tenka pridurti, kad 
pasivažinėjimai- virš Berlyno 
sienos pasivaikščiojimai 
State departmento kotidoriuo-

Šioje niūrioje pndnngi-je vra' kiia, !’al<!i vak' .
daug Šviesių pragiedruli,,, ku. »■>■<* «*ė M l,k Austruos pas.enj.
ne užtikrina Lietuvai laisvę, . ... j
o išeivijai šviesią ateitį. Tarpe Cristian Anli-Comumunism 
tų šviesios spindesių yra lietu- Crusade biuletenio gruodžio

.vės moterys, pasireiškusios ak pirmos numeryje dr. F. C.
Jy via. veikla prieš klaidžią j an Schwartz duoda tokias žinias 
čius ir kitus klaidinančius ne apie pastarojo laikotarpio ko 
tik Cicero miestelyje ar New! nnmirmo kaitą: x
Yorkė, bet jau ir kitose lietu-l _L Kai komunistinis pasaulis'pabėgimo, žmonės yra kalėji- 
vjskose apydmkese. Tau naujų ;dižiagauja Helsinkio susi me. Jų kalėjimo vardas yr^ 
jų laikų • GraąnM, Platery-i tarjmų> žadančių didesnę ju- komunizmas.
tęs,- Radvilaites.ir dar-daug zi-Į dėjimo laisvę tarp komumsti- nr. 50 gruodžio 11 d. Henry j. 
nomų bei nežinomų .^oterų, ir j^Vojo pąsaulio kraš- Tavlor ' apie Berlvno sieną 
kimų dėka amžių begyje isli-, t daugelis komunistinių ša- ' 
ko Lietuva ir lietuvybė.

’ Daug sveikos nuovokos, drą mažinti. Tuoj po Helsinkio suj , ... ,. -
sos ir išminties parodė Ame- sitarimo-daugelis rytinių vo- . ~ Pirmoji-siena yra s 
rikos Lietuvių Tautinės Šąjun kiečių prašė leidimų emigruo ^e^Y110 miestui. Tai 9o 
gos pirmininkė Emilija Čekie- ti į vak. Vokietiją. To dalyko iJgumo spygliuotų vielų 
nė. Dirvos 46 nr. vedamajame užaliarmuota rvtinės Vokieti- Wek^n^a tvora. Berlynas uz~ 

ji jos komunistinė vyriausybė ima 3ef* kjodratiniq mylinio.
.......____ , . I pradėjo stiprinti ir plėsti Ber- kūno 153 priklauso ryUmam
Laiko bėgyje keičiasi įvy-’lyno sieną nuo Baltijos pakraš Berlvnui. Į -Berlyno bendrą plo 

.. r. Stutgąr
to ir Miuncheno miestai.

Antroji siena yra žinoma-

liu pradėjo akciją tą judėjimą Hum.an Event savaitraščio 
taip rašo:

“Žudikai lieka žudikais” 
tarp kita ko taip rašo:

kiai ir žmonės, tik nesikeičia čių šiaurėje iki Čekoslovakijos Frankfurto
Lietuvos pavergėjo veidas. Kei pasienio pietuose. Tas “mirties 
čiaisi diktatoriai, bet vergija koridorius” yra.be galimybės ......
lieka vis ta pati- Netiesa, gal pabėgti, susideda , iš cementi- 8^ mūras. , ji. eina miesto, cent 
ne .vienas naiyuojis;:;pasakys,' nių Jdokų, išartų minoms lau- ru-ir yra 10.mylių, ilgio, pada- 
Buvo masiniai žudymai,; da-! kų,.šįu mašinomis'nepravažiuo k3 plieno ir cemento, .o 

ten esančios spygliuotos vielos 
galėtų apjuosti visą žemės ru
tulį. Ją statant buvo iškraus- 
tvta 23.000 šeinių. Ją saugo 
50,000 kareivių, jos remontui

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis 
ta Clrieagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da- 
llur Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
Wo švietimas Lietuvoje. -

'Autorius savo žodyje1 rašo- "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos ųeuriklausnmvbės gweirimn ir nebūtu su
griovęs gražiai Išaugusiu ir suklek ėjusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu lafrnėiirnu šiandiena, drąsiai kalima cakvti lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti gavo žemės fikiozkultūros vaisiais

‘ Ir prilvtti pačioms iškiliosioms Euronns tautoms”
___Knvgos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadanri 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (R8.12^? buvo ūkininką* ir no 
šaulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma vra , arba uatvs hnve ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knvea bus branri abso 
liūčiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvea su tokia moilo Lietuvos 
žemei parašvta. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knvra _ 
autoriaus^skiriama'Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- ' 
mai Tėvynei Lietuvai”. v

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

C čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gavę pinigas, tnojaa knygą pasiusime. -

DC

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 103 psl. Kaina $1.50. 

Knygos bus išsiųstos,'jei f 1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

'■ NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jn kurte UikM atepansdinte te galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti narkotinių 80 0000-1059) metu 

ChfeagM lietuviu gyvenimą te 1u atliktus darbus 664 psl. Kains 
S10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cblcagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
Ueturiu kolonijos, ju suorganfruotos šalpos draugijoa statrior bal 
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. .41 teatro draurite. 48 
Eulietiški chorai. 9 bažnytiniai te 314 veiklesniu žmonių biografi-

Dooti dokumentai katalikiška, aocailistiniu,1 laisvamanišku te 
nraanteariju atlikti darbai, jsteigtoa mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji Są knygą Uigytt, praioml parašyti čskj arba Money 
Orderi i*
“■ AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu fr pasiųsti:
1739 So. Halsted St. Chicago, HL 60608

1739 South Halsted Street. Chicago. ni_ 6060b

ta, kas atsitiko Lietuvoje prieš 
1917 metus. Apie nepriklauso
mą Lietuvą, apie Didžiąją Lie-

iš šalies uždirbti, lygiai kaip pa 
skiri specialistai,kaip- pavyzdžiui

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS !N THE DARK. Pikantiški; ir intviiūu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. . . . ' .

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos _ 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Ųetuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas tr 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oiniginę perlaidą.

NAUJIENOS, CHICAGO I. ILk<

__ _________se ar-BaltijjŲ Rūmij patvoriais tent.pareigose,:kur yra galima 
ir priežiūrai reikia 70,000 dar^ar n^ra politika, o-tik griovi

mas esamų institucija. •

ruotos farmu reikmenys lieka 
vis toliau. Kartais pavėžina slin 
kvežimiai, bet dažniausiai dar
bininkas rudens metu anksti, 
su aušra ir vakare sutemus per 
balas kasdien turi šlepsėti po 
keletą kilometru, skiriančių jo* 
darbovietę nuo jd gyvenvie- 
lės.
Naujausiomis informacijomis, 

sovietų žemės ūkio krizė priver 
te;susilaikyti nuo steigimo di
džiųjų agrikultūros — pramo
nės konglomeratų.

Siekia Lietuva ištrinti iš 
žemėlapio

Pirmaisiais (okupacijos) me
tais minėjimas 1863 metų su- 

jkilimo buvo toleruojamas, nes 
Itai reeiškė revoliucini sąjūdį. 
Dabar Žodis Sukilimas išbrauk 

re bausmę, išsirūpino apsigy-; istorijos kaip ir visa ki- 
venimo teisę; bet kur, tik ne Lie 
tuvos respublikoje. Tad apsigy
veno artimame Kalįngrade (Ką 
raliaučiuje), iš kur tik vienas 
žingsnis iki Kauno. Po kiek lai
ko jis išsirūpino sąlygas ir for
maliai užsimeldavo Kaune. Bet 
tik neilgam. Buvo griežtai nu
baustas už nelegalų apsigyveni
mą lietuvių respublikoje.:

Kaimuose rusų nedaug. Situa 
ęįja ten yr%tokia: yra kolcho- 
zininkai laukų darbininkai— 
ponų chlopai (dvarų kumečiai) 
— tai pats žemiausias visuome
nės sluogsniš, bet ir jų- tarpe 
yra aristokratija, galinti - gyven
ti ganėtinai-. Tai yra kai kurie 
adminisiracijos tarnautojai, bū-

Žmogžudžių džiaugsmas
LOS ANGELES. Kaliforniojs 

valst. aukščiausias teismas vien
balsiai nutarė, kad mirties baus
mių statutas yra prieškonstitu- . 
cinis, dėlto atmetamas. Dėlto „ 
kalėjimas visam amžiui lieka vy- _ 
riausiai galimas pakaitalas mir
ties bausmei. Kalifornijos aukš- _ 
čiausio teismo nutarimas buvo 
San Quentin kalėjime sutiktas . 
laukiniu džiūgavimu visų 67 nu
teistųjų mirties bausme žmog
žudžių, jų tarpe 2 moterų, ku
rie turėjo būti sunaikinti nuo
dingų dujų kameroje,

bminkų. Pradžioje ten buvo 
130 sekimo bokštų, o dabar jų 
yra 210. Beto, Įrengta 245 nau 
ji bunkeriai ir kulkosvaidžiams 
ugniavietės, 102 specialios viė 
tos šunų- patruliams. Veržtis 
pro tokią sieną reikia širdį ve 
riančio heroizmo.

Geležinės sienos skiria žmo
nes ne tik nuo vakarų, bet ir

General Motors pasirašė 
.kontraktą :

DETROITAŠ?'— Pd-24. valau* 
Jas - trukusių>4ėrybų, 'Genera 
Motors korporacija pasirašė sū 
Elektros, Radijo’ ir .Mašinų Dar
bininkų Tarptautine ■ Brolija 
naują 3 metams kontraktą;

Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka .di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Į RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
į Naullenosa oalfma pairti puikiu knyga, kurios panaoš bat kokie 
) knvp” »r lewfvno. „ .

Aleksandras Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 
atsiminimai te ivvkiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas 367 psl Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITY  J E. Netolimu įvykiu prisimint 
ir laiko ivvkiu Lietuvoje, ir Vokietijoje aprašymai, suskils- 

v tyti i 12 dalią. 296 psl.. kaina $5.
Dr. Karys Arinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomaa. Gra

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina MOO. Minkštais rirš. ŠAPO
Prof. V.d. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA. I dalis. 208 psL. įrišta — S3.00. minkštais vir
šeliais <— S2.00; U dalis. 225 psL. įrišta — S3.00. minkš
tais rir?oHa|g — • - - v

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės te Labguvos apskrity* su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 338 psl.. kaina $6.

P. Keslūnas, TARP 'ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dailu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės ateiminlmaJ 
170 psl.--------------------------------------------------------*

M. Gudelis. POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233 
puslapiai -----------—------------------------- ——---------- s

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et, pašto Išlaidoms.

- naujienos,
1739 S. Halsted St, Chicago, BL 60608. — TeL HA I-610O
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Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga w- 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli poslapiai, daug nuotraakf.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knęga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

' site čekį arba Money Orderį tokiu adresu

173$ So. Halsted Street, Chicago, UlinoU 60608

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

rffU 1923 meUUu TEL 421-3070
ĮrUl^oi pietuose kltnuu antomobfllAmu potatytL
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Kunigai

(Bus daugiau)

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

konservatoriai ir liberalai, ar 
tiksliau dešinieji . ir kairieji. 
Abi srovei sutaria dėl vieno pa

$26.00 
$14.00

Pas. karo, bet esminiai skiria
si savo taktinėje kovoje prieš 
Sovietu imperializmą ir prieš 
pasauli^ komunizmą.

Vakariečių konservatorių įsi 
tikinimu, norint sustabdyti ko 
munizmą ir tuo pačiu sovieti
nį imperializmą, reikia politi
niai, ekonominiai ir net mora-

Kadaugi ; ’lietuvių egzitinių 
veiksnių laisvinimo politika 
buvo pagrįš neišvengiamu 
■karu tarp Rytų įr Vakarų, tai 
jų skelbiamos vizijos nuskam
bėdavo vakariečių ausyse, kaip

kokiais sumetimais į darbą įsikinkę vietos jėzuitai- Jie 
ryžosi mintą didžiausios lietuvių tautos nelaimės “džiaugs 
mo filmą” parodyti Chicagos jaunimui, kur okupanto 
prievartos veiksmų tik ant savo kailio neišgyveno ir vy
resniesiems, kurie prisimena baisias okupanto sukeltas 
kančias. Kelios lietuvių delegacijos ėjo pas jėzuitų vado
vybę, prašydami ne rodyti jiems minimų filmų,‘bet jie 
atsisakė, tai daryti. Jie prižadėjo Maskvos agentams iš-

Maskvos samdyti kriminalistai gali padaryti su taikia ir 
ramiai gyvenančia tauta. Kiekvienam lietuviui buvo ži
nomi sovietų valdžios atstovų prievartos metodai. Jiem 
pravedė “Plačius demokratiškiausius rinkimus” į vadina
ma liaudies seimą”, kurių metu lietuviams nebuvo ko rink- 
ti. Tie “rinkimai” įstrigo kiekvieno lietuvio atmintyje 
ne kandidatų Į “liaudies seimą” pasirinkimais, bet Kau
ne ir kitose vietose suruoštomis prievartinėmis darbinin
kų ir mokinių demonstracijomis. Tai buvo ne “rinkimai”, 
bet blausiausioji visos lietuvių tautos prievarta.

Kelioms dienomis prieš karą sovietų policija pravedė 
visame-krašte pačią didžiausią žmonių minią medžioklę. 
Pagal iš anksto paruoštus sąrašus sovietų čekistai, karo 
policija ir čekistų sunkvežimiai gaudė lietuvius ištisomis ( 
šeimomis ir

skvos imperializme. Tokia yra 
padėtis visame t v. Trečiaja
me pasaulyje. ;
. Liberalai tolygiai atmeta d e 
šiniųjų ideologų skelbiamą te
ori j ą,kad. komunistinis sąjū-

(Bus*
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tokią savo politiką grindė gry 
nai pragmatiniais sumetimais, 
nes atsilikusiuose kraštuose, 
dėl ten viešpataujančio masių 
skurdo ir tamsumo, yra yeriali 
šia dirva komunizmui plisti. 
Jų įsitikinimu, nesant atšiH-

were inscribed in a kind runic letter... “Kad senovės 
lietuviai turėjo runinio pobūdžio raštą, plačiai rašo
ma J. Venclovos “Lietuvių tautos pašaukimas”, 38-48 p.

Apie Lietuvos valstybės pradžią
Vadinasi, krivaitis buvo ne tik vyriausiu kunigu,

aukdavęs tautos susirinkimą pasitarimui prie šv'en- 
su. sa

vo pagelbininkais žymėjo tam tikromis runų raidėmis,

jams, kariams, policijai, politinių partijų vadams, šau-( Negalima žmonių apgaudinėti. Negalima vieną dieną sa
liams ir kitų organizacijų Įtakingesniems asmenims- Ne- kyti vienaip, o antrą dieną pasakoti visai ką kita. Lietu- 
paliko nei vieno politiškai labiau išprūsusio lietuvio. Jis viai prie klaidos prisipažįsta ir duoto žodžio laikosi, 
buvo pavojingas okupantui, todėl reikėjo jį išvežti į Ru- Kodėl lietuviai jėzuitai privalo skirtis iš lietuvių tautos 
sijos šiaurę ir sužlugdyti šaltose tundrose bei Ledinuoto, daugumos? ; •

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai i
O ramovių reikšmę V. Alantas (1-283 ir 285) taip 

nusakė: “Ramovės kurios buvo tikėjimo, dorovės, kul 
tūros ir aplamai lietuviškos ideologijos bei tautinio 
auklėjimo centrais... Ramovėse gyveno ir darbavosi 
įvairių dvasininkų: krivių, žynių, žygonių, pranašų, 
žvaigždininkų, burtininkų ir vaidilučių. Visi atlikinė
jo tikybines pareigas, skelbė tikėjimo tiesas ir mokė 
ramovių sienose nuo amžių sukauptos prosenelių iš
minties. kiti būrė, pranašavo ateitį, treti gilinosi į 
žolininkystės išmone ir gydė ligonius, dar kiti vaikš
čiojo po žmones, mokydami, o gal įsakydami, laiky
tis savo genties papročių ir tikėjimo... Galimas daly
kas, kad svarbesnės genties įvykių datos būdavo atžy
mėtos tam tikrais ženklais... Giedamos giesmės, šoka
mi šokiai ir griežiama visokiais instrumentais muzika 
turėjo veikti tikinčiųjų ne tik tikybinius jausmus, bet 
ir jų meninę išmonę. Ji (ramavė) buvo ne tik šventovė 
siaura ta žodžio prasme, bet ir savotiška mokyklų 
auklėjimo įstaiga, prosenelių išminties saugotoja, gam
tos įvykių teikėja ir aiškintoja ir perdavėja jaunai 
kartai’*.

Argentina paleidžia 
kalinius

BUENOS AIRES. Graodfid 
9 Argentinoje paskelbta, kad 
prez. Jorge Videla dekretu įsa
kė paleisti 198 kalinius, kurie 
buvo suimti nuvertus Argenti
nos prezidentienę Isabelę Pero- 
nienę. <

Kitų Argentinos kalinių, ku
rie kalėjime sėdi civilinio teis
mo nubausti, prezidento dekre
tas neliečia ir jie nepaleidžiami.

Gyvename neramioje gadynėje. Ryte nežinome, kas 
bus daroma vakare. Negalime pasitikėti atsakingų or
ganizacijų atstovais. Vieną dieną jie vienaip kalba, o ki
tą dieną jie jau tvirtina visai ką kita. Lietuviškoji Chica- 
ga labai susirūpinus jėzuitų užsimojimu savo centre 
parodyti okupantų suruoštą 35 metų Lietuvos “prisijun
gimo” prie Sovietų Sąjungos sukakties “džiaugsmą”.

žinome, kad okupantas yra įsakęs visiems lietuviams 
džiaugtis šia sukaktimi. Visur buvo kalbama ir rašoma 
apie sovietų karo jėgas, palaužusias Hitlerio karo maši
ną ir išvijusias vokiečius ne tik iš pačios Rusijos, bet ir I 
iš rusų pavergtų kraštų. Rusai Vieni, aišku, būtų to ne
padarę. Jie gavo ne tik maistą, aprangą, bet ir ginklus 
iš Amerikos. Sovietų valdžia gavo pačius naujausius lėk
tuvus, tankus, karo laivus ir transporto priemonės gė
rybėms pervežti į šiaurės ir pietų Rusijos uostus. Bet vo
kiečius mušė sovietų karo jėgos, vadovaujamos nepa
prastai griežto sovietų maršalo Žukovo.

Lietuviai skaudžiai sovietų okupaciją išgyveno pir-

Praeitą penktadienį įtakingas jėzuitas tėvas Borevi- 
Čius savo pažįstamiems tvirtino, kad tas filmas jėzuitų 
namuose nebus rodomas. Jėzuitų vadovybės gautą pra
nešimą kartojo ir viena radijo valanda, čikagiečiai šiek 
tiek atližo, kai patyrė, kad jėzuitų tarpe atsirado vienas 
kitas protingesnis, nenorėjęs be reikalo erzinti jaū šiaip'skraite užvaldyti pasaulį, to-ino laimėjimo per 
nuo okupanto tiek daug kentėjusių liėtuyių. Jis žinojo, ' kioje vakariečių įiolitikpje, ■ Konyresd rinkimas 
kad neapgalvotas jaunesnių.jėzuitų nutfeunąs gali pa- ■r-n-n-
kenkti jėzuitų stovyklai ne tik Chicagoje,_ bet ir visoje 
Amerikoje.

remi-

1 antidemokratinių są- 
__ nes fuomi demųkrati- 

linę politiką nustatinėjo dvi nes revoliucijos jėgos yra stu-

anuo laiku lietuviai turėjo sui generris savo valstybę. 
Raulinaičio (Liet 

Dienos, 1966 m., spalių mėn. nr.) tvirtinimu: “Lietuvių 
tauta ir Lietuvos valstybė, kaip tautos egzistencijos iš-

' diva, atsirado ir formavosi prieš Kristaus laikus, o 
ne vien vėlesniais laikais”.

Eo ipso mūsų būgininkų tvirtinimas, kad Lietuvos 
valstybės atsirado su Lietuvos valdovu Mindaugu- 

' neišlaiko kritikos. Ir čia teisingai prof. dr. A. Šapoka 
Į (Vilnius Lietuvos gyvenime, 1954 m., 5 p.) konstata
vo: “Pirmos žinios apie Mindaugo laikus rodo, kad 
jo toli gražu nebūta pirmojo valstybės kūrėjo, bet tik 
jos centralizuotojo, turėjusio eilę pirmtakų”.

Vaidilos .
Pats žodis “vaidila" paeina nuo sakymo “Vaida”, 

kuris yra labai senas. Pas senovės indus “veda” reikš- 
kė išmintį. Tad vaidila buvo išminčius bei Žynys: 
prof. L Jonynas (40-28): “Vaidila nuo žodžio “val
da” reiškiančio žynį”.

Tai buvo dvasininkai, kurie daugiaa užsiėmiaėjo 
švietimu ir visuomeniniais reikalais. Vieni tyrinėjo 
gamtos reiškinius ir iš to darydavę tam tikras make-

V. KAROSAS

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS ;

(Komentarai)
(Tęsinys) , , .

grindiniu principu —’ išvengti žiavimo, kuriame bus iškelti 
III Pasaulinio karo, kuris su-1 Sovietams Helsinkio sutarimų 
naikintų jei ne visą žmoniją, laužymai ir atsisakyta nuo de-, mokratinių sąjūdžių, tik dik
tat tikriausiai Vakarų civjliza-j tentės politikos. ALTui šiame tatūroimai režimai gali atlai- 
ciją. Šis nusistatymas paaiš- etape teki Sukaupti visas jė- kytj komunistinį antplūdį, 
kiną “keistą” ar “selovišką”] gas, surenkant faktus ir doku yisai priešingos filosofijos 
vakariečių laikyseną Korėjos, mentus įrodančius Maskvos - laikosi liberalai ir
Kubos, Art. Rytų ar Vietnamo veidmainystę, tuomi priside- bendrai kairiosios partijos. Jų 
kariniuose susidūrimuose, ar,' dant prie vakariečių prablaivė ^sas pasaulis įžen
Vengrijos, Čekoslovakijos, Len pmo. . gė t revoliuęmę epochą,, ku-
kijos sukilimų atžvilgiu. -4 Ar pasaulinės politikos pd--rios negali sustabdyti kontre- 
Mūsų\egžiliniai^veiksniai, per (sųtapg gir Belgrado kon. voliuritt^ j4gos. Visos Žmoni 

gyvenę , bolševikinės okupaci- i fereneija, ar iiė, vtal' ne ęsęnf- jos ateitis • priklansn nuo to, 
jos žiaurumus ir žiuodami Mas^ jjis klausimas, bet tikriausiai kas vadovaus pasaulinei re- 
kvos siekius po komunizmo. pasėkoje liberalinio spay Wiucijai — Maskva ar Wa-

Jis dėvėjo tuos pačius drabužius, kaip ir kiti įžy- : Tokiu būdu žiloj senovėj krivaitis valai lietuvių 
mieji lietuviai, tik apsijuosdavęs baltos drobės juog- 8en^s teokratinės valstybės pagrindais. Reiškia, jau 
ta. O kada apeigas laikė, jis apsivilkdavęs baltu dra- / ... -
būžiu su tam tikrais papuošalais ir įrašais ir užsidė- tenka sutikti su prof. dr. P. 
davęs ant galvos mitrą. Prie jo laikė ramentą su užsi
baigusiomis trimis krivūlėmis.

Krivaičio reikšmė buvo nepaprastai ir labu didėlė.
Jis buvo vyriaushias viršininkas kunigų bei vaidilų su 
žygoniais, kurie attikdavę teokratinės valstybės parei
gas, o taip p at-vyriausi as visų lietuvių kilčių teisėjas. 
Jo lėmimai tapdavo tikėjimo dogmomis, gi visi nuta
rimai buvo laikomi įstatymais visai tautai.

Pati svarbiausia krivaičio pareiga su savo padėjė-

valia susidegindavę, norėdami pakelti tautos dva- fos politikos ir kariuomenės vadas. Jis leido įsakymus 
per kunigus ar vaidilas, kurių klausė visos lietuvių

Oienraižio kaino*;
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams____________
pusei metu __________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams t- ._ _
pusei mėty ______ ___

nusieji į Chicago, vėl kartojo, kad filmas jėzuitų namuo- keLbe ambasadoriais , atvykę 
se bus rodomas ir pardavinėjami bilietai '.nyrintiems lie- vakariečiams ; komun;^ 
tuvių tautos “džiaugsmą” .pamatyti žmonėms. Chicagos mo g^mę”, bet jų misija ne- 
jėzuitai jau buvo susigyvenę su mintimi, J&d erzinantis rado :retinamo -atgarsio. 
filmas nebus rodomas ir nebus keliamas’pasipiktinimas1 
vieno nepatyrusio “tėvo

dvasiškiams teikiamos pagarbos. Vyrauja įsitikinimas, 
kad jėzuitas vienaip pasako, o kitaip padaro^ Jeigu jėzui
tų vadovybė paskelbė, kad jų salėje tas “džiaugsmo, fil-

gabeno juos į tolimąją šiaurę. Pirmon eilėn -mas” nebus rodomas, bet jiJvis dėlto bus ten rodomas, ir nervų kovdš priemonė, bet 
smarkiausieji smūgiai buvo kertami lietuviams mokyto-j tai jėzuito vardas lietuvių tarpe dar labiau nusmuks, tins sutramdyta pakitėjus pa- 

-- - - -- -■ . .. saulinei politikai. Toks gali
mumas pastato ALTą į ypa
tingą padėtį.

Dr. Bobelio pranešime pa
saulinės politikos posūkis tu
rės įvykti po Belgrado sava-

Kaip jau ankščiau pastebėjome, prie ramovės gy- 
\ nemažas skaičius kunigų įvairaus laipsnio su 
• viiirior.i: . pareigomis, kurių vaidmuo senovės lietu
vių gyvenime buvo dominuojantis, nes jie tuo laiku 
kraštą vai<i<' lėni -atitinės valstybės pagrindais: visa vai 
<lžia buvo ji; rangose, ką byloja ir kunigaikščio įvar-

vandenyno pakraščiuose. Nuo tų žiaurių veiksmų nuken- ’ 
tėjo kiekviena labiau pasižymėjusioji šeima. Kiekvieną 
lietuvį šiurpas pakrato, kai jis pagalvoja apie sovietų 
valdžios atstovų įvestą prievartą visame krašte.

Dabar sovietų valdžia nori, kad tie prievartos veiks
mai būtą patvirtinti, kad “liaudies priešus” reikėjo iŠ 
Lietuvos išyežti, kad Lietuvos įjungimas į Sovietų Są
jungą buvo reikalingas ir pateisinamas ir kad lietuviai 
privalo džiaugtis rusų atliktais darbais, nes. paskutiniais 
35 metais Lietuva padariusi didelę “pažangą” pertvar
kiusi savo ūkį ir pagerinusi žmonių gyvenimą.

Kaip okupantas varė lietuvius “balsuoti” ir “rinkti” 
$31.001 atstovus į “liaudies seimą”, taip šiandien jis. varo tuos 

pačius lietuvius džiaugtis pries 35 metus padarytais 
prievartos ir pasityčiojimo veiksmais. Lietuvoje paverg-Į 
ti žmonės negali okupantui pasipriešinti. Jie velkasi, oku
panto primestus “tautinius” drabužius, deda prie lūpų 
okupanto paskolintus trimitus, groja, šoka ir “džiaugiasi” 
padaryta“pažanga” ir okupanto “atnešta saule”.

Okupanto agentai tą sukaktuvinę “lietuvių tautos 
džiaugsmo” filmą nori parodyti Amerikos lietuviams. Jie 
bandė filmus kitose vietose rodyti, bet nieko iš to neiš-

Subscription Ratai:
(n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
iix month. $8^0 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.
15 cents per copy.

das, kuris senovėj reiškė ir vyresnį kunigą ir srities 
valdovą, čia prof. A. Benedictsen (7-55) pastebėjo: šią, prieš tai pasakant ugningą pamokslą. Paskutinis 
“The power the priest was not confined to religious krivaitis Gintautas baigę savo dienas Betygaloj, 
worship, they were the ehiefs of the people both at 
home and warfare, propecied, they conformed, raged, 
they help the sick and wend went in front in battle”.

Visų kunigų priekyj buvo krivaitis, kuris, anot J. 
Laukio (52-7), buvo “aukščiausias senovės lietuvių 
kunigas”. Sulig prof. A. Navrockij (70-13), jo pagel
bininkais buvo kriviai, kurie buvo apygardų vaidilų 
viršininkais. Trečią laipsnį sudarė vaidilos ir kiti dva
sininkai.

Pačio krivio vardo kilmė įvairiai aiškinama. Dau
guma jį išveda nuo jo nešiojamos krivūlės vardo, 
Prof. A. Benedictsen (7-53) mano, jog šis įvardas at 
siradęs nuo žodžio “kurti" ties krivio pareiga kūren
ti amžiną ugnį. Dar kiti sako, kad kriviai šį vardą jais išaiškinti Dievo valią ir ją savo įsakymuose per 
gavo nuo to, kadangi jie yra tiesioginiai tarpininkai žygovus perduoti tautai. Esant būtinam reikalui, jis 
tarp žmonių ir aukščiausio' Kūrėjo-Dievo.

Pagrindinė krivių pareiga atnašauti aukas ir at- tovės esančioj svetainėj. Svarbesnius įvykius jis 
likti kitas tikybines pareigas, pav., tuokti jaunave- Į 
džius ir t t. O kunigais galėjo būti tiktai pasižymėję kaip ir konstatavo prof. A Benedictsen (7-g4): They! 
pavyzdingu ir doru gyvenhnu asmens ir laikytis celi 
bato. ». c '

Krivaitis
Krivaitį, kaip vyriausią dvasininką, kunigai rinko

iš savo tarpo asmenų, kuris pasižymėjo didele išmin-, ,,, _____________________ _ ______ ____ -____________ 1 - -.....________
tirui, geru patyriitiu ir'įį? labai aukšta:morale, papras- bet in visų lietuviškų kilčių valdytoju, kaip ir tvirti-Įtinęs išvadas ir, tur but, tai žymėjo runinėnrift raidė- 
tai sulaukusį apie 70 metų amžiaus. Jis buvo renka-1 no J. Žilius (The Boundaries of Lithuania, 1920)mis. Kiti spėdavę iš paukščių lekiojimo ir medžių Ša
mas ligi gyvos galvog. “Tautos galva teokratiniais laikais buvo aukščiausias mėjimo ateitį. Dar. kiti, vertėsi vaistažolėmis ir gydė

O jei norėjo iš savo pareigų pasitraukti, tada Jis krmigas krivaitis, kuris tautos dievų vardu valdė tau- Žmones.
privalėjęs pats susideginti ant laužo. Neretai patys sa-tą. Jis buvo ne tik religijos vadovas, bet taip pat tau-

r —’ NAUJI1NOS, CHICAGO < ILL^Mwxby, Dee«mb«r ‘

apie Chicagos lietuvių nuotaikas, ryžosi palaužti lietu
vių nepasitenkinimą ir filmą jėzuitų namuose rodyti.

Ne tik lietuvių, bet ir kitose tautose jėzuitai neturi karo kurstytojų gaidos. Tokia 
egzilinių veiksnių, ir “ambasa
dorių” akcija buvo-toleruoja
ma ir net palaikoma šaltojo liai remti visas antikomunisti 
karo metu, kaip propagandinė nes valdžias ir sąjūdžius, nors 

jie būtų aiškiai diktatūriniai 
ir antidemokratiniai. Į šią ka
tegoriją įėjo veik visi Rytų 
Europos egzitiniai veiksniai, 
kurių rėmimui prez. Eisenho- 
werio laikais Kongresas buvo 
sudaręs 100 milijoninį fondą.

Konservatoriai, būdami pa-

metams __________________ l
pusei metu __________$13.00
vienam mėnesiui ..............  $4.00

trims mėnesiams __ -
vienam mėnesiui —__

____ $7.30
... S2J0

Kanadoje: 4
metams __________
pusei metų ________
vienam mėnesiui ___

____  $30.00
------  $16.00
____ $3.001

Užsieniuose: -

Naujienos eina kasdien, .išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto-Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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UR. ANIMA BALIONAS tAKIŲ AUSŲ, NOSIES, 
IR G^ULtS LIGOS

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERMRA IR MOTERŲ. LIGOS 
. GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Buildins). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagai aurumu* 

ei neatsiliepia, skambinu J76- ‘̂C4

pas Jėzuj it us!
Šių metų gruodžio mėn.

d. 9 vaL ryto lankėsi 12 asme- 
, ,.. ” ——----- . an Jaunimo Centre, pas cent-

kaktis tragiško Vengrijos sosti- sukilimo 20 metų sukakties pro-1 .^hninistratirin Tėvą kun. 
nės Budapešto sukilimo, kurį ga parašė Žurnale Horizon straip-' c neu;C4n

20 metams praėjus vengrai dar pamena

Jį rudenį suėjo 20 metų su- Vengrijoj prieš savo pavergėjus

brutališkai sutraiškė sovietų 
tankai.

I Tai buvo kantrybės ir vilties 
netekusios žmonijos gaivalinė 
ekspliozija, spontaniškai į ben
drą akciją subūrusi darbininkus,

snį apie Imre Nagy, kurį oku-

' tus — Eapelas, orkestras ir SU r
samblius aprūpino įvairiais ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAKKM1MA! 
muzikos instrumentais už oku KIEKVIENA DIENA BOTIN! KRIKŠČIONIUIpanto pinigus, kad'tik būtų ko 
didesnis įspūdis ir garsas.

Prievartos būdu suvaryti 
vergai — jaunimas ir senimas 
— į okupanto ruošiamą “mas
karadą”, turėjo šokti ir dai
nuoti okupanto garbei.

Okupantas tokiais dirbtinais 
koncertais ir šokių šventėmis 

Ar Jūs visi žinote, kokių nori pasaulį įtikinti, kad So

a

dyti J. Centre Lietuvos oku. 
panto paruoštą propagandinę 
lietuvišką filmą ‘'Tautos-Dai- 

gy mągika” autorius be kt. rašo: lnŲ &*k»M Švente Ailniuje .
“Aš pažinojau žmogų, kurs

perdaug geras žmogus būti ko
munistu. Straipsnyje “Imre Na- J

*3imintu>gUjj suprasi — Dm. 12:10.
Brangūs broliai. Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sufinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie- 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai- 
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina f juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo žodį Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas Jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.

VU3 oAixja buuuji^i u«uui huikub, poziuvjau 4invgų, Kurs j Ar JUS viax tinote, kukl<| nūn paxmų aou mirtii yra įr paliečia kUkvUną. Bet kur yra tok
intelektualus ir studentus viso- buvo pakartas. Arba, kitais žo- reikšmę turi, tas. filmas ir kam vielų S-goje nėra jokios ver-^.j^ j t, ktauLmv atūkė knygutė -vilti, po mirtie^, kuria saueMe 

ii:-?' -Hm* ______ 3 .. •.___________________________________ - i_:_  __ :_____ »____ .Inai ąkcijai veikliausią elementą. 
Sukilime žuvo daugiau kaip 3,-INKSTO IR ŠLAPIMO TAKU - _A , 

-- CG0 zmomų ir nemažai pačių so- 
vietų kareivių. Apie 200,000 vei>

CHIRURGIJA
Telef. 695JQ5M 

Fox Valley Medical Center
850 SUMMCT STREElfe^^ ^. . - - -

ROUTE 58, ELGIN. Illinois šin? maskoliai žmonių gyvulių
Kiek sukilimą brutaliai ’ numal

- transporto traukiniuose išgabe- 
^.no .žiemos pradžioje į opozicijos 

. naikinimo lagerius Sibire ir 
; Arktikos pakraščiais — mirusie- 

_; ji nepasako... . ;
| Spalio 23. dieną ,1956 m. Bu

dapešto gatvėse prasidėjo de- 
Ciratadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL monstracijos. Kalbėtojai karš- 
antrąi, penktaienj nuo 1—5. tree, tai reikalavo baigti stalininę 

■ ir šeštai tiktai si^itaruM. , ; priespaudą, politinių ir ūkiškų 
PAITI v'hARriQ^0™11’ žodžio laisvės ir sol 

U iv. rAUL LrAivvalo vietinės kariuomenės bei enka- 
GYDYTOJAs IR CHIRURGAS vedistinės polio jos iš'Vengri- 

Westchester Community klinikos • jęg atitraukimo, Komunistinė 
Medicinos ^rektorius. valdžia su saugumo policija visu

,933 «VW-M-tor, brėtalEmu ste„gėsi išsklaidyti
kas antrą šeštadieni 8-^ vaL , demonstruojančios žmonių mi- 
TeL- 66^-2727 arba 562-2728’ _ nias, kurių netrukus padaugėjo 

iki pusės milijoną. Vengrų sau
gumas pasijuto‘kaip lašas prieš 
jūrą. Visuomenei spaudžiant, 
vengru kompartija;pradėjo nusi-

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WES i 71st STREET 

Ofisas: H Emlock 4-5849
. Rezid. 388-2233

OFISO VALANDOS:
- - w'—- -- ~ • • --v"' - ~

džiais, aš T956 metų pavasari jis pasitarnauja? gijos, nėra jokios priespau- ’ nemokamai. Ralykite:
tfumpą distanciją Ęakoczy Avė., 1975 metais birželio mėn. dos, o tik-klėsti ten džiaugs- 
Budapešte, ėjau salia Imre Na-' 14-15 d. d. suėjo 35 metai, kai. mas ir laimė kumunistų “Ro- 
gio. Aš buvau vienas iŠ pir- Maskvos Ordos okupavo Lie- joje”. Ar Jums gerbus jėzui- 
mųjų, atpažinusių tą stuome- tuvą, o 30 metų suėjo, kai 
ningą džentelmaną su ūkininko Maskvos imperelizmas nuka- 

* ūsais, žingsniuojantį saulėkai- riay() yokiėają fa- baigė ^ėvy 
toj ir tokiu būdu^lėjau pabū- hės Di<iyjj Karą”. Pažymė

tiem laimėjimams Maskvos 
imperelistai išleido spec. įsta
tymą, kad 1975 metai yra So-

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
’ ŠV. RAŠTO TTKINtTOJAI

•V*

tai, dar neaišku, kad okupan
tas netik skriaudžia ir viso
kiais būdais išnaudoja paverg
tuosius, bet okupanto .garbei 
jie turi šokti ir dainuoti. Pa- ■ 
vergtos tautos verkia ir de
juoja, o mūsų jėzuitai sako, 

vietų S-gos laimėj imu jubilie- kad dainuoja kad ten niekų 
jaus metais ir‘visos Sovietų blogo nėra. | |
S-gos respublikos privalo ko Visi delegacijos nariai pasi j 

- išlrilmingiaįi tuos metus atžy- sakė prieš jaunimą demorali j 
mėti-dainom, šokiais ir kon- zuojaučius ir klaidinančius fil i 
ceriais, dalyvaujant ko plates- mus. Prašė kun. Kezį, nerodyti į

REZ..- GI 8-0873
DR.W.K1SUN-E1S1NAS

, AKUŠERIJA, IR MOTERŲ LIGOS
ginėkologinė CHiHURGŪą . leisti ir ilgai netrukus ministe- 

6132 So. Kedxie Ave., wa 3-2670 rju pirmininku paskyrė antista- 
Vatandos pagal susitarimu.- Jei neat- lihistą (prieš Stalino metodus 

ijvvyf ni^istačiųsįL nuosaikų politĮką 
Imre Nagį. ; '

Skietų, okupacinė kariuomenė 
pradėjo kraustytis iš Vengrijos. 
Premjeras Nagy leido veikti tra
dicines partijas, sušvelnino cen
zūrą' ir paleido iš kalėjimų po
litinius kalinius. Sovietai pra-' 
džioje, atrodė, laikėsi rezervuo
tai. Deja, Nagio' valdžia padare 
taktišką klaidą, lapkričio 1 die-' 
ną tp^kelbdamą, fl&d: Vengrija' 
pasitraukia iš Varšuvos Pakto 
ir. pasiskelbia neutralia valsty
be. Tai buvo proga ir priežastis 
brutaliausiai, sovietų interven
cijai. ; n

Lapkričio 4 dieną į Vengriją 
atplūdo 150;000 sovietų kareivių 
ir 2,000 tankų. Prasidėjusi ne
lygi kruvina kova tęsėsi keletą 
dienų. Tuometinis Vengrijos 

: kompartijos pirmasis sekretorius 
Janos Kadar persimetė sovietų 
pusėn. Nutroškinus sukilimą bu--' 
yo suimtas ir pagaliau pakartas 
premjeras Nagy. Pradėtomis 
ekzekucijomis nužudyta daugiau 
kaip 2.000 žmonių ir apie 15,000 
sukimšta į kalėjimus.. Kadaras 
iš sovietams pataikūnų sudarė 
naują valdžią, pavesdamas Ven
griją visiškai priklausomybei 
nuo Sovietų Rusijos, bet vengrų 
pralietas kraujas ir ryžtas ne- 
zasidudti niveliacijai davė nors 
tiek vaisių, kad šiandien Ven
grija yra skaitoma “laisviausiu“ 
kraštu anapus Geležinės Uždan
gos. ■ ■■ ■ '■ /k: .

'siliepia. skamb.nti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-specialybė akių ligos 
' ' 3907 West 103rd Street 

pp4^ susitarimą

C«. K. A. V. JUČAS
\ . 489-4441 ' 561-46U5
ODOS LIGOS — chirurgija - ’ 

■JWJU^WeSTERN AVt. -
? WESTERN aVe. '

Telefonas atsakomas H vai.

DR. FkANK heckas 
0PT0METRISTA5 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
fikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
"'•L pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR.-i;

3 PROSTATOSCHIRURGIJA ’ 
2656 WEST 63rd STREET 

VaU uurad. nuu 1—4-po pietų.
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofise telet: 776-2880
Afcviat raz. 448-5545 .

DR. VII. TAURAS 
bTŪtTOJAb |R CriiKUKLRMS 

išbara praktika, spec. MOTERŲ lipo* 
Ohtit! 2652 WEST 59fh STREET 

TeU PR W223
OFlSp WAL.; pirm., antrad^ trečiad 
ii peuKL ir Ob esL vak. šeštadie 
TiaJšt 2^4 vai. porėtu u* kitu Uuk» 

pakai susitarimą.

p. Šileikis, o. p.
•«. I nvrcilAM'RO I feZlST A5
AApniauu • t'r-uoai, Med. Bar

uauis. sį-ciali pao4lba Ko|omi 
L <>Rrct> Support*) lr L t

> au. *- -4 u o—įk Šeštadieniais 9—1 
i860 W«» 63rO St, Chicago (UL 6062

Talaf.: PRoapOct 96084

Gėlės visoms progoms 
BEV6RLY HILLS GeUNYČIA 

wt$I WM 3IREE1
Talafanai: >R .*4833 ir Ml AO334 

Taip pat naujoji Bwbaraa ir 
Gene Driship krautuve ' 

THE "DAISY STORE
9918 Southwest Hwy/ Ooek Lawn, 

Tai. 499-1318

PERKRAUSTYMA!

MOVING 
(.aidimai — Mine «pdr»v<i» 

ŽEMA KAINA

tį arti jo šaligatvyje. -
Tie, kurie atėjo keletą minu

čių vėliau, begalėjo rasti, sau vie
tos tik gatvėje. Greit atsirado 
tiek daug žmonių, nogėjusių sek
ti paskui jį, kad visa avenue bu
vo pilną žmonių.

Tai buvo tipinga, vengrų pro- ‘1 
ga, budapestiško parado versija: r 
nemalonėn patekusio žmogaus ( 
tylus pagerbimas.1 nėm liaudies mąsėm.

r * * . - ? l, |

... Nagy atrodė idealus parin- Okupanto Lietuvos paklus- 
kimas palengvinti diktatūros^ nūs-okupanto tarnai ir propa- 
įtampąi, bet patapęs ministoriu ^an<iistai-agitatoriai nėrėsi iš 
pirmininku jis pasirodė daugiau kailio ir savo ilgu propagandos 
liberalas negu komunistas, la
biau vengras patriotas nekaip 
Sovietų iškamša. Jis išrado tą 
reformų ir rezistencijos, .politi
šką, kurią yėliau Aleksandras 
Dubčekas išvystė į pragos pa
vasarį”. Jis įvedė demokratiją 

'į vienos parti jos sistemą ir vals
tybės nuosavybėje esančią, pra
monę ;jis. panaikino baudžiavi- * čių sienos prasidės susišaudymai San< 
nes darbo normas; dirbtuvėse, I peštynės, 

leido amatininkams įsirengti sa- į 
vas dirbtuves ir valstiečiams pa-' 
likti kolchozus ir paimti atgal 
savo žemę; jis paleido politinius 
•kalinius...'- ’ • ' ‘

Pamenu, aš stebėjausi*, kad 
jis buvo kalėjimą / į J. Pr. 

.** ’■ N . ’ - ' ; ' <

filmą. - ,

Kun. Kezys įtikinėjo, kad fil 
moję nieko blogo nėra ir fil
mą atšaukti atsisakė-nesutiko.

Kun. Kezys, delegacijos bu
vo įspėtas, kad rodomas fil- 
ma bus visuomenės pikietuo- 
jamas, o dėl J. C. administra- 

. cijos poelgio bus daromos ata-
mų. Juos visus aprcde Įvamais išvados. tmka
tautiškais rūbais, o muzikan- apgaiIestauti, kad mūsų gar- 

----- ■ / —--------- bingą J. Centrę norima paver 
tu metu bėgyje prie rusv-kinie- sti ^etuvos okupanto propa- 

v-----------------------gandos būstine...

J. Pr. - J. Kreivėnas
 i-  ■

botagu suvarė į. Vilnių, birže
lio mėn. pabaigoje, okup. Lie
tuvos jaunimą, ir senimą — 
apie trisdešimt tūkstančių žmo

tautiškais rūbais, o muzikan-

k

DIEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

, I #/ 2533 W. 71st Street
Telef.; GEovehfll 6-2345-6

** 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9 ' . . ... . •

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■ AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Imre Nagio' magika 
A. ‘ V i .r - f

/

Stephen Vizinčhey, vengras
.arytojas, gyvenantis Londone,

Apdraustas perkr»uttym« 
ii jvairip atstumu. / 1 

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS

Visos progr»fnos ii W0PA, 

1490 kll. A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1.-00 vaL popet. ~ šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 8:30 Iki 9:30 
vai. ryto.

Talef.; HEmtoek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Mirus Kinijos lyderiui Mao ; 
Cetungui, Sovietų - kinų santy
kiai dabar yra visų dėmesyje ir 
visaip apie juos spėliojamai Ne? 
paslaptis, kad du amžini priešai,’; 
nors ir tos pačios idėjos, vėl su-! 
ėjo į derybų salę.

Kinijos stebėtojai tolimuose ; 
rytuose' pastebi, kad rusai šie-' 
kia užbaigti ginčus su Kinija, 
atsiųsdami j Pekiną . ginčams 
spręsti derybų delegacijos pir
mininku Leonidą Hijčevą.. Vis- 
dėlto, 'kokios galimybės, jog jie 
pakas neapykantą ir susitarę, 
iškėlę karo kirvius vieningai žy- ' 
giuos pries' visą pasaulį, i,rikia-. 
vę virš "bilijono savo gyvento- 1 
jų? Arti stovintieji Azijos dip
lomatai sako: galimybės labai ir 
labai menkos. Esą, Pekinas prie . 
derybų stalo bus "kietas ir sėdės 
nulenkęs žemyn nykščius, spręs
damas ateities santykių klausi- 
?nus; • ^'•4-.

Kinai nenusileidžia ir reika-, * 
auja, kad rusži 18-19 širhtme-J 
tyje priverstinai, pasirašytas ki-. 
jie.ių Sutarus anuliuotų ir grą-: . 
intų u'imtas Sibire Kinijos že- ‘" 

mes. Stebėtojų nuomone, sieną 
ginčas,: nors labai svarbus ki
nams, yra antraeilis klausimąs,1 
lyginant* su" komunistinės dok
trinos principais. Nei viena pu- 
■nį nenori nusileisti pasaulio va- 
.iovavime-. Antra vertus, kinai 
visą laiką jaučią Maskvos grės
mę, Dors rusų kariuomenė ir bū
tų ątitrąukta iš Azijos. Z

Maskvps ponai būk tai yra op
timistiškai nusiteikę ir tikisi 
išsitarti šu J’ekinu, bet vakarų 
diplomatai,, sėdintieji Maskvoje, 
kitaip galvoja ir jie, esą, visiškai 
nenustebs, kai sekančių ar ki-

«**««««

FOR THE VERY BEST IN CHRISTMAS
FOOD NATURALLY WE GO TO

W IK S T k 0 M’S D E LI C |A T E S S E N 
{Formerly Schott’s) and

A - Skandinavian American Catering
5247 N-Clark St., Chicago, Bl.
6064(T 275-6100

During Christmas we are open until 9 P.M.
i- We have afl imported and home made delicacies
; . r for the Christmas table:
[. Lutfish, Icelands' Herring, Pickled- Herring, Imported Her

ring Tidbits .and the Finest Assortment of Cheese and
; Safusage — llpmeniade Potato Sausage, Christmas Ham, '
I Meatballs, Headcheese, Swedish Beets, Limpa, Hardtack 

and more.
[ Leg. of Lapp, Goose, Turkey Breast — All Smoked 

. (Orders Only) 
Complete Catering.

; Smorgasbord ‘ .-1 Hors d’ouvres.

f S'N LAIDOTUVIŲ DlkEXTORJA! (. *n 
f 68W Sa. Western Ave. Ai Conditioned Chapel and 1 
F REpublic 7-8600-8601 Parkin? facUiUes’ 1 
r Serna. fcnrtt tT"** '“‘o* °IeCo dag* touVSa x-*»c ire

E UDE I KIGAIDAS - DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MOlIEIfNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4605.07

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTį.

So. HERMITAGE AVENUE
TeL; YArds 7-1741-1742

So. CAI1FORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

PASSBOOK 
SAVINGS...
the best way to s

*^Paid and 
Compounded

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO' 7%%

see us for 
financing,

AT OUR 10W RATES

“ Chicagos - - 
Lietuvių 
’^idotuvių 

'Hrektorių
Ašsoęiacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. UTUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

- BUTKŪS - VASAITIS
1446 So. 5Vth Aveu, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

I Mutual FedWal 
.Sayings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS (0606

■ Prra Kazuvacuax Pmiitnt Plume t VTrgtafc 7-7747 

" HOURS» Kon.Tue.Fr 1.9-4 Thor. 9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

.» , -<•

; . PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

i GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUAMCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
.t (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic ^-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410 

r ■ BJJ J _L_ I . .... r ■ ■■ - ■ ■ JT J

P. J. RIDIKAS
• L

RM4 (to. HALSTED STREET Phone: YAnto 7-1M1

s — NAUJIENOS, CHICAGO < ILL.— Monday, December 13, 1974

Kon.Tue.Fr
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Madquette Parko savininkų pikniko 
pelnas -1.15 dol.

Jeigu tik tiek pelno te- Vliko iškeistą knygą ‘ “Lietuvos3 d. Pirmininkė Anne Wą.i- 
Steigiamasis Seimas” pristatys chekf atidariusi susirinkimą, pa- 
Chicagos lietuvių visuomenei sveikino narius, pranešė liūdną 
prof. dr. J. Purinąs ir-ądv. Liū- žinią;’kad mirė trys nariai 
das Šmulkštys gruodžio 19 d. Marie Karpis, Julia Ka^akaus- 

niokėti. — Negirdėjome, kad 3 v. popiet Lietuvių Tautiniuo-
rengėme, maistą kas nors būtų maistą, aukavęs, se namuose, 6422 S. Kedzie Avė.

Pasinrodo, kad Marquette Ruošia Lietuvių Moterų Fede- 
veliau valgėme ir gėrėme, kiek Parko namų savininkų iždas 
tiktai pajėgėme. Visi žiūrėjo- buvo gana stiprus, kai buvo 
me, kad tiktai savininkų drau senas draugijos pirmininkas, 
gija turėtų daugiau pelno.

Mudu su draugu jau buvom pajėgė jų pataupyti. Bet kai 
gerokai prikimšę, bet tyčia priešakin atsistojo Bacevičius, ! 
parengimuose kugelį pirkome, tai draugijos iždas ėjo mažyn ' 
kad viskas būtų suvalgyta ir ir mažyn. Jeigu uždirbdavo tik 1 
išpirktą. O mano : 
nuo baro nesitraukė, nes ir jai 
rūpėjo, kad visa degtinė būtų 
išgerta. O iždas būtų gerai pa
pildytas. Kaj duodavo penki- lio mėgėjas, 
ne, tai grąžos ji jau nelaukda
vo.

Mes manėme, kad draugijos 
parengimo pelnas turėtų pa
siekti bent tūkstančio. Jeigu 
ne pilna tūkstantį, tai nedaug 
nuo jo tegalėjo trūkti. Bet vi
si nustebome, kai revizijos 
komisija perskaitė visas išlai
das ir pajamas, ir mums pra
nešė, kad iš tų piknikų teliko 
tiktai £1-15 Tai baisiai maža 
suma .Jeigu būčiau žinojęs, tai 
nei aš nei mano žmona tiek 
tame piknike nebūtume išlei
dę.

Bet gražiausia kai atėjo lai
kas vaišėms.

— Kokios čia bus vaišes, jei- Salle instituto junjoras, yra gar 
gu uždirbta tiktai $1.15? — bės studentų sąrašuose, 
tarė Antosė Dzimidienę.

— Kokios jos bus, tokios bus Gardens, Fla., x
geros, — atsakė mano žmona, šydamas siųsti Naujienas tinka 
Gera šeimininkė už dolerį ga- mesniam susipažinimui. Dėkui 
Ii sriubos išvirti ir pumpuškų! už laišką ir už dėmesį. Platini

mo vajaus proga Naujienos yra
— Kas jau čia tas pumpškas' siunčiamos susipažinimui 2 sa- 

tau už dolerį keps? Reikia ne vaites nemokamai pagal gautus 
tik mokėti už miltus ir pieną, pageidavimus arba platintojų 
bet reikia mokėti ir darbiniu- atsiųstus galimų prenumerato- 
kams.

— Bet mes žinome kad visi sias laikas susipažinti s.u Nau- 
darbininkai dirbo veltui.
— Šiandien veltui niekas ne

dirba, atsakė greta užkan- jeg, caii. platinimo vajaus pro- 
džiavusi namo savininkė. j.

Reikalas vos nepriėjo prie j jenas ir jas užsiprenumeravo 
barnio. Prasidėjo ginčas ir nu- vieneriems metams. Dėkui.Taip 
tarta šį reikalą išaiškinti: dir-'pat tariame dėkui tiems asme- 
bo už pinigus ar veltui? Vė-Įnims, kurie supažindino p. Ba
liau ginčas buvo vedamas, pas cių su Naujienomis ir turėjo 
ką eiti ir pasiklausi. Pas pirmi teigiamos įtakos. Visi skaityto- 
ninką niekas nedrįso eiti, nes jaį prašomi remti Naujienas ir 
jis gali pasakyti, kad klausk jas platinti darant pastangas 
mas ne vietoje... Reikėjo kreip rasti bent vieną naują prennme 
tis į reviziją, tai ji būtų ratorių. Visi lietuviai kviečiami 
atsakius. Tuo tarpu dabar bu-' atkreipti savo asmenišką dėme- 
vo baigtas, revizija padaryta si Į Naujienas, gerai su jomis 
ir viskas oficialiai pranešta, susipažinti ir pareikšti savo as-

Praeitame susirinkime buvo 
revizijos komisijos narių -pers 
kaitytas Marquette Parko Na
mų Savininkų Draugijos, va
dovaujamos Juozo Bacevi
čiaus metinė atskaita. Visi dir
bome, visky
gaminome ir viską vežėme, o

iškepti.

t

h i

K: tl 11. &

Prof. dr. -Vand^.!(Daųgir--j-įĮpytte drąugijko klubo prį^š- 
daitės - Sruogienės parašytą -ir- metinis susirinkimas įvyko grųo-

beliko, tai iš kur ima pinigus 
šiomis vaišėms? paklausė 
vienas gaspadarnas namo sa
vininkas. Kas nors turi už jas

Jis mokėjo pinigų uždirbti ir

FEMALE..
Darbiniakiy reikia.^

. , • SEWING 
įj MACHINE

OPERATORS REAL ESTATE FOR SALE 
Ntmii, žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 t?. Cermak Roa< Čhkapn E Virginie 7-7747

■ ■?'—7—_______L.'.'TS.Į.^.A

REAL ESTATE fOft SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

REAL ESTATE
Full Time.

! Excellent Benefits.

Call For Appointment

A 583^8800.
N EEHL ECR AFT

kas ir Jonas Kiaunė, kuris per t 
daug metų pirmininkavo Upytės 
klubai. Visi nariai atsistojo ty
los minute pagerbti mūšų miru
sius narius. Jų šeimom^, pa
reikštą giti užuojauta. f ;

Ligonį tarime Ębseph Paku- 
dąįti, kuris dabar randapi' ligo
ninėje. Viši rinkim jam, kad 
greit pasveiktų.„ Kurie nariai 

lę. Tame pat filine vaidina Diek turi laiko, prašom ligonį aplan- 
buvęs Chicagos Bears.^ti. . - f

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACuV. KREIPKITĖS |racijos Chicagos klubas.
— Johnny Jonaitis-Unitas, bu 

ves Baltimorės “Colt” ^vaigzdew 
reiškiasi -filmų pasaulyje. 1970 
m. išleistame Walter* ;DisneV 
sportiniame filme “Gus’* jis vai 
dina radijo komentatoriaus ro

žmona, tai tai dolerį su centais piknike, Butkus, 
tai kaip tas iždas gali didėti, .žvaigždė.

— Tai kada draugijos iždas Af^Lein 
augo?

of^AftieriČŠ/
3900 N. Claremont

— Mokslo ir Pramonės
Klubo nariai nutarė pasvei-

______ _____ _______ mu' kinti su linksmom Kalėdų dovą- 
_  paklausė kitas kūgę- zieiuj€ vykstančio tautybių fes- nėlėm Naujienas, Sophię Bar-.

------------ „--------------- ... . — Buvo rinkimai naujos valdy-’ 
— Juozas Skeivys, tikras lie ryto per WBBM-TV-2. Filmas!bos 1977 metams. Visa ta pati 

valdyba ir j seimininkės apsiėmė 
dar kitus metus pasilikti savo 
pareigose. ‘ , j I

Išrinkta 1976 metų knygų fq- 
vizijos komisija, į kurią įėjo 
Nellie Ski nulis, Jennie Chinston 
ir Julia Sacauskas. Visa valdy
ba ir komisija susirinks į* NelheJ 
Skinulis namus, sausio 11 d. 1977 
m., 3 vai. po pietų. . ;.j

Nutarta, kad sausio mėnesį’ 
neturėsim jokio susirinkimo. Sėr 
kantis susirinkimas įvyks 1977 
m.'Vakario 4'4-r ’ U-

Klubas nutarė turėti Bunco 
Partyj’ ’kuri ‘ Įvyks'' sekmadienį, 
kovo. 20 d., Darius ir Giržno sa-

tivalio grogramų ištraukos bus cus, karo veteranus ir Sandarą, 
rodomos gruodžio 19 d. 9 vai..1

tuviškas gaspadorius, vadova- pavdintas “A Nation of Na- 
vo namų savininkams 10 me- tions”. Joje yra lietuvių^ kinų, 
tų. Kiekvieną metą draugijos kroatų, švedų ir vengrų progra 
iždas padidėdavo. To paties mų ištraukos. Alan Harper ir 
negalime pasakyti apie Bace- Pamela Ulott paruošė tą fil- 
vieių. Teisybę pasakius, jis 
daugiau padarė Skeivio už
dirbtais pinigais.

Jonas D. Lukoševičius

— Viktoras Sekmakas iš Mar 
quette Parko apylinkės, De La-

— V. Mickus, Palm Beach 
atsiuntė $8 pra

rių adresus. Dabar yra geriau

jienomis ir jas užsisakyti.
— Walter Račius, Los Ange-

ga atkreipė savo dėmesį Į Nau-

mą.
; į ' ~ / ■

— Garfield ir Lincoln Parkų 
gėlynose gruodžio 18 d. prasi
dės metinė kalėdinių gėlių bei 
dekoracijų paroda. Ji tęsis iki 
sausio 2 d. nuo 9 ryto iki 9 vai. 
vak. • ■ •;5' • ".:-

— Stasė Labanauskas iš Chi
cagos pietvakarių, Elena Jurky- 
nas iš Marquette Parko taip pat 
Rūta Ilkanis ir Vytautas-.Gude
lis iš Gage Parko apylinkės ga
vo Amerikos pilietybę.
— Algimantas Narakas iš Mar 

quette Parko, apylnkės priimtas 
Į Amerikos Laivyną. Po švenčių 
išvyks Į (Laivyno tiekimo bei ap 
rūpinimo mokyklą. ;

— Vitas Liškūnas, Vitas Brie 
dis, W. Kirkolis, James ir Brian 
Warėnauskas, Juozas Mikužas, 
Andrius Fabijonas, Gregorijus 
Macijūnas, Phillip Yaras, Algi
mantas Graužines, Jeffrey Mar 
tinkus ir Aleksandras Vaičkus 
yra St. Ritas aukšt. mokyklos 
garbės mokinių . sąrašuose.

— Illinois valstijos loterijoje 
gruodžio 9 d. traukime laimėjo 
85 ir 720 nr., spalva—raudoną, 
Car-a-Day Skylark.

SUSIRINKIMŲ

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais: ‘Popietis praėjo 'dar
nioje ir linksmoje nuotaikoje.

1’ ' A. Kalys

IEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti vy
resnio amžiaus moterį ir gyventi kar
tu. Duodamas atskiras kambarys, iš
laikymas ir alga.. Tel. 434-9589 po 
5:30 vai. vak.

RENTING IK GENSRAL 
N u o 4n a «

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių bu
tas, .3400. West,ir’ ‘6500 South.

' - . , Tel. . 925-9347.

■ V'A N"A?7.švenčiųpr-oga seimai 
ir' artimiesiems -— K. Bielinio 
fondo premijuota knyga: “PĖ
DOS MIRTIES ZONOJE”. Jos 
autorė'" Elena Juciūtė, septyne
rius metus iškalėjus Sibiro tun
drose ir vergų darbo stovyklo
se, aprašo, savo' pergyvenimus, 
f šios knygos jau net tris lai
das išleido L.š.S.T. Simo Kudir
kos kuopa New Yorke. Gauna
ma . visuose knygynuose, pas 
platintojus ir tiesiog pas leidė- 
jus, rašant adresu: K. Baraus
kas, 84-55 86th Ave,7. Woodha
ven, N. Y. 11421. Knygos kaina 
$10. (Pr.) ' z

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. SU SAVAIS APLINKUI 
Kryžiaus ligoninės. Verš $19,000 pa- 
jamų. Palikimas — nupirkite. ; | LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci- 

, 2x5 3a- vonios, virtuvės pečius, karpe- - 
tai ir daug priedu. Sausu pušų beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.
_ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

11 m. 7 kam b. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Prrke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900. _

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette parke. $38,000.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originali 25 m. statyba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigu.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
goninės Pigus.
4 BUTŲ MŪRAS ir”, 3 auto mūro 

aražas iš gerų ranku priešais parką, 
aujas gazo šildymas ir nauja elekt- 
i. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui -

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI. ' \ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbtf ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel.: 927-3559

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave^ Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo-r

BESTTHINGSINUFE
Call Frank Zapcfis 
3208’A W.95trh St.

/ s
STATI F AlM

1

GA 4-8654 IMS.URANCf L ~ e-J

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
* Aiemei suėjo <50 metų Minint tą rakaktĮ, gerbiant pirmoje

a mena o? Lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir itllekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui tkei-aus Ir itliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
uiaiuaa .Naujienų p laimimo v&jux,

NAUJIENOS tvirtai stori ir Jtovoja ai Lietuvos ir pavergtą 
neidamas Ir nesidėdamas i sandėrius ra okupantais 
*lniaia 

r 

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grapes. ją Dendraa uutltn 
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Šiais pasimetimo, reto
rikos poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Cudėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
rirelbdama platinimo vajų kreipiasi ( visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdiiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airiškų reikalą renesaM.
KAINUOJA: ChlcagoĮs Ir Kanadoje metami — $30.00, puse’ rnetų — SI $.00, 

rrims man. — $8.50, vienam mėn, $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 matams* Susipažinimui siunčiama savai tą nemokamai.

terašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
39 So. Halsted St. 

iZhicago, 01. 60608

Uettrvhj laisvę 
ar ju Igallo

■~| Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

i~į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ------------------------------------------------

kDRESAS

MARQUETTE Parko Lietuvių Na
mu Savininku Draugijos narių susi
rinkimas įvyks gruodžio 17 -d., ^penk
tadienį, 7 ’vai.-30 nūn. < vakaro para
pijos salėje.

Visi nariai prašomi .dalyvauti, nes 
bus renkama nauja ateinantiems, me
tams< valdyba. ‘ -------

' ... . ' T U įl. ~ A' . :
Kas nori pigiu namų, 5 i 
gali pirkt -Engiewoode

z CHICAGO. — XHS šiomis 
dienomis paskelbė, kad nuo-atei
nančių metų pradžios pradės rė- 
habilitūoti Englewoodo vakari
nėje dalyje api.e 125 tuščius na
mu, kuriuos valdžia .atsiėmė iš 
juos nugyvenusių gyventojų. 
Namų ir butų valdybos' (NHŠ) 
programos koordinatorius Bruce 
Gottsęhall pasakė, kad d'Vąka- 
rinis. Englewoodas pradėjo' nu
sidėvėti, bet mes turimais re- 
sursais galime vėl, atstatyti”, 
“šeimos neprivalo, apleisti savo 
namus”, pasakė NŪS W. Ėrigle- 
woodo tarybos narę. “Kurie turi 
sunkumų ishiokėtr mor^yčius ar- 
ba išlaikyti savo nuosavybę; 
NHS gali, rasti būdus jiems paT 

aieinanuems me-«Jonas Stankus SelOetl - - 

< susivienijimas
I ' A < LIETUVIŲ -v * •■-■j

-k. AMERIKOJE . ;
SLA — jau Bū mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo, dau 

giau kaip SEPTYNIUS MILU ONUS doleriųsava apdraus
tiems nariams. x : -

SLA — didžiausia 'lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės a pd ra ūdą ir ligoje pašaipą, kuri yra pigV fees SUSIVIE- 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip trlf su puse milijono doleri y kapitalą,
tad jo apdraudė- tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00. •

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. '

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

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio’ amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus. . < v

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

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu paraiysit:

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

SLA

SLA

SLA

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

lietuviškąjį pamarį
336 puslapiai* su žemėlapiu Ir paveikslai* apraše Pam)r(, Mnu* |o 
gyventoju* Ir gamtą. 1,200 lietuvlžkp vletoverdžiu sarai**. Knygos 
kaina $6.00, minkiti virialhi.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St, Chicago, TH. 60608

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STRFET

Tel 737-7200; arba 737-S534

TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, .3237 W. 63 SL, telefonas 
4344660,, „.iki Kalėdų atdara 
pirm.-penkt. nuo 10 iki 8 v. v. 
šeštadieniais nuo 10 iki 6 v. v., 
sekmadiėiiiais nuo 10 iki 4 v. v. 
: (Pr-)

si baseinas, telefonas, vaikams ‘ žaidi- j
mo aikštelė Galima rezervuoti tel.* 
501-623-9814. 1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyh* ir Ramentas

-5 Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar asmeniškų a švenčių ir 
kitomis - .progomis -Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip ųeišreikš atvirutė, 
"laiškas ? ar blizgantis, daiktas. 
Naujienos sveikins’ mylimą as- 
uiėnj he^tik Šv^tėsŲ.bęt ir kas
dien. Užsakykite jas- Užsaky- 
inųf rašyti: Naujienos, 1739-So. 
Halsfėd Št7, Chicago, .111.- 60608 
arba skambinti telefonu. 421- 
6100. ’ "" f - (Pr.)

z AR JAU PASIDARĖTE
. SAVO TESTAMENTĄ? '

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

KAIP SUDAROMI
' TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *NaujienųL administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
ialsted St., Chicago Ill. 60608.

PETTING CONSTRUCTIONS
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji ‘namai- ir remonto, darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
. 778-8165 z

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Ihlcago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

D £ MES I O 
<3—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

. Kreiptu: -.
A. L A U R A ' « ’ S 

4645 So. ASHLAND AVK 
523-87/3

$3.50.

BEMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
; J KURIE GARSINASI
1 v 'V A U J T EN O S F

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI f DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gus*en —MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
■į. !' rūpinimą.  $8.00

Dr. Ard. Gtmerr— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ______ $3.00 

ilMinkštafa’ viršeliais tik $2.00
Dr. A. J. Go«s*n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪŠ ŽMONĖ$.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2.00
Galim* taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 

nurodyto* kaino* pridedant 50c, persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6C6C8

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos. Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737 

3333 So. Halrtad «♦„ Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-2787 
Dideli* patlrfnMma* garo* rOUa* (valriv preltlų.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

NAUJUMO*, CMKA9O », ILL — M«mday, December 13, 1976

z

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES ;
Pardavimai ir Taiiymai 

2646 WEST 693* STREET 
T*l*fj REpublic 7-194T

M. ŠIMKŲ?
Notary Public 

INCOME I AX SERVICE
<259 S. M«pl*woo<L > Tel. 254-7450 
taip pat daromi vartlmai, glmlnlg 
tfkvletlmel, pildomi pMatybe* pr»- 

iymel ir kitokį blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ayr 
Chicago, III. fOCTS. ToL YA 7-59U

Didžiausias kailių, 
pasirinkimas

ĮA8 vieninteli 
Uąta-J tolUnliiką 7^ Į£ 

ChlcA<o)e

QNORMANĄ
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(iateigoa) ir 
677-848f 

(buto)

185 North Wabaah Ararrua 
2nd Floor Chicago, UL 60601

t




