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JUNGT. TAUTOSE SIRIJA ATSTOVAS KALTINO EGIPTO PREZIDENTĄ
Egipto atstovas, nenorėdamas klausyti kolibjimy, 

išėjo iš salės.
- NEW YORK, N. Y. — Sirijos ambasadorius Maurifak Alaf 

viešoje kalboje aštriai kritikavo. Egipto prezidentą Anwar Sada
tą, drįsusį skristi į Egiptą, su kuriuo nei viena arabų valstybė 
neturi pasirašiusi taikos sutarties. Egipto karo-vadai yra .pasira
šę paliaubas, bet ir pats Egiptas dar neturi taikos sutarties su 
Izraeliu. Egipto prezidentas sulaužė visus papročius ir taisykles 
taikai siekti,nes jis, vykdamas į Jeruzalę, pripažino Izraelio vals-’ 
tybę ir pagerbė jo dabartinius vadus.

Egipto ambasadorius 
negalėjoklausyti ;

Toje pačioje salėje buvęs Egip 
to ambasadorius negalėjo klau
syti Sirijos ambasadoriaus kal
bos, protestuodamas išėjo iš sa
lės. Egipto ambasadorius Abel 
•Markif nenorėdamas klausyti nei 
ku nepagrįstų nesąmonių, išėjo 
iš Jungtinių Tūtų posėdžio salės.. 
Jis nusistebėjo, kad Sirijos ana- 
basadorius imtųsi tokios F®-: leidimą. Romos Katali-
džiančios iniciatyvos, Egipto prevartoti-

- ridentas Sadatas specialiai -bu“ apsaugotus -himnus-
vyko ĮJSurijos sosripęjrjnfprma: u

Lakūnai naudoja vadinamus /4zuvies lesius keliakampiams namams fotografuoti.
Paveiksle matome tokią fotografiją, rodančią tris namo sienas.

Nori iš vyskupų gauti 
milionus už copyright

•" DENNIS J. — Fitzpatrick; 
muzikos veiklų-leidyklos F. E. L. 
Publications savininkas Los An 
gėlės mieste, U. S. Distrikto teis 
mui apskundė Jungtinių Valsty 
bių Nacionalinę Katalikų Vys
kupų Koferenčiją, refkalaudams 
priteisti jam. $8,6 milijonus už

PREZIDENTAS ĮSAKĖ SKIRTI DAUGIAU
■ * t ■. ■

Naują atomo dalelyčiu išaiškinimas^ gali pakeisti 
dabartinė fizikos filosofinį,sampratą

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jinfmj' Carter, susi
pažinęs su ^dabartine mokslo tyrinėjimų bufete, nutarė šitą rei-

šiamąvkelibnę ir^p^iūįmras, o- ^^Prezideni^'Ti’NifcstJE^na^įffėriSsntSs^l^^as^erokaiva^aiįfe
dabar sunku suprasti, kaip Chjėagos Katalikų jiaokslo tyrinėjimams skiriamas sumas. Jiems atrodė, t kad ameri-
zidentas galėjo įsakyti savo. an^lj^į^idėziją ėmėsi jau 1976 me 
bašadoriui taip nepagrįstai/kakįg njgsėjo.mėhešį, kaftinartE kad< 
tinti Sadatą. >252 katalikų parapijose naudoja-

Gerėja Jungi. Valstybių<pažeidžią f.'-R^wyrwnei-.
'santykiai SU Etiopija Įsės. Po Susirinkimo

tij a. (už’him-

jikiečiai yra padarę, didelę, pažangą,galima lėčiau d žingsniuoti. 
, Tuo tarpu prezidentas Carter is-kitaip žiūri į šį klausimą. Jeigu 

mokslininkai nedarys pažangos, tai krašto pramonė ir mokslo Įs
taigos: Atsiliks, nes visame pasaulyje kiekviena valstybė dabar 
kreipia-daugiau dėmesio į mokslo tyrinėjimus.

- . ' - 4 ? - • f •

Visi susidomėję diprotono veikla? kryptimi.

. ; Chicagos priemiestyje esan
dentas Carter an^ra^enl jį naujos bažnyti-* -cioše Argonne laboratorijose mok
damas Etiopijos naujo ambasa-,^ muziko$'p. copyright ap- alininkai išskyrė ir nustatė dar 
doriaus Ajalev Mandefro. ^re-t’Jįraasto hinsįEĘ^.kaip Fitzpatrick 
dęncialus pareiškė viltį.' kad. tvirtina ,
taika Afrikos Rage (Horn of -p g 
Africa) nebetrukus bus-sūgrą-1 jo

'klos, savininkas 
.oarYv, A<vur jv ^Aia sutinka sus
tabdyti visas Was, jei būtų ga- 

Kaip žinote, Etiopija šiuo-Įima pakenčiaftiai. aprūpinti pa- 
momentu turi konfliktą su So-Ujamomis b^iĮl^tinės muzikos 

kompozitoriusjt. autorius.

žinta.

malija. Mes esame tikri, kad 
taika šioje srityje gali būti grą
žinta labai greitu laiku. Prieš 
keletą mėnesių mes turėjome 
kaikurių sunkumų, tačiau mū
sų santykiai buvo istoriškai stip 
rūs ir, kaip ženklai rodo, prade
da gerėti. LTž tai mes esame la
bai dėkingi”, pasakė preziden
tas. ’ , ■

šiuo pačiu melu prezidentas 
Carter priėmė ir Prancūzijos, 
Grenados ir Suomijos naujų 
ambasadorių kredencialus.

Tikisi taikos dar 
šiais metais

NEW YORK, N. Y. — Gerai 
informuoti diplomatai Jungtinė
se Tautose tvirtina, kad Arti
muose Rytuose bus pasirašyta 
taika dar šiais metais. Palesti
niečiai smarkiai šmeižia Egipto 
prezidentą, nes jie nujaučia, kad 
taika bus pasirašyta jų sąskai
tom Izraelis atiduos užimtas že
mes Egiptui, bet pastarasis vi
sai nesirengia perleisti savo že
mių palestiniečiams. Jie nieko

Debesuota, gali lyti
Saulė teka 6:47, teidiUd 4:20

ADIKAL

'vieną suskaldyto atomo dalelytę. 
Ją pavadino diprotonų. Amerikie 
čiams pavyko ne tik išskirti šią 
svarbią atomo dalelytę, bet nus
tatyti kelias jos savybes. Visi 
duomenys tiksliai surašyti ir iš
siuntinėti kitiems Amerikos . 
mokslininkms, dirbantiems ato
mo laboratorijose. Vis žinojo, 
kad protonai yra sudaryti iš ke
turių labai mažyčių dalelyčių, 
kurios mokslininkai vadino kuar 
kais. Jie žinojo, kad kuarkas yra 
pati svarbiausioji atomo staty
bos dalelytė, bet kas iš tikrųjų 
buvo tas kuarkas nei vienas 
mokslininkas tiksliai nežinojo, 
nes neturėjo priemonių kuar- 
kams ištirti. Argonne laborato
rijose dirbantiems vyrams pavy
ko nustatyti, kad tie kuarkai ne 
visi vienodi. Jų tarpe jie paga
vo, išskyrė vieną, kuris pavadin 
tas diprotonų.

Diprotonai suka protonus 
viena kryptimi

Naujai pastatytos mašinos 
atomui skaldyti pajėgė išskirti 

nesitiki iš Jordanijos karaliaus, • protonus, o praeitą rugsėjo me
nes ir pastarasis rengiasi vykti Į nesį mokyti laborantai jau išsky 
į Jeruzalę ir pasakyti kalbą Iz- rė vieną kuarką. Kada turėjoi di 
raelio parlamentui.
Egiptas nepasiruošęs karui vesti

XX amžiaus piratai
KOPENHAGA. — Į danų pre

kinį laivą Ljtidiger Ivori, prie 
Nigerijos uosto Lagos vartų lau
kiantį leidimo plaukti į uostą 
pirmadienio rytą mažomis val- 
tėmis priplaukę, apie 20 vietinių 
piratų sulipę į laivą pirmiau

siai laivo kapifoną Sonnich Kro- 
mann Frederiksęn, 44 metų am
žiaus, nušovę išmetė iš laivo į 
jūrą, o visus 1-| laivo įgulos na
rius paliko visus sunkiai sužeis
tus. Piratai nesiskubino ir “po
ros valandų pasivaišinę” ir su
sipakavę rastus geresnius daik
tus nusinešė į savo valtis pasiša
lino. J

Diprotonas sukėlė susidomėjimą 
mokslo pasaulyje

Diprotono gamtoje nėra, niekas 
negali jo išskirti. Tuo tarpu 
■kitos laboratorijos nepajėgia jo 
išskirti iš protono. Visa, eilė už
sienio mokslininkų susidomėjo 
diprotono savybėmis ir laukia 
daugiau žinių. Kai tiksliai bus 

.nustatyta diprotonų veikla, gal 
bus išaiškinta pati didžiausioji 
gamtos paslaptis.

Pilno darbo Įstatymas?
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Carter praėjusį antradie
nį prižadėjo remti darbo uni
jų ir civilinių teisių grupių in- 
dorsuotą Humphrey - Hawkins 
pilno darbo (full employment) 
.bilių. “Mes, tą žygį skaitome 
įžanga į pilno darbo advokatų 
visišką laimėjimą”, pasakė Co- 
retta Scott King ir Muray Fin
ley — Pilno Darbo Tarybos ir 
Tekstilės darbininkų unijos lydė 
riai. Siekiama, kad iki 1938 me
tų ekonomija taip persitvarky
tų .kad beliktų 3 nuošimčiai be
darbių.

Ispanijos-Portiigalijos 
draugingumas stiprėja

MADRIDAS. — Ispanija ir 
Portugalija padarė draugingu
mo ir bendradarbiavimo sutar
tį karinėje, ekonominėje, tech
nologinėje ir kultūrinėje srity- 

_se.
šiol per 10 metų galiojusi . 

^iūartjš77^’ ‘TberyGs^Tp^t^*:1 
su<farvtas kada abidvi šios tau- 
tos būva diktatorių valdomos ir 
1939 melais pasirašytas paktas, 
pasidarė visiškai beprasmis-kai 
abudu kietarankiai mirė -ir f abi? 
taptos j- pasuko demokratijos, 
pusėn. ^Naująją sutartį pasirašė 
pipm. Adolfo Suarez ir Portuga-

Suaręs, atvykęs Į Madridą 
dviem-dienoms- oficialaus viri. 

' to.

Englewood apylinkėje
CHICAGO. — Pirmadienio 

naktį Englewood distrikto poli
cija gavo telefonu pranešimą, 
kad vietinis gyventojas William 
Scott piautuvu rankose terori
zuoja žmones. Atsiųsti polici
jos valdininkai sutiko Scott piau 
tiivu besišvaistant arti jo gyve
namų namų 405 W. 62 Street.

Paliepus mesti šalin piautu- 
va, Scott stvėrė tuo momentu 
praeinantį Lester Funkhauserį, 
69 metų amžiaus, gyvenantį 421 
W. 61 street, permušė jį že
mėn ir pagrasino jį papjauti, 
jei policija neprasišalįns, bet 
visas teroras baigėsi, kai distrik
to policijos patrulis Louis Long- 
henri vienu šūviu sužeidė Scottą 
į kairįjį petį. Funkhauser išli
ko sveikas gyvas, o užpuolikas 
Scott nugabentas į ligoninę, kal
tinamas grasinimu nužudyti.

desnę jų dalį, tai tęsė tolimes
nius tyrinėjimus. Pirmiausia 
jiems pavyko nustatyti, kad ku 

Diplomatai žibo, kad Egiptas ] arkai, pasigavę didesnį protonų 
nepasiruošęs jokiam karui su 
Izraeliu ar kuria kita kaimynine 
valstybe. Egiptas neturi moder
nių ginklų ir nesitiki jų gauti. 
Prezidentas Sadatas žinojo, kad 
palestiniečių bombardavimas Li
bane buvo Izraelio karo veiks
mas. Jis norėjo apsaugoti Egip
tą nuo nšujo karo.

kiekį, kuriuose taip pat yra ku- 
arkų, visuomet pradėdavo sukti 
protonus viena kryptimi. Jie ban 
dė į kuarkų grupę įmaišyti ma
žesnius ir didesnius protonų kie
kius. Visi protonai buvo sukami 
viena kryptimi. Diprotoną gali
ma skaityti tuo motorėliu, kurie 
pajėgia pasukti protoną viena

DR. KAZYS BOBELIS PENKTADIENĮ: NEGRĮŠ Į CHICAGO
CH1CAGA, III. — Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Ta

rybos pirmininkas, tikėjosi būti Chicagoje penktadienį ir infor
muoti Amerikos visuomenę apie Belgrado konferencijos eigą ir 
patiektas Žinias apie laisvės reikalus.

Pasikeitus Belgrado komiteto dienotvarkei, Dr. Bobelis tu
rės pasilikti Belgrade dar bent porai dienų. Jis galės grįžti į Chi- 
cagą tiktai šeštadienį, bet tuo tarpu dar tiksliai nenustatyta, ku
riuo metu.

Planuota Dr. Bobelio konferencija Lietuvių Tautiniuose na
muose atidėdama kitai dienai, kai Dr. Bobelis bus sugrįžęs ir ga
lės informuoti Amerikos lietuvius a0ie Belgrado konferencijos ei- 

Ir jo liudijimą kėrrfėtencijės dalyviams.

OPOZICIJAI LEIS LAISVAI PASAKYTI DĖL KELIONĖS Į IZRAELĮ
Egipto kariuomenė, kabinetas, Gyventojai > 

pritaria Sadato taikos pastangoms
KAIRAS, Egiptas. — Ne tik prezidentas Anwar Sadatas, 

bet ir kariuomenės vadovybė, kabineto nariai ir gyventojų dau
guma pritaria Egipto pastangoms siekti taikos su Izraeliu ir vi
suose Artimuose Rytuose. Egiptas naujam karui nepasiruošęs, 
paskendęs skolose ir nepajėgia ant kojų pastatyti krašto ūkio. 
Prezidentas pasiūlė Izraeliui vengti karų ir pradėti taikiu būdu 
spręsti visus nesusipratimus tarp abiejų valstybių. Izraelio gy
ventojų dauguma pritaria šiai pozicijai, bet kabineto nariai ne
nori didelių nuolaidų Egiptui.

Egipto prezidentą ir kabine
to narius erzina užsienyje pa
leista melų ir šmeižtų banga.’ 
Jani nepatinka, kad arabų vals
tybės vadiną-jį išdaviku. Iki šio 
meto Sirijos prezidentas priven
gė mesti jam išdaviko titulą, 
bet Sirijos svarbiausioji radijo 
stotis jau pradėjo leisti šmeižtų |ir flagrantiškai” laužo pasirašy 
kampaniją. Jau skelbiami pa-|tli su Jungtinėmis Valstybėmis 
lestiniečių organizacijos nutari
mai. purvinantieji visa Egipto susitarimų tekstą ir dvasią, 
vyriausybę ir prezidentą Sada
tą. Egipto vidaus reikalų’ mi- 
nisteris jau vakar įsakė "jpbiiči- 

. jai ir saugumo organams su- 
jliūaįT ^ąšt^^le^nS'eęiusr JęryjH 
stalčius rądikąliznią dabarti
nėje .kovoje. Jeigu..:užsienyje e ■* e - *'***,. * -'•!.* • “ -Tv._* ‘ *
veikiančios Palestinos organiza
cijos pasmerks Sadatą,. tai ir 
Egipte veikiantieji palestiniečiai 
paseks užsieniečius.; Tuo tarpu 
prezidentas Sadatas yra pasiry
žęs ne tik gintis, bet kitaip gal
vojančius įtikinti, kad keturi ka
rai iki šio meto neišsprendė nei 
vieno svarbęsnio klausimo ir nė
ra jokios garantijos, kad jie pa
dės tuos klausimus išspręstų j

Prezidentas Sadatas pailsėjęs! 
po sunkios kelionės, naktį ir 
dieną besitaręs su įvairiais Izra
elio politinių partijų atstovais, 
pirmiausia pailsėjo, o vėliau in
formavo kabinetą apie pasikal
bėjimus su Izraelio premjeru, 
kabineto nariais ir net opozici
jos vadais. Premjeras Begin 
pats pasiūlė Sadatui susitikti su 
Izraelio darbiečiais ir išsikalbė
ti apie taikos galimybes. Įdo
miausias buvo jo susitikimas su 
Goldą Meir, buvusia Izraelio 
premjere paskutinio karo metu. 
Sadatas ne vieną kartą ją pa
šiepęs savo kalbose, bet pasakė, 
kad jam malonu buvo susitikti 
su ja ir Išsikalbėti. Jis mano, 
kad darbiečius jam pavyko leng 
viau įtikinti, jog klausimus rei
kia spręsti taikos priemonėmis, 
o ne jėga. Darbieciai nori tai
kos su Egiptu ir kitais kaimy
nais.

Oficialiai nepaskelbta, kaip 
užsienio žurnalistai iš Telavivo 
praneša, kad Izraelis, atsidėko
damas Sadatui už padarytą pir
mą oficialią kelionę į Izraelį be 
jokio nutarimo ir spaudimo iš 
užsienio žadėjo atitraukti Izrae
lio karo jėgas iš didelės Sina
jaus pusiasalio dalies. Jeigu Iz
raelis tai padarytų, lai užčiaup
tų burnas Sadato kritikams. Izraelio premjeras sutiko leisti 
Pats Sadatas pareiškė, kad jis Egipto prezidentui imtis inicia- 
sutinka leisti Egipto pozicijai;tyvos laikos klausiniais. Egipto 
viešai pareikšti savo nuomonę I vyriausybė yra nutarusi neąė-> 
apie kelionę į Izraelį. Sadatas’dėti ir laukti, kol palestiniečiai 
nėbijo išklausyti kitos ųuomo- pradės ruošti pasikėsinimus pa- 
nfci ir argųiinantus, bet jis ns- čiame Egipte.

Sovietai pakartotinai
Laužo savo susitarimus

Buvęs JAV Gynyba® sekreto- 
riuse Melvin Laird gruodz.o mė
nesio Readers Digest rašo, kad 
Sovietų Sąjunga “pakartotinai

strateginių ginklų apribojimo

Laikraštis rašo, kad tam yra 
neginčijami įrodymai, kurie’bu
vo pateikti prezidento Fordo ad
ministracijai, kuri tas žinias

nuo Kongreso. Jis rašo, kd buv. 
prezidentas Gerald Fordas netu
rėjo priėjimo prie saugumo re
kordų, kitaip jis nebūtų pasa
kęs spaudos konferencijoje, kad 
jis apie Sovietų sukčiavimus nie 
ko nežino. Tačiau, Laird rašo to 
liau, “aš nedelsdamas gautomis 
informacijomis pasidalinau su 
Fordu ir jis rengėsi tą nežinoji
mą spaudos konferencijoje ati
taisyti, bet to nebedaryta, nes 
viešas prisipažinimas, kokia net 
varka buvo’mūsų administraci
joje nebūtų naudingas mūsų to
limesnėse derybose su rusais”.

Kalėdos aplink pasaulį
CHICAGO. — Mokslo ir Pra

monės Muziejuje jau 36 metai 
ruošiamos etninės Kalėdos, pa
vadintos “Kalėdomis aplink pa
saulį” su Chicagoje gyvenančių 
etninių grupių tautinėmis spal
vomis papuoštų Kalėdų eglai
čių parodomis -ir tų grupių pa
tiekiamais pietumis. Paroda ir 
pietūs prasideda nuo šio penk
tadienio ir tęsis iki gruodžio 18 
dienos. Programoje šiemet da
lyvauja 30 etninių grupių.

Paroda laisva neapmokama, 
bet pietūs kaštuos $4.95 suau
gusiems, o vaikams $4.20. Skel
biami kai kurių pietų menu, 
kaip lai Polinezijos viščiukai, 
Jugoslavijos šarma (jugoslavų 
stilių prikimšti kopūstai), veng
rų zuidbaofozelek (fasolės, su 
lašiniais ir rauginta grietine), 
lietuvių lašiniuočiai (bondutės 
su spirgučiais).

Pietų metas: nuo pirmadienio 
ketvirtadienio imtinai nuo 5 
8 vai. vakaro ir penktadienį 
sekmadienio imtinai nuo 4 
8 vai. vakaro.

iki

iki 
iki

nori leisti prievartos veiksmų.
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OUR SAVINGS
opportunity investment, z

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you’re making a real investment in 
your future. And in America s, too.

So buy United States Savings Bonds.

deeded. Bonds can Jbc cashed X your bank 
zxx subject to state or local income
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PUSBALSIU KALBANT
srudųjų tironijų šaknys — yra 
kitur, — žmogaus, valstybės nu- 
silenkime istorijai nežinomam 
smurtui. 12 milijonų ukrainiečių 
imirė nuo to smurto, kaip ir mi- 

l lįjonai nuo- rudojo smurto. Ir
(Tęsinys)

noma pasakyti nors porą žodžių,'^ visi, tdiau ar arčiau, mir
ko! nepažįstami kaimynai būtų 
sulaikę. Gal būt, tai ne pati didžio 
ji kliūtis, bet jau minėtasis įkai 
tų surinkimas ir grasinimas kė
lė man pačiam klausimus: kas 
įgalioja užtraukti kerštą šim-

Kompartietis man pastebėjo, 
girdi, mums, nusikračius fašisti 
nio režimu, laisvėje galima ir 
taip svajoti. Taip ir pasakėm “Tai 
tik tuščia svajonė”. Sovietų Są
junga turint savo simbolius, emb 
lemas. Nesą geresnio himno kaip 
Intel. naJt»:rdas. Jis už jį ne vie j tams, gal ir tūkstnčiams jau už 
reūu; metus sėdėjas kalėjime.1 darytų į kalėjimus?

Vinco Kudirkos | žymesnį efektą šūktelėjimas vie 
ro samoderžavi- no ar dviejų? Gal tai būtų tik 
įkalė... Kompar-

mečiams slenksčiams prie sostų 
ir šventųjų? Kaip atsitiko su mū 
sų partizanų peticija? Kas yra 

tietis pasiskubino mane sulaiky- Einant toliau, buvo ir toss klausi \džubejus, Gromyko, kai jie per
ti, tai damas: caro samoderžavi- mas: ar tai iš viso bus kokia 
jos ir Sovietų Sąjungos aš ne- opozicija, protestas? Juk Nepr. 
many lyginti. Gan ilgai trukęs Lietuvos delegacija Maskvoj de- 
pasikalbėjimas su kompartiečiu rėjosi, priėmė ultimatumą, pre- 
man paliko išvadą: jeigu nuo ma 
nęs, nuo Lietuvos kompartijos 
tai priklausytų. Jis kalbėjo par
tinių šablonų, papūgiškai kar
tojamų frazių stiliumi, bet dva
sioje buvo pažeminis bendras nu 
jautimas: aš tave suprantu, tu 
suprask mane’. Juk mes tai — 
mes, jie tai — jie. Ko mes no
rim tai niekai, ko jie, tai — 
viskas.

Iš atokiau matant, mūsų, ke-. • 
lių žmonių, pastangose iš naivu 
mo ir iš nepakankamo sovietinio 
totalitarizmo supratimo išplau
kiantis troškimas: beiltiškai 
grumtis su nauja samoderžavija, 
samoderžavija, atstronominiais 
nuotoliais pralenkusią carizmą.

Kodėl neprotestuota?

Dabar ne vienas kai kas klau 
šia: kodėl Liaudies Seime nepro 
testuota? Net ir grynai fiziškai 
nebuvo įmanoma. L. Seimo poros j 
dienų posėdžių metu atstovai bu
vo planingai susodinti-— su NK 
V D parteryje, apsupti sekėjų. 
Balso negalėjai gauti be iš anks 

.to duoto partijos sutikimo. Iš 
vietos vargu ar būtų buvę ima-’

dies seimui išrinkti pasinaudota 
jau gatavais buvusios Lietuvos 
vyriausybės paruostais Įstaty
mais. (Kalbant apie L. Seimą 
pravartu gal ir tai atsiminti). 
Kariuomenė sutiko raudonąją ar 
miją, šauliai ir kitos organiza
cijos nepavėlavo pareikšti pa
lankumo Paleckio vyriausybei. 
Balsavimas praėjo be pastebimų 
incidentų. Kiek balsavo, kaip 
balsvo? Bet buvo sudarytos riu 
kimų komisijos, kuriose daugu
mą sudarė žinomi, -parinkti vie
tos atstovai.
reiškė, jie prisiuntė tvarkingus 
protokolus su parašais,'su “98% 
balsavusiųjų”. Kai kas,.geru ke
liu, savo laiku ir ne tuščiomis 
pasitraukęs i užsieni dabar iš
kalbingai Krėves, Garmus, Kolu
pailas ir kitus sodina Į niekšiš
kumo dugną. Bet kas gi jūs. kai 
tintojai? Paklausti galima, gal 
ir reik.

AIūsu nelaimiu 6* *■

žengi amžinumo vartų slenks
čius? Kas yra su žmogumi, su mil 
žinais — valstybėmis, kai jie pri 
sitaiko, atsipirkinėja laike, įvy
kiuose?

Ir ateina diena, kai imamasi 
teisėjo pareigų ir metami niek-

Krėvei.
Buvo rad ryti L. Seimo pa

reiškimai. Vokiečių' ’laikais. Pa
reiškimų . istorija ne tokia pa
prasta. Vokiečiams jie nebuvo 
naudingi. K. Berentas, nacių oku 
pači jos metu buvęs aukštas SD 
pareigūnas, per' pulkininką Z. 
Talevičių pasišaukęs mane, at
virai perspėjo: “Visiems pareis 
kėjams gresia mirtis, iš sovietų. 
Jie gali pasiekti ir šioje pusėje”. 
Kai aš pasakiau, kas bus šaukia-

ties terorą sutikti nutarėm pri
sitaikymu atsiperkant. Ai’ tai 
blogai, ar gerai?.. Eina metai, 
patirt s, nukentėjusiųjų šaukš- 
mas, mirusiųjų liudijimas.
ką mes matom milžinuose? Kas 
Teheruitas. Jalta, Kiaulių Įlanka

SiuvėjasM. ŠILEIKIS

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

I ; *
I . <* "r ' - - T" m" .. ‘

i 2. Neturtingųjų ir mažažęmių' valstiečių ūkius atlei- 
i sti nuo bankinių skolų.

* '

3. Visapusiška valstybinė parama bežemiams ir ma
žažemiams valstiečiams ir aprūpinimas jų žeme.

1

4. Pagerinti darbininkų ir tarnautojų padėtį, pake
liant darbo užmokestį ir pagerinant darbo sąlygas.

5. Darbo žmonių socialinis draudimas ligų ir nelai
mingi) atsitikimų atvejais- apmokama įnionininkų arba 
valstybės lėšomis.

6. Pasenusių darbninkų, darbininkių ir darbo inva
lidų aprūpinimas valstybės lėšomis.

7. Liaudies sveikatos apsaugos išplėtimas — ligoni
nių, sanatorijų,' dispanserių, ambulatorijų tinklo didi
nimas.

8. Visapusiškas tautinės kultūros, meno, mokslo, ir 
liaudies švietimo plėtimas.

9. Visiška tautų lygybė ir tikėjimo laisvė.
10. Tolimesnis liaudies kariuomenės demokrati

nimas-

i. Jie protestų nepa-Im^ paskelbti pareiškimus, -Beren 
. tas, buvęs Lietuvos savanoris, 

Vyties kryžiaus kavalierius, ge
ras mano pažįstamas, striukai 
paklausė: “Ar apsimoka aukoti 
šiuos brangius žmones? Ar bus 
tolygi nauda ‘ateityje?”

Tolesnėje kalboje Berentas,' 
pažindamas naci ufc, prdūrė: 
“Jums gali ateiti pavojūs' ne tik 
iš komunistii.L” : ’ ' i-'' ' ’ •

* - * •- * r .f - y_‘ - .

Vėliau " paaiškėjo,‘‘kad it na-‘ 
raudonųjų, ciąi inns'':galė5b sunaikinti, kaip

jie, pasiuntę automobiliu į_ Vilnių Keldami tautos, valstybės ne
priklausomumo būtinumą, ne 
mažiau kelkim patį svarbųjį ne
priklausomumą: sau žmogaus, 
kokį, dalykiškai kalbant, sugebė
jo susikurti airiai, 'žydai, italai. 

Bet tai kelionė į platumas, be 
to, sotaus vergą pavakario kely
je geriau tiktų meditacija, o 
karti tikrovė.

Sustikimas su generolu 
F. Baltušiu — žemaičiu

rusų emigrantų veikėją ir popą, 
sušaudė kelyje, ir viešai paskel
bė, kad. tai- sovietu agentų tero
ras, kai naciams tatai atrodė, pa 
ranktuQ

Visoje sovietų smurto, apgau
lės‘istorijoje tik lietuviai turi 
tokius išsamius, dokumentuptus 
parlamentinių rinkimų šuklasto 
jimo įrodymus.

Bet iki šios dienos jie buvo 
ir liko nepąnaųrloti. Tiek daug 
visko prirašėm, tuščiai aiškinda
mi mums patiems gerai žinomus 
dalykus apie sovietinius rinki
mų klastojimus,. smurtą. Man 
regis,,buvo ir yrą-mūsų neatide
damais r.eik^laspaskąįbti.pasau
liui.. ąnglm prancūzu kalbomis

11. žodžio, spaudos, susirinkimų, sąjungų laisvė 
darbo žmonių reikalams ginti.

12. Civilinės metrikacijos įvedimas.
13. Piliečių asmens ir turto neliečiamybė.
14. Sustabdomas pašalpų ir pensijų mokėjimas tur

tuoliams ir liaudies priešams, panaiknti aukštesniųjų 
valdininkų asmens priedai ir sumažinamos besaikiškai 
išpūstos aukštų valdininkų algos. ■ L

15. Butų nuomos sumažinimas ir neturtingųjų nuo
mininkų teisių aptikrinimas.

16. Kova su spekuliaciją,

-^^fiipailos ir-Wtųl .Nelen 
:gvą JaĮtų prišaukti pasaulyje B- 
sibarstę dar gyvį, liudininkai! r • s,.- ... „
/.Tegul bus leista.' sušukti gar
siau; surandam milijonus, mū
rams^ kurie pirmu kertiniu ak- 

’ meniu jau nepriklauso mums, 
nors paliekama teisė taisyti, iš
laikyti, kol dar piųsų • ponams 
'naudinga, laikyti mus namu sar 
gaiš, kampinįnkąįs,

'■ '■ Nukrypstant kiek F && 
ir nepriklausomybės laikotarpyje 
(mes nepajėgėm ar nenorėjom sa
vęs paklausti, kieki mes esam’ 
laisvi kultūrinėje, dvasinėje.veik 
Joje? Ką mes pajėgiame! patys 
planuoti, vvkdytrfką mums pri-1 
.meta svetimieji.mūsų pačių 
vergiškume ir talkoje? ? .. . - .

j. Atitrukę nuoįjsą.yo; židiniu,’ 
•ypač Kolumbo žemėje, męs, kaip 
Įkąrosai kanale, nupluk domi sve- 
j timųjų planams, misijoms, mū-

Donelaičio gatvėje priešmo
kyklinio Auklėjimo įstaiga gavo 
visą antrąjį aukštą buv. Mustei 
kid name. Po kiek laiko pirmam 
aukšte apgjvendino gen. Baltu
šį — žematį. Iš Donelaičio gat
vės visi ėjom pro tas pačias du- 

•ris, iš tolo saugomas civiliai ap
sirengusių milicininkų. Darbų 
gausoje, ateidavau./ir sekmadie
niais po. keletą, valandų dirbti su 
keletu padėjėjų. Gražų sekma
dienio rytą .susitikau generolą 
koridoriuje. Aš žinoju, kas jis, 
tur. būt, ir jis žinojo, taip pat. 
Jis pirmas užkalbino. Pakviečiau 
generolą pažiūrėti mūsų naują 
priešmokyklinio Auklėjimo įs
taigą. Vizitas užtruko gal pusva
landį. Generolas teiravosi, kaip 
tvarkomi vaikų darželiai, prie
glaudos. Tą dieną, jis prisipažino 

‘Lietuvą radęs žymiai pasikeitu
sią. “Gęron pusėsn pasukta, ge
rai? pasistūmėta”, ne be pasiten
kinimo pastebėjo. Generolas at
siminė, kokią Lietuvą palikęs 
1919 metais. Ji& pridūrė, esą, 
Lietuvos darbo žmogaus darbštų 
mąs iš griuvėsių, pelenų atsta-

Nuo savęs pridėjau, kad nau
joje valdžioje žmogus dar spar- 

mūsų tėvynę. 
“Sakykim, darbo žmogaus tėvy
nę’’, lyg patikslino Baltušis — 
žemaitis.

(Bus daugiau)

LAISVOSIOS LIETUVOS PILIEČIAI IR 

PILIETĖS-

Mes kviečiame jus balsuoti už l-Darbo- Lietuvos Sąjun
gos” platformos reikalavimus, nes tik šiuos, reikalavimus 
Įvykdžius, Lietuvos liaudis atgaus savo ‘laimę ir savo 
-teises.' ’ >

Nė vieno balsę žmonėms, kurie negali arba nenori 
nuosekliai su revoliuciniu, ryžtingumu kovoti dėl- “Dar
bo Lietuvos Sąjungos”- platformos.

Lietuvos liaudies priešai ir jų pakalikai, senojo re
žimo šalininkai, skleidžia visokius provokacinius, gan
dus apie smurtą prieš tikinčiuosius, priverstini bažny
čių uždarymą, apie tąriamai numatomą priverstini kol
chozų organizavimą kaimuose ir t.t. Šie gandai nepa
grįsti ir pramanyti. Jie skleidžiami' su tikslu, suskaldyti 
Lietuvos darbininkų ir- valstiečių vienybę, pasėti liau
dyje nepasitikėjimą nauju gyvenimu ir grąžinti neken
čiamąją senąją tvarką. Netikė^iinę. šiąis; gandais įr be 
pasigailėjimo nųplėškųnę kauk§ šmeižikams ir provoka- 
toriams.Stipnnkunę Lietuvos liaudies, vįenybę įr tvirtumą, 
kovoje už naują gyvenimą, u^ visišką ir- ryžtingą vykdy
mą liaudies reikalavimų, išdėstytų “Darbo Lietuvos Są
jungos platformoje.

Visi, kaip, vi.ęnąSi, į naujojo Sęimo. rinkimus!
Balsuokite už “Lietuvos, Darbo. Sąjųųgos”’ Igąndj- 

datus! ■
Tegyvuoja tvirta ir nesugriaunama mūsų, šalies 

darbininkų, valstiečių ir darbo inteligencijos sąjunga 1
Tegyvuoją Laisvoji Lietuva!
Tegyvuoja broliška draugystė ir tvirta sąjungą su 

didžiąja ir nenugalima Sovietų Socialistinę Respublika!
Už taiką, už laisvų tautų vystymąsi, už mūsų. Tėvynės 

ekonominę pažangą!

Molly Pitcher loved her husbano.
So much so, that when he went into batd* 

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

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

stock in her country. So she picked up 
•where her husband left ofL And when 
die smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when its time.to take 
<ock in their country, Americans 
huy U.S. Savings Bonds.

When you join the Payroll

WITH REPAYMENT 
TO FIT VOUR INCOME

INSURED

-Uiuai reaerar 
ayinqs and Loan

“Silvos” fabriko darbininkų, dąrbininkhį ir tar
nautojų visuotinio susii’inKimo įgaliota: Lūka^ęvičie- 

nė, Kablialis, Pauliukonienė.
Kojinių, fabriko “Diana” darbininkų ir darlįminkių 

vardu: Leinas, Glikaitė, Sabunaitė.
Fabriko “Verpolit” darbininkų susirinkimo įgalioti: 

Sesnavičiūtė, Rudzinskaitė.
(Bus daugiau).

Visi LIETUVIAI UlZNlERi/V
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Detroito

PABIROS

Chicago, III. 60608

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

Taupykite dabar.-

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne*

@ 1955 m. Kalifornijoje buvo 
varlių šuoliavimo rungtynės. 
Viena vyriškos giminės varlė nu
šoko 15 pėdų. - Betgi Pietų Afri-

Rengėjai ne taip jau sunkiai 
galėjo persispausdirtti progra
mos tą dali, kuri liečia tiktai me 
ninę dalį. Tūkstantis lapeliu kai 
nuotų-tų tiktai apie 15 dol., o 
gal ir mecenatas būtų atsira-

I-apelius galima buvo pa
dėlioti kiekvienos parapijos baž
nyčios. koridoriuje.
Išrinkta tautiniu šokiu valdvba

tautybių su įvairiais ekspona
tais, maistu l>ei išgėrimais. Pra
sidėjo lapkričio mėn. 10 d. ir 
baigėsi 13 d. kiekviena tautybė 
turėjo savo skyrių su savo eks
ponatais bei demonstravo savoj 
gamybos ir skonio maistų. Be-į 
reitais metais visi instituto salės,1 
langai buvo išpuošti lietuvių me-i 
no kūriniais, o šiais metais iš-Į 
puošė vokiečiai. Lietuviai kaip 
ir kitas tautybės turėjo savo sky
rių su tautodaile: Antaninos 
Jonynienės iš šiaudų meniški 
paveikslai, eglutei papuošalai, 
keramika, Kostės Kirvelaitienės 
tautiniais rūbais aprėdytos lėlės, 
Pranciškos Televiėienės dailiai 
pasiūtos vėliavėlės ir išdėliotas 
iš Lietuvos, atvežtas gintaras, 
lietuvių muzikų ir dainininkų 
rekordai ir daugelis kilų ekspo
natų, reprezentuojančių Lietu-

O, ir jis ir kun. Kezys, tai pui- j tą “didelę naujieną 
kiai žinojo. Tik jų “aukšta mora j Apie bendruomenės 
Iė”neleido aiškiai pasakyti. Kaip ‘ žyginį jis 
kitaip suklaidinsi Draugo skai
tytojus. O lietuvii protestavo to

Tarptautiniame Institute
, festivalis

kddėl.žmpnės demonstravo ? Koks 
nekaltas ’, veidelis O'; kodėl, jis 
žinoj<x kad3.'dėjo, reklamavo jų 
škeibiniiri?-:0Pnaęiųs- tai pats 
;LĮraugąs iškvietė;Draugas past 
Šovė reklamuoti tuos filmus ir 
naciai-iš. jų , reklamos .ir sužino
jo, J^Įi^b^r6dę^;koinimįs-

ve 
čšniėizt^niilie-

Tautiniu šokiu ansamblio “Ši
lainė” tėvų komitetas išsirinko 
naują valdybą iš penkių narių: 
Alfonsas Kasputis, Pranas Za- 
ranka, Edvardas Alkeviėius, 
Jurgis Idzelis ir Danutė Mičiū- 
nienė. “šilainės” vadovė Galina 
Gobienė, jai talkins Rusnė Bal
trušaitytė. A. Sukauskas

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: < .v.

NAUJIENOS. * , ‘
1739 So. Halsted SU Chicago, BL

Vos keliems mėnesiams prabė 
gus, Drauge pasirodė vadama- 
sis, pasirašytas “bkv”, “Garbin, 
gi Lietuvybės Rūmai”. Tame ve
damajame, Jaunimo Centro. 

20-ties metų sukakties progą, 
autorius iškelia ta centro reikš
mę lietuviams irkokiomis' lietui 
vių aukomis, tiėriįmaį buvo pašį 
tatyti.- Ir tiesa, kad - visi-lietu
viai džiaugėsi iri lietuvių. organį-. 
žarijos naudojosi , jų patripbmiS. 
Ir užtai Tėvams Jėzuitams pa
garba. Bet red. Kriklyš, 'būtų

įant Europos tautomis.
ja, lietuviai nedalyvavo, nors ir i Leaping Lena vardu, tik paskiau 
turime Amerikoje išgarsintą De-I apsižiūrėjo, kad ji yra vyriškos 
troi to Tautinių šokių ansamblį, giminės. j

tuviai, kurie kovoja prieš oku- .kurią Draugo kultūrinio priedo 
panto bendradarbius. redaktorius taip pagerbė ir ku

rią mini red. b. kv„ atrodo, kaip 
tik ir šokdina mūsų vienuolius. 
Ne tik Draugo redaktorius, nes 
pataikaudami tai piktai rankai, 
nebeklauso popiežiaus pamoky
mų, reikalavimų, kad skelbti tik 
tiesą, bet ji glosto ir kun. Kezį. 
Jis sutiko reklamuoti okupanto 
35-meiiui atžymėti išleistą fil
mą. Atrodo, kad tos pačios ran
kos papurtytas kun. Kezys ir pa 
rašė tą laišką, kad jį “užpuolė 
prie altoriaus”. Matomai šėto
nas ne tik Kristų gundė, bet gun 
do ir mūsų vienuolius. Kaip ga 
Įima kitaip suprasti? Kad kuni
gas prisiekęs tik teisybę žmo
nėms skelbti, tą Kristaus moks
lą aiškinti, galėtų taip begėdiš
kai meluoti. Keistai atrodo ir 
vienuolynų vyresniųjų elgesys. 
Jėzuitų vienuolyno vyresnie
siems, toksai kunigo laiškas, at
rodo visai prie širdies, nes tos 
neteisingos, žmones šmeižian
čios paskalos, vis pakartotinai 

Į jų spaudoje skelbiamos

Dar taip nesenai, š. m. Liepos 
30 dieną, Draugas davė Pr. Gr. 
vedamąjį, kuriame pakartoti 
pop. Pauliaus VI žodžiai, kad 
redaktoriai, žurnalistai yra “mo
raliniai” įpareigoti teisingai in
formuoti savo skaitytojus. Ir 
patsai vedamojo autorius rašo: 

“redaktorių ir bendradar 
bių atsakingumas reikalauja, 
kad skelbtų tiesą”... Teisingi 
ir gražūs žodžiai. O kad Draugo 
redaktoriai taip darytų? Ir žmo
nės skaito tai ir džiaugiasi, kad 
dabar jau, taip vadinamoje ka
talikiškoje spaudoje, tai tik ir 
skaitysime teisybę. Nors iki šiol, 
tame Marijonų laikraštyje, buvo 
galima apie kitus rašyti, ką tik 
kas sugalvojo, kaip pavyzdžiui, 
“Kunigas užpultas prie alto
riaus”. Atrodo, kad kunigas bu 
vo primuštas, gal ir į ligoninę 
reikėjo vežti ? Kada tie 9 asme
nys, Įvairių organizacijų atsto
vai, parašę viešą laišką Draugui, 
kuriame jie paaiškino, kad jie 
to kunigo ne tik prie altoriaus 
neužpuolė, bet ir bažnyčioje su 
juo nekalbėjo, o kalbėjosi Jau
nimo Centro, parodų salėje. Tai 
tas gerasis kunigas, Draugo re
daktorius, tų žmonių laiško ne
dėjo, nespauzdino. Gal jo sąži-

Alekso Aferose xnyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

------------- " '
Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiriai ir 314 veiklesnių žmonių blografl- 
joe. Duoti dokumentai kataSSškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt, .. i
"C Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderį -t

‘įf AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 

vardu ir pasiųsti:
- . 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 80608

mąjį nejpiltų -smajos. Jis TąšoĮ; 
... ‘Ter.^ veiSĮb^ mėtų;, JąttriŽ- 
nimo Genfr^<ftū?o užpūĮfflfe;fik; 
tik vienv kąi^-dėją,, 
nors? spalvotuos* risės-

Teisingai rašo autorius, kad 
visi lietuviai aukavo tam centru,i 
kiek kas pajėgė. Tik redaktorius 
užmiršo pažymėti, kad lietuviai 
aukavo tuo tikslu, kad jie, tie 
rūmai, bus naudojami lietuviš- 
kdi veiklai plėsti, »kuo jie iki 
šiol ir buvo. Kaip malonu būda
vo šeštadieniais ar sekmadie
niais lankytis. Būriai mažesnių 
ar didesnių lietuviukų, įvairių 
lituanistinių mokyklų mokiniai, 
skautų ir kitų organizacijų susi 
rinkimų lankytojai, įvairių cho
rų repeticijos ar šachmatų varžy 
bos. žodžiu, neišvardinsi visų tų • 
Jaunimo Centro lankytojų. Tik, j 
kada kun. Kezys panorėjo komu ' 
nistų propagandos centrą perkel 
ti iš iMldos į Jaunimo Centrą, 
tai lietuviai atėjo protestuoti. 
Vienas klausimas? Kodėl lietu-; 
viai aukavo Jaunimo Centro na-) 
mų statybai ir jo išlaikymui, o 
neaukavo . Mildos namų remon
tui? Manau, kad redaktorius b. 
kv. galės Į tą klausimą atsakyti. 
Ar ne keistai atrodo 
riaus išsireiškimas:.. 
tuviai piktas rankos suvedžioti” 
__žodžiu, jis nežino kodėl lietu 
viai demonstravo? Jis nebūtų 
Draugo redaktorius, jeigu neži
notų, demonstracijų priežasties.

jusiu kaimynų, bet pačių lietų- 
įyfų, kąi.kaliasdešimt jų, piktos 
I rankos suvedžioti, pasitelkę vie- 
[ tinius nacius, pakėlė ranką prieš 

nė, kaip kunigo, jam ir neprie-/^ lietuvišką šventovę”... Krin 
kaištavb? , ta į akis, kad Draugo redaktoriai

Bet kas buvo, tai buvo. Atei- m^gsta naudoti žodj “užpuolė”, 
tyje, tas Draugo moderatorius, vedamasis, kaip ir kunigo 
dės tik tiesą skelbenciūs.stJafpskad jį užpuolė .prie ai
nius, nes ir .popiežius to reikalau. tariaus , daru prielaidą, kad lie
ja. Bent taip žmonės maiiė, bet i 311 nac^a,ls’ dėl nežinomų 
apsiriko. Deja, tai buvo lyg kir- Priežasčių, (redaktorius nerašo, 
nigo žodžiai iš sakyklos Įiaū-. ^^ėl tie rūmai buyo užpulti?), 
džiai. Jo, kaip kunigo, attadd, išlauže langus,
šie popiežius reikalavimai ne-", įvertė duris ir viduje sunaiki- 
saisto. -Ino inventorių. Ir tam katalikiš

ko laikraščiu: redaktoriui, popie
žiaus žodžiai ir reikavimai nie
ko nereiškia. Koksbiaurus melas: 
Lietuviai neužpuolė Jaunimo Cėn 
tro, bet susirinko - protestuoti, 
prieš: kun. Keri, kad jis rodo 
Jaunimo . Centre sovietinius fflT 
įhus.■■■ tė susirinko ne - keliasde
šimt, bdtąpiė porai šimtų.’ Kiėk- 
Anėname žodyje melagystė- Au-

naujienos
Mačiau daug tautybių atliekant 

I programą su šokėjais. Argi mū
sų negalėjo grakšti porelė pa
šokti suktinį ar kokį klumpako- 

\ jį grojant rekorde įgrotą muzi- 
įką, kaip ir visi kiti atliko. Pavyz 
idziui, lenkų keturios mergaitės 
i pašoko krakoveką įr polką. Pu
blika visiems programos daly
viams šiltai paplojo.

Informacijos reikalu

Į tarptautinį festivalį iš lietu
vių nedaug tegtsilankė, gal dėl 

[informacijos trūkumo. Nors per 
abidvi radijo valandas buvo skei 
biaina, bet to nepakako. Apie 
atliekamas tautybių menines 
programas beveik ir • nebuvo 
skelbta, o jų buvo net 31 pasi
rodymas; solistaį, pianistai, akor 
deonistai ir daug įvairių grupių 
šokėjų. Turint rankoje pro
gramėlę galima buvo pasirinkti 
dieną, laiką ir aplankyti festiva-

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais Jprsša PamarĘ J* 
gyventojus Ir gamta. 1^200 lietuvišku vietovardžiu sįrasas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti’viršeliai. . \

Persiuntimai paštą reikia pridėti dar 50 tentą.

redakto-l Tas pats Draugo redaktorius, 
“kad lie-j b. kv., praneša savo draugams, 

kad “veiksniai” per 37 metus 
neišvadavo Lietuvos. Galite įsi
vaizduoti to malonaus redakto
riaus veidą, kokią skaisčią šyp
seną padarė jo lūpos, kada jis 

paskelbė.
vaduotojų 

- rėksmingai' nutylį-
Matėme jo kuklų būdą ir kokia 
“aukšta jo moralė”, kada jis ra
šė apie propagandinius filmus 

liamas okupanto propagandos ■ Jaunimo Centre. Man regis, kad 
centras. Taip buvo aiškiai pareik tas jo kuklumas ar neleido pas- 
šta ir kun. Keziui. Ten nebuvo kelbti, kad bendruomeninkų 
jokios piktos rankos. Tai tik frontas jau netoli Virbalio. ^Ia- 
Draugo redaktorių išmislas. j tome, kad Draugo kiršintojai vis 

I nerimsta, vis iš naujo, padarę 
' nekaltus veidus, šmeižia žmones 

O ta “didelė gauruota ranka”, ir juokiasi iš lietuvių jausmų.

LADIES.’ .A: M- •«'
formula- JIB is SvSW^na ;až

IS; Registered, in. USA, €aaadA, Fa.
Si Hair, Itching scalp, Splitting '“Si UiJR. J

growth, and restoring NATURAL HAIR COLGB. .Uffihg-
will never he BALD. or GBET. List*

a; Druggist Rėd^Blue. Book -T“ T’ ’’’ 
SB JIB LAB.: J J, 2557 W. SU,„1W 1 
ai Ave. & 14th St. Ocero, HL, 1147 X ?Ash a r ... .
ant: Milwaukee Ave^ Chicago, SL- SsdiCisK L&iiK. ,K><»u

16 week supply r— ?6.(HI, JtoBey Drder, postpaid. Sėsti. Todkyi 
JIB LABORATORY, 1437 So. Ave, .CICEflO> gjir -

Tautybės dalyvavo su savo 
skonio maistu. Kaž kodėl šiais 
metais lietuviai supasavo ir ne
dalyvavo. Nebūtų buvę jau taip 
sunku dalyvauti, nors su keps
niais kaip tai: raguotinis, tor
tas bei įvairūs pyragai. Apart 
maisto buvo pardavinėjami gė
rimai: alus, vynas bei sultinė. 
Meninę programą atliko daug 
tautybių, pradedant Amerikos kos smailianosė dviejų colių il- 
juodžiais, kinais, japonais bai- gurno varlė nušoko 32 pėdas ir

De- 3 colius. Tą varlę pavadino

Nors ir nedidelis skyrius; 
bet labai gražiai dekoruotas. 
Festivalį aplankiau sekmadienį. 
Mūšų skyriumi rūpinasi Kūlę 
tūros Klubas. Skyrių aptarna-jdę 
vo ir praeiviams aiškino apie 
Lietuvos kultūrą Stefanija Kau- 
nelienė, Antanina Jonynienė, Li
dija Mingėlienė ir kitos. Visada 
joins talkininkauja klubo pirm. 
Antanas Musteikis, Vincas Ta
mošiūnas, Juozas Augai tis. ir hi-

VTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

JrtMgta:192S metalA. TeL 421-8070

Įitalfos pletaoM Hemu antomobOlAms partatytl.

> M
tos Uklxo-f
nebūtų » 

ekonomė
Betūvių

ros vaislsM

A JT - X
Vilnius dar iš šiandien akiai yrą patrauklus

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau iš vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

JvvTst Kapsčinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleL 
džlant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačimkatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsb 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* LIETUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose1 Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą.

M. Žottenko SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusk, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. p. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2.

Vincas tunaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 pat Kaina $1 JO.

Rie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173f Se. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL.

>4»IUakaM darbe valandomis arba užsakant jaaštv Ir pridedant 
BaAl ar ^lnl>lRe e*Hal4ą.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MJILĘ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS - <

1 • T-”'*' - - §

Or. Jvon* Daupara*. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stud 
Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis.

Utį: lemės (Ddo švietimo problemos ūkininku krašte/u 
Gido švietimai Lietuvoje. •

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tnt 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyveniBM v j 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos poltttthL 
nlų ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima nfc" 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio fcilįr 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

Knygos apie žemės ūki atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadan^ 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%), buvo ūkiniakd Ir po 
šaulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma m arba pttyi buvf Up
ninkai, arba ūJdninkų vaDodL refiHa, rad M knyga bqg iraul amk 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia Lietuva 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: "Dėkingas ataus — 
mai Tėvynei Lietuvai*. 1

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik MM 
Gaunama Naujienoje.

Oki arba Money Orderi dusti tokiu adron:

NADJIKNOB
17S9 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Gavę pinlgcoų toojan knygą pMhptoa,
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Dienraščio kalno*: 
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ceumu ___________
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catvse JAV vietose:
jie tams ____ ___________
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Helsinkio aktai jokių amžinų sienų nenustatė. Hel-. 
sinkio aktai tiktai karo veiksmus sienoms nustatyti, pa
keitė. reikiamomis priemonėmis-. Rytų Vokietiją okupa-. 
vusi- Maskva žinojo, kad vietos gyventojai okupanto ne- > 
mėgsta, kad prieš jo primestą baisią išnaudojimo prob- I 
lemą, visi protestuoja, todėl jis klausyti ir kalbėti npnori| 
apie tokias priemones sienoms keisti . Paskelbus sienas 
“nekeičiamas’*; labai lengva buvo galima apšaukti Helsin- t

430.00
$16 00$8 00 i Naujiena* ein* kasdien. tokiriin. 

$3 00 sekmaoiemuB. Leidzu Naujiena Ben
' drove. 173# So. Hainod St.. Chicagc

Į HL 60608. Telet HAymarUl 1-61UU 
*26.00 Pinigus reikia austi pašte 
U€00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rajūne Jttdam kasdien. išskyrus ifjrn&adianioi. ns* 
a vai. ryto iki 5 v&L vakaro. Šeštadienius — iki 12 rak

Helsinkio aktai slegia Maskvą

riems primesti net ir Judo grašių gavimą.

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pir-Į 
mininkas, buvo kitokios nuomonės apie Helsinkio, aktus, •: 
Ne jis tuos aktus paruošė ir ne jis juos pasirašė, bet» 
jau pasirašymo metu jam atrodė, kad Helsinkio aktai 
gali būti naudinga priemonė Lietuvos laisvės klausimui! 
kelti. Pradžioje vienas kitas Amerikos Lietuvių Tary
bos narys abejojo, bet netrukus visa taryba pritarė Dr. 
Bobelio, pozicijai ir patarė lietuviams netikėti sovietine 
propaganda, įsiskverbusia net į lietuvių spaudą. Tada' 
jis tvirtino, kad niekas Lietuvos nepardavė ir niekas Ju-1 
do grašių už pardavimą neėmė. Ne tik Lietuvos, bet ne-j 
pardavė ir kitų Rytų Europos tautų.

Vasario pradžioje Dr. Bobelis įteikė kongreso ir ad
ministracijos sudarytam bendram komitetui svarbų pa
reiškimą apie Helsinkio aktus ir Sovietų Sąjungos nuo
latinį tų aktų laužymą. Kad okupantas laužė pagrindi-i 
nes žmogaus teises kiekvienoje rusų jėga pavergtoje ša
lyje, visi žinojo, ir komiteto nariai buvo užversti tiks
liais. duomenimis. Kad Lietuvos okupantas laužė ir pa
grindines tarptautines teises, tai komitetui išdėstė. Dr. ’ 
K. Bobelis, pasakydamas kalbą ir išdėly damas, kur ir

Vilniaus panorama iš Gedimino kalno zi

Sovietų valdžios atstovai buvo, tiek pasipiktinę ame
rikiečiais, keliais atvejais priminusiais sovietų atsto
vams apie pagrindines žmogaus teises, įrašytas i Helsin
kio aktus, kad jie buvo pasiruošę išardyti visą Belgrado 
konferenciją- Sovietų delegacijos pirmininkas Voronce- 
vas grasino suvažiavusiems atstovams nebaigti paruo
šiamosios konferencijos, jeigu pagrindinės žmogaus tei
sės bus keliamos Belgrado konferencijoje. Rusai neno
rėjo šioje konferencijoje būti kaltinamųjų suole, todėl 
jie ir norėjo išeiti iš pasitarimų. Jeigu būtų nesusitarta 
dėl Belgrado konferencijos dienotvarkės, tai nebūtų jo-i 
kios prasmės šaukti konferenciją.

Rusai šiek tiek aprimo, kai Amerikos diplomatai už
pylė jiems šiek tiek šalto vandens. Sovietų atstovams bul 

: vo pasakyta, kad be Belgrado konferencijos nebus jokių 
Helsinkio aktų kurie Įpareigoja kiekvieną pasirašusią 
valstybę susirinkti už dviejų metų ir patikrinti, kas per 
tą laikotarpį buvo padaryta ir kas dar lieka daryti. Jei
gu Helsinkio susitarimų visi paragrafai nebus 
vykdomi, tai visi susitarimai bus beverčiai, nieko jie ne-’ 
įpareigos. Sovietų valdžios atstovams nepatiko žmo
gaus teisių klausimas, bet jiems labai patiko kiti’ Helsin
kio aktuose pažymėti susitarimai.

Helsinkio aktų pasirašymo metu sovietų propagan
dos agentūros kreipė ypatingą dėmesį į vieną Helsinkio 

; aktų klausimą, būtent, kad sienos negalės būti keičia
mos karo jėgų pagalba, bet nebuvo pasakyta, kad jos iš 
viso nebus keičiamos. Sovietų propagandistai, sulindę į- 
užsienio., laikraščių redakcijas, tvirtino, kad Helsinkio 
konferencija nustatė Europos sienas-ir jos niekad, negą-. 
lės būti keičiamos. Pirmieji protesto balsą prieš tokias (į^skosj 
interpretacijas pakėlė vokiečiai. Jie planavo visoje Ry
tų Vokietijoje pravesti balsavimus, kurių metu krašto 
gyventojai "galės pasisakyti, prie ko jie nori priklausyti: 
demokratinės. Vokietijos, ar sovietų imperijos. Turint 
galvoje Rytų Vokietijos nuotaikas, vokiečiai buvo tikri, 
kad jie balsavimo keliu galės prisijungti Rytų Vokietiją. 
Patys, rusai ir Rytų Vokietijos komunistai tas nuotaikas 
taip pat žinojo. Jie buvo, priversti apsitverti aukšta gė
dos siena, kad iš Rytų Vokietijos visi gyventojai nepa- lės painformuoti lietuvius jiems rūpinais svarbiais klau- 
bėgtų į Vakarus. simais. •

PETRAS STRAVINSKAS Kokia nelygybė yra Įvairių
- „v . ‘miestu darbininku atlyginimuo-MUSŲ DVASINE KULTŪRA ‘ se parodo, kad ir sekantys paly- 

i ginimai: Chiclagas gatvių nu4 
i -žalia, ir grubu; kada išminties šlavimas kaštuoja po 8L813 už 
galiojimas būna .pastatytas po kiekvienos mylios . nušlavimą

1. Nihilizmas

Vokiečių filosofas Friedrich klausimo ženkiu; kada neigia- per vienus metus, nors Chica- 
• didelis . _

krikščionybės, kaip silpnųjų re
ligi jos, priešas, skelbęs antžrno-

Nietzsche' (1844-1900), didelis

kada rusai laužė ir tebelaužo tarptautinius susitarimus, gystę, savo paskutiniame vei-! 
Pirmiausia, jis. nurodė,- kad Sovietų Sąjunga sulaužė su 
sitarimus, pasirašytus su. Nepriklausoma Lietuva^ Vė- Pranašavo, kas laukia žmonijos 
liau jis nurodė tarptautinius nutarimus, dradžiančius musų ir dar sekančiame 

-galmgesniai valstybei naudoti karo jėgą arba net grą-j pasakoju, tai yrase-
’sinimus panaudoti tą jėgą prieš mažesnes valstybes. Hel-] kančių, dvejų šimtmečių istori- Friedrich Nietzsche išpranašau 
sinkio paragrafai sako, kad. neprivalo galioti joks galin- ja. Aš aprašau, kas ateina, ko to nihilizmo amžiuje. Ir tai yra 
gesnės valstybės prievartos veiksmas, laužąs veikiančius kito nei. negali ateiti — Jikra tiesa.

tarptautinius susitarimus,

kale — Der. Wille zur Macht

šiame mūsų ir dar sekančiame 
į šimtmetyje. Jo. žodžiai:
C “Ką aš pasakoju, tai yra se

mos dvasinės vertybės ir imama §o negali švarumu pasigirti. Los 
žavėtis tik tuo, kas medžiagiška ' Angeles moka už kiekvienos 

' ir gyvuliška; kada einama prie. mylios metų laike po 8814 ir 
į dorinio, teisinio ir dvasinio au- Milwauke tik 8261.
■ toriteto sugriovimo, prie nihiliz 
mo visose srityse.

Maximilian Beck ta visa ma
to bevykstant ir šiandien, taigi,

Darius ir Girėnas 
televizijoje

i.tikra tiesa.
tai nihilizmo atėjimas — die He 
raufkunft des. Nihilismus. i

ANTANO IR KONSTANCIJOS
STANKŲ PRISIMINIMAI

‘ Sekmadienį lapkričio 6 d., 
11:50 vai. vakare, Čikagos TV 
11-tas kanalas (W'IT'VV) rodė 
Lowell Thomas paruoštas pra
eities kino kronikų iškarpas 
apie 1933 metų svarbiuosius Įvy
kius aviacijos istorijoje.

Tarp kitų svarbiausių Įvykių 
buvo parodyti ir Darius su Girė
nu prie Lituanica lėktuvo, prieš 
jiems išskrendant iš Flbyd Ben- 
hett'aerodrbmo New Yorke 1933 
m. liepos-15 d'.' — ~

Filnias buvo paruoštas Para
mount Sound News firmos, gar
sinis. Čikagos lietuviai turėjo 
progą išgirsti trumpą St. Da
riaus kalbą amerikiečiams re
porteriams. Vėliau buvo paro

dytas Lituanica pakilimas žy- 
Igiui į Lietuvą, tragiškai pasi- 
Į baigęs liepos 17 d. anksti rytą 
Soldino miške, Vokietijoje.

-ej

Chicago's miesto 
biudžetas (“išpūstas”
Trys Chicągos miestą7 seniū

nai — ajderniaiįiį— Ross Lath-

Dabar Dr. Bobelis ėmėsi praktiškų priemonių Lie- ate^is jau kalba, šimtais^ženklų.
' ' - ....... likimas jau. reiškiasi »visujr.-s

Mūsų europinė kultūra- jau sę- i
. . , .. c- , 2 Fuai—aiaermaLtai— noss imhh’

i nai;-.juda savo, įtampos tortura į • 5 A r c A.
nuvykti Į Belgradą, kaip JAV- delegacijos patarėjas, kadi— įtampos; kuri dešimtmetis
galėtų delegacijos nariams išalkinti dabartinę Pabalti- į dešimtmečio.augo ir Įt? l-p^škė.^d^hiėago'sSaupy-

tu dąug ‘ffiilįjpiių; ’ dolesų, j ei 
įįfd Iąudrąilštąsf hii'ė'sta^darbi-

tina proponuojamą ^1.3 ęilijono
7 . . ' į. . __d

išpūstas daugiau kaip 8100 mi
lijonų negu reikia. Jie tvirtiną.

tu vos klausimui kelti Iškėlęs šį. klausimą Washingtone, 
kongreso komiteto posėdyje, dabar jis buvo pakviestas

jo. valstybių būklę ir nurodyti, sovietų valdžios tęsiamą 
tarptautinių susitarimų laužymą. Dr. Bobelis vyko Į Bel
gradą kaip Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas. Ga
lima suprasti, ką rusai būtų davę, kad Amerikos Lietu
vių Taryba būtų išardyta. Amerikoje buvo smarkuolių, 
kurie prieš ALTą keliais atvejais pasisakė ir stengiasi 
josios darbui pakenkti. Bet didelė Amerikos lietuvių dau
guma, ALTą suorganizavusi, neleido šios organizacijos 
išardyti. Jeigu ALTo nebtų, Dr. Bobelis būtų negalėjęs 
skristi Į Belgradą ir pabarstyti sovietų atstovams, karčios

|a V v + d T ii 'pareiškė, -kad'Chicago sąhupy-
li kokiai katastrofą: neramiai, -t;..- , • j-, . .
jėgos galia, griaunamai, pan’ašį e»’ įf‘
i srove, kuri veržiasi galį, m.estoxdarbi-
iuri- -nieko'fe® mukų.-pairoj Sęni<i 
nasalvoti”- ’•> tina proponuojamą A1.3 Įjihjono

kwme ta Friedricfexietzhe biudžetų 1978 metaims l^rs yra 

pranašavimą mūsų amžiuje'jaii - —. - .
išsipildžiusi. Matoma žmoni), vi ,•««>» ««».relk,a'
šoki autoritetą - religini ir ki- Įkad S"sr« ^ita-.

j toki _ jau-pametusią, joiių gy- departamentus panaikmus,
n^ikančiA. in I susitaupytų 83ą milų onan J ei, 

tie aikvojimai būtų baigti, mies
te nuosavybių mokesčiai visu 
trečdaliu sumažėtų, tvirtina aid. 
Lathrop. ’ ■ '

Milijonai dolerių išaikvojamij varlių yra Hispaniola saloje, 
gatvių ir sanitacijos departa-'■ West Indies salyne. Jų kūno il- 
mente dėl perdaug didelių skai-; gis yra apie 3.5 colio. San Juan

venimo principų nesilaikančią, jų ‘ 
nepripažjstančią, su jokia elgse
nos taisykle nesiskaitančią, dide 
le dalimi, tiktai egoizmu ir gyvu 
liškais instinktais besivadovau
jančią, Friedrich Nietzsche pra
našautu nihilizmu besergančią.

N^ihilizmąs, kaip teisingai Ma- !

t Medžiuose laipiojančiųGaila, kad jis negalėjo grįžti į Chicągą, kaip pra
džioje buvo suplanavęs, penktadienį, lapkričio 25 dieną 
ir papasakoti Amerikos lietuviams apie Belgrado konfe
rencijos eigą. Svarstomų klausimų dienotvarkė buvo ximilian Beck savo knygoje Phi- j dių darbininkų, laikomų gat-' upėje. Domininkonų respubli- 
kiek pakeista ir Dr- Bobelis, turėjo dar ten pasilikti- porą. losophie und Politik rašo, išsige- ( Vių šlavimo, šviesų gatvėse prie- kos teritorijoje, 1928 m. buvo 
;ar daugiau dienų. Kai ji& sugrįš į Chięagą ir galės, šięk^maJ barbariją, kada tautos grįž žiūros ir sąšlavų — garbage pa- pagauta 5.63 colių varlė. Labai 
'tiek atsikvėpti iŠ ilgos keliopės, tai-esame tikri-, kad ga-Į šalinio reikalams. iChįcagos; mažos rūšies varlytės veisiasi
\.t-’ i. , ■ 7L - • • , . . I reikštis jų kultūros niveau smu- gaisrininkai yra apmokami dau pietryčių Amerikoje. Jų kūno

kimas, perdirbimas to, kas pui-1 giau negu bet kuriame kitame didžiausias ilgis yra tik 0.62 co- 
kuš konplikuota sunku, į tai kas mieste. lio.

(Tęsinys)

Tuoj po vedybų su Antanu ir jam išvykus į A- 
meriką, už keturių dienų prasidėjo bsis Pasaulinis 
karas, ir aš išvažiuoti Amerikon nebesuspėjau. Lenkai 'lįajp^v^ bolšęvikais.
vau 21 metų amžiaus. Man teko pergyventi visas ka^ 
ęo baisenybes labiau 
si pergyvenimai labai paveikė mano sveikatą.

Karui prasidėjus frontas tarp vokiečių ir i;usų 
kariuomenių ėjo pagal Merkio upę. Vienoje Merkio. . 
pusėje buvo apsikasę rusai, o kitoje — yokieęiai, ni^ paaore, 
Taip apie mėnesį laiko jie ten kariavo* Pagąį Pa-V ] ______
įkerki, nuo Vilniaus iki Merkinės buvo išdeginti visi vienas pavarde Ribikauskas, 
kaimai. Sudegė ir Antano tėviškė — visas Milioniš- menu, kaip gyvuliai 
kės kaimai. Antanpr tėvų sodyboje kartu su 1 
į; visais kitas pastatais sudegė "ir visi gyvuliai. \a-!nųvaįytį \arėnop, apie 25 v<*fcątai Merkinės, 
mus sudegino vokiečiai. Gyvi bebuvo likę tik katė 
ir šuniukas. Antano tėviškėje buvo likusi vedusi se- 

ir brolis. Sesers vyras buvo paimtas j kariuo
menę. Laimingu būdu abu išliko gj’vi. Nudegus na
mams. žmonės kasdavo duobes žemėje ir taip gy
vendavo. ar prisiglausdavo pas taliau nuo fronto 
gyvenančius giinines ar pažįstamus.

.. ’?nui išvažiavus, už kiek laiko atvykau gy- 
DukrelA jau 

dėl vaistų ir 
metu, ji pasi-

W '-'til"!,- -r-JM . I W

I-jam Pas. karui baigiantis, pasimirė tėvelis, ganyti, už Vilniaus turėjo parapiją. Ir jis buvo lenkų 
Mama dar buvo gyva. Ten gyveno ir mano sesuo su- nužudytas, 
savo vyru. Brolių neturėjom, buvom tik seserys, ir 
švogeris buvo priimtas į žentus.

Motina turėjo gerą a^klį. Po karo, jei kas dar 
turėjo išsaugojęs arklį, buvo taikomas turtuoliu.

Karui sa vokiečiui^ pasibaigus, apie 1918-19 ine-' 
Į tus njan. teko, į. lentų kareivius ir amu- .

Bendrai mūsų krašte Dzūkijoje nei vokiečiai, nei 
bolševikai tais laikais tiek blogybių nepridarė, kiek jų 
pridarė lenkai, nors ir katalikai. Nuo jų kentėjom ta
da, jie mūsų kraštą labai vargino ir vėliau.

Lietuvių kovų su lenkais metu, 1920 metais, atė
ję-lenkai pareikalavo iš mamos arklio, ir turi juos vež- 

m • li- Jei. neveši — atims arklį. Jei veši — vra viltis ji at-', Kai bolsęvikaĄ kęųkus, tpi tenka] is Marei n-- „ T . • ... ..
- • ,- gauh- Lenkai, pradėjo motiną mušti su botkočiais. Se-

vežimo'" nedavė SUO sa uiazu vaiku, važiuoti ucgah, Svogens dar jau- 
-nfis — išvažiuos ir jo jau nebepaleis. Motina sena, va
žiuoti negali, o arklį atiduoti gaila. Išvažiavau aš. Su 
lenkais nuvažiavau iki Minsko gubernijos. Vėliau ma- Į 
ne su arkliu ir vežimu paleido. Vieni paleido, pagavo' 
kiti. Gerą mūsų arklį su ratais paėmė, o man davė to
kį džiūsną, kurį ir vedžiausi namo.

Dar man esant apie 9 verslus nuo

. negu bet kam kitam, ir tie vr- konių kunigo I-^aųęiškajjs, lįtaštuėio, 
' vežjjųą. -y Kuni^s. pasipi;i£Šįųp, ir 

Lenkaj jį pecspėjp ųaelstL, Dięvą, kad lenkai nesu-i 
grįžtų. Kai lenkai išvijo bolševikus atgal, lai tą ku-;

Kiti, du lietuviai kunigai iš. Markinęs parapijos, 
, kito pavardės nepa- 

, lenkų buvo pririšti prie veži-
tvartaisliųo ienų, vienas iš vienos pusįs, kitas $ kilos, ir taip žmonės pasakojo, jog girdėję, kad Randamonių kaį- 

n* Va-1 nuvarvi: YorAnnn anio OV vArffei r>.1(. AIo,-L.r>A. IŠ mHS Sudegęs. U tikrai, grįŽU-Sį radau S3VO tėvų tėviškę '

\eiili pas sl o tėvus Randamonyse. 
Ijųvo beveik r ?lukų amžiaus. Deja, 
HĮediciičškos pi4 žiūros stokos karo 
mirė.

Varėnos juos pėsčius paleido ęamo. .
Vėliau, jau. miųp.s gyYęnaint ABjefikoje, 

jome, kad lenkai nužudė Merkinės kunigą Bakšį, lą^ 
patį, kuris ųiuins Jevė šliūbą.
Lietuvos pusėje ,o lenkai kiloję A|erkuiės pusėje,t 
daugiau į pietus. Kunigas Bakšvs.buyo didelis lie-',. .tuvybės patrijotas. Vakare atėję’ lenj^ pasibeldė j!hs; V’ena pUSc atHeko I,eluvituns’ kita hko po lenkais.* 

jo duris ir pasisakė, kad esą “savi”. Kunigui atida
rius duris, įępkai jį peršovė. I 
mirė.

Kitas kunigas iš mūsų kaimo, Amląjaziejus Jaka- 
vonis, dar man mažai esant teko karty, su juo gyvulius

tiną ant tilto, bet lenkų kareivis neleido motinai su 
dukteria pasisveikinti. Juodvi turėjo stovėti per ke
lis žingsnius viena, nuo kitos ir galėjo lik kalbėlis, 
bet negalėjo neį pasibučiuoti, nei viena kitai ranką 
paduoti.

Antano tėviškės kaimas Milioniškės taip pat bu
vo demarkacijos linijos padalintas pusiau: 5 vala
kai vienoje Merkio pusėje. 5 — kitoje. Pati Antano 

, tėviškė liko Lietuvos pusėje.
Lenkų pusėje likęs Randamonių kaimas po gais

ro dar rūko, o žmonės dar gyveno ant degėsių, 
kai aš išvykau į Lietuvos pusėje likusią Merkinę. Iš 
Merkinės išvykau į Ameriką 1920 m. spalio 6 dieną, 
bet ta kelionė man užsitęsė virš pusės metų.

Važiavau savo protu (pp karo lada agentų daę 
nebuvo), oficialiai, su kelionės dokumentais. Vieną 

į atvažiavau Belgijon, bet paskutinę valandą prieš li- 
io Randamonių, pant l sveikatos, komisija manęs dčlį akių ne

praleido.
I Belgijoje išbuvau visą mėnesį, ir pagalbos iš 
i niekur nesulaukdama, grįžau atgal. Kaune pasigy- 
Įdžiusi akis Į namus nebevažiavau, bet per agentą

' sudegusią, 
girdė- P ' —■ . . . ■ . w _ __

’ '‘ei ne Hzūkjos jaunimas, o ypač Perlojos “respub- Norkų išvykau Antveępęnan, o iš ten jau laivų į A- 
MęritiftT’bnvo liku4,lik.a” tal ,eDka- l>G1? užėmę ir Kauną, Pcrlojiečiai..meriką. Amerikon atvykau tik 1021 m. balandžiu 15.

, prieš lenkus labai energingai kariavo ir laikėsi. Poka-d. Laivas atplaukė Bostonan, kur mane pasitiko An- 
ro» pag^I Merkio upę, Perloja buvo padalinta į dvi da-, tanas. Karas mus buvo perskyręs ištisus 7 metas.

H Per Merkio upę dai^ karo metu vokiečiai buvo pasta- 
NuveitasT’Kauna L* ąnt ‘ kuri° sU,vėj° licluv,M ir Icnkll sargy- 

ni oi

(Bus daugiau)

biniai . ‘SKAITYKITE IR FLAWKITB
. Kai po I-jo Pa$. Karo viena amerikietė lietuvė nrv<xrr> r
nuvažiavo aplankyti savo motina, lenkai atvedė mo- ’)IENRAsT| * y AT A S1
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DR. it G. BALUKAS DISKUSINIS ALFQNSAS GIEDRAITIS, DR, D, D.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINR CHIRURGU A 
M49 S* R4, (Crovfe/t

>Uw.c«l BuUdingj. T«J. LU 5-8446
P Jma ligonių* pagal sųįlanmą 

Jei n^LSihep.a, skambinti 374-8004.

PR. C, K. BOBELIS 
INKSTU. IR SLARUMft TAKU 

CHIRURGIJA
T.tef, 495-0533

Fox Valiny Medical Center 
MO SUMMIT STREĘP 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

bxt PAUL V. DARGIS

' KOKIA KALBA, TOKIA TAUTA
Kalops nęgptayimai - o,u.tautėįimo oradąia

LIEČIAMA; naujadarai — pratinai — kkčia'ųpaądalų prą- 
Uidos — žurnalistikos, vaųovaą —r radi jo valandėlės -r 
pesiodttBA spauda.

Prądėdąnų&s D1W s&xn marš-., sekretorius, dekoratorius ir net 
kinūj, nuoširdžiai dėkoju Nau-, graboriu* (veikią. kitų naudai), 

ė ienoms. už 'mano pastangų at- tai gali ateiti u- tuotorius — Re- 
>Uirų įvertinimą (Nauj. 1977. až Estit’o įstaigos savininkes 
<<. 18 ir IX. 28 k kąi prieš ke- (veikiąs irgi kitų litui), nes tin- 
etą metų siūliau mūsų kalboiTTcamesnio žodžio aim profesip- 

' sisvesti tris lietuviškus “Real.l-JUįjMi pavadinti ligi šiol, dar nė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
Medicinoj djrektąriųj

S, Hanheim Rd., Westcnester, IL- 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Toks 562-2727 arba 562-2728

Rex.: GI 8-0873
DR. W. E1S1N-EISINĄS 

AKUŠERIJA IR, MQTĘRUL LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 

6132 So. K ėdžia Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

riliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893.
PR. A B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ’AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd. Street. ’
Valandos pagal susitarimu-

DŪ. FRANK PWBSAS
OPTOMĖTRISTASf ' : •.

KALBA LIETUVIŠKAI- ‘ V 
2618. W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina, akis Pritaikp, ą^piųs ų;
i ;/‘‘copiągįiėo^g’

Vai. agal sųšrtarinįa,, Ųždąjįtū Lįst

i ^LEONAS SĘIBUTIS
INKSTU,. PŲSLęS IRJ ‘ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Estat’o” terminus. Taigi, “Bū- 
lamas nekilnojamo turtu, pirki- 
mo-pgr;ąvi®atą#;pinjGkų..jjs siu 
Ė tai specialybei tuttočiąus vąr 
lą bei pavadinimą. W iki, šao) 
n ekąs į jo pąsiūlymą JJ^RtąjĮie- 
)ė nė Itite paąiūįpffi) neriją 
(Nouj. 1977.

Tąjp ir bų.YQ. Tika£ tądą. siu-' 
liau ne turtočių, bet turtocių, 
les turtočius ir pilvočius, kaip ir 
turčius, "sukčius, pikčius, pyp
kius — grynai individualybę 
išreiškiančios sąvokos: tik sau, 
ne kitiems patarnauti. Aišku, 
kaip diena,, kad šios profesijos 
penkių žodžiu pavadinimą supras 
tinti į vieną .tinkamą žodį, mes 
iar buvome nępajėgūs, kai tuo 

:iarpu čiagimiaį aipąrikonai jau 
r beveik stenografiškai pradeda 
susikal.bėĄic.mą9.pų,):brą,j sis, dak 
ir t., t. Todėl siūliau turtorių, ir 
už, tai. Išaugo Tįginią, visgi ne- 
Traugiškai mane puolė, kad tai 
esąs kalbos hibridas, nors ir pats 
“hibridas” nėra lietuviškas žo
dis. ;

T^įa Naujienose įrodinėjau, 
kad j eigų mūsų kalboje vis dar 

• išdidžiai vi^pažauja tokie “hi- 
bridą?’,^rkąįjįąli§rius, šventorius,

vienas mūsų kalbininkas nesura
do. Todėl prie. šio. pasiūlymo aš ; 
ir toliau asilieku, o turtoriaus, 
valdžioje dirbantį “selesman’ą” 
(tokių jis gali turėti daug) siū
lau. vadinti iurtokraXu (pig.: 
demokratas, literatas, laureatas, 
ir t, t.)„ o. jų. įstaigą, turtraštinė) 
(plg.: areštinė, laikraštinė, bul
vinė- ir-1, t.)- Taip pat D-. L. K. 
Žodyne radau mūsų, kalbos pu
ritonams irgi nekaip atsiduo
dantį, tačiau lygiateisį, terminą 
vęršputrė-veršiams gėralas, put 
ra. Gj turtraštinė — vistik daug 
kij-niąu pinigu skamba! Beje, 
anksčiau paminėtas tarpininkas 
(middleman) — tai pašalinis as- 
įpuo, už sutartą vienkartini at
lyginimą surandąs turtoriui ar 
turtokratui .klientą.

Naujadarai — visos tautos 
reikalas. Kalbininkų, pareiga, ra
dus tokį naujagimį tinkamu-pat 
virtinti ar pataisyti,.ar jo vieto
je tinkamesnį; surasti- Svarbiau 
šia tai, kį^į^ją?/terminas tu 
retų loginįlpagtifidlį,. Pagal tokį 
pagrindą ^šytojcr Cinzo labai 
yykųriai sukurfasč (Ė. L. 1977.

. X. 18, Nx. 40) ir astronautikoje, 
be abejo, ateityje bus vartoja-

Val. antrąd, 1—4, popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai: .v^k
Qfiso telef.:. 776-288Q ..

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR, VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS l» CHIKUReAŠ ' 

B-ndra praktika, spec; MOTERŲ Hfos 
Ofisas, 2652. WEST 59th STREET 

Tei, PR 8-1223
OFISO- VAL.: pirm., antrad, trečiao 
ir penat; 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie 
mais 2-4 vai. popiet ir kitu taiki.

pagal, susitarimą. '

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPĘDAS-PROTEZISTAt 
aparatai - Protezai. Med. ban 
uazai. Speciali pasąiba kojoms. 

S»* (Arch Supports; ię L L 
vaL; 9—4 ir šeštadieniais.9—1

2850 West 63rd St„ ęhjpajo^ Hl. 6062S
TeJef.^ P Rosp^t 6-5084 '

"K 
) Gėlės visoms prųgyps, 
i BEVERLY HJLLS GŠklNYClA.

2443 WEST 63rd STREET 
Teifonai; PR 8-0833 fr' RR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė. .
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hjvy_ QakLawn 
Tel. 499.-13J8, ‘ N ■ -

ĮSI 4 metų

Certificate

taupią n^W. 
paskolų- reikalus visos. mu: 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums- užT mms, parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė- 
ttinje būtį dignsr ^audingiį

...
Sąskaitos. ‘M-W.0OQ

2657- W. STREET 
Chicago, IL

Teį 9257400 '
8229. $<X tlAgkĘM AVĖ., 
Bridgeview, Illinois 60455

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOS1 ATtON 
4040 ARCHER AVENUE 

Chicago; Illinois 60632
PHONE 254-44ZG

XU accounts com 
pounded daily — 
Passbook Savings. 

paid quarterly

PERKRAUSTYMAI
MOVING "

Leidimai — Pilna, a parauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063.. .

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

if įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS.

Tel. 376-1882 arba 376-5?%

Į SOPHIE BARČUS
RADIJO SEIMOS- VAtAMOOA
Visos programos - ii WOPA, 

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio, iki penktadienio' 12:30 
— 1:00 vaį popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Ve<i®h Aldona Dauku*
Telef.: H Emledc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILL.. 6063Ė ’

...... 1 t '

(Minimum $5,000>

itUfcTHE PINEAPPLE 
SIOE.WnHALARGE,SWKP £
KNIFE CUT LENGTUW16E FROM 
-nt BOmDM-WaOG) TH^ROWH

G9oW TWATA PLUMP ANO FRE5H- 
L00WNG PINEAPPLE HAS FOUNI 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY’S GIT AND SERVE 
THIS PELIOAC.Y.WELL.ITiOULPN'l 
BE EASIER.

5?b REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT ALL THE W^ARCUNG

M. ŠILEIKIS Vienuolis (Tapyba) ’

« 4??

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Al padarysiu ii tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave ir tu būsi 
^Žiūrėkite, broliai, i savo pašaukimu, kad nedaug yra iimintingy kū

nu, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 

Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

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

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

Laidotuvių Direktoriai

mas terminas skttiidstotė-skrai 
dantį stotis erdvėje tarpplane- 
tiniams objektams laikinai ap
sistoti. Bet mūsų žemyno aero
dromus, pagal- minėtą logikos 
taisyklę, reikėtų lietuviškai va
dinti lėktuvstotėm (vndenynuo 
se lėktuvnešius jau turime).

tų labai tikęs, bet kur tau!.. 0 
dabar — nors- teritoriją ir viską 
kaip tik praradę, kone basi čia 
atbėgę — vistiek dar mes ponai! 
Tai kokie .čia mes ponai ? Bent 
tamstomis viens kitą galėtume 
vadintis. Su palikuoniais gal taip 
ir bus„ kai mūsų jau čia nebus, 
o kolkas naujadariai kenčia, ries

Mūsų periodikoje vis dažniau jų sėjamas mintis piktybiniai 
(ypač skelbimuose) užtinkame vėjai praneša pro gerą dirvą, 
neigiamų kalbos- prastinimo sve L 
timybėmis reiškinių, pvz., Emily! 
Walkus. Taip ir nežinai, ar čia | 
Emilis Valkus, ar Emilija Vai-j 
kięnė, ar Valkytė ? Tas pat ir su{ 
vardais: Anna, Bruno, Chariis, 
Frank ir t. t. Tokiais svetimais 
darkalais mūsų, prasminga kal
ba tiktai, žalojama.

Kaikas iš.Įąūšiškių pokalbio 1 
metu jau net minties trūkmenas 
Įprato užpildyti bereikšmiu po
ros sekudžių tęsalu-aaa., kol pa
gaunamą nutrukusios minties, 
tešmuo. Tai užsikrėtimas nuo 
amerikonų per'televiziją, radiją, 
telefoną, ar kitokiais kalbos są
lyčiais. Panašių" balso intarpų 
bų,VQ. vartojamą^ ir nepriklauso
mybės laikais Lietuvoje, pvz., 
reiškią, vadinas, vanci, ja, jo ir

Kaip žodžio “ponas” Įsisavin- 
j ta reikšmė žaloja mūsų tautos 
būdą, rodo kad ir šis reiškinys, 
šiomis dienomis tėvynainiškos ra | 
dijo valaindėlės vadovybė Los j 
Angeles’e kreipėsi net į kelis dip | 
lomuotus bei tituluotus ponus, I 
kad bent viens iš jų pakalbėtų ’ | 
per radiją pagalbos Bražinskams • į 
reikalu, bet — visi atsisakė! Mat 
Bražinskai nei diplomuočiai, nei . 
liaudies išnaudotojai, nei- tiltų: 
statytojai — .ne ponų klasės. O -. 
kalbėti gali tik toks apie tokį.

(Bus daugfau)

SUSIRINKIMU

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

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSL4 IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

s K

1605-07 So- HERMITAGE AVENUE

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: LAfayette 3-0440

vak. Vyčiu^ salėję.- 2455 W .47th ' | 
T . . .. -- ?ciks bufetas. Šilta ir šalta.va-f
/‘gpn^\;-kurį, poetas prof. Ba- karienė, laimės šulinys. šokiams 
jlys Sruoga jau senai bandė pą- gros Ad. Ramonio orkestras. Įėjimas 
.keisti HetUA-išku viešpačiu, ir J auka. S8 asmeniui. Bilietai aunanti; 
: kuris tu laiku tautininkams bū- arba :
« •• ~ ‘ 9^3-65.47. . Klubo, valdyba

TĖVAS IR SONUS 
MAJRQCETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef-: GRoyehill 6-2345-5 

1410 So. 50th Avec, Cicero 
Telef.: TOwnkall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
fkIKšTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Bet mūsų kasdieninėje kalboje 
į yra daug- baisesnių, dalykų — 
chronišku-Įsisenėjimų, pvz.. mū
sų priešų išperėtas, slaviškasis

Zarsiškiu Klubo rudeninis balius 
J įvyks šeštadienį, lapkričio 26 d., 7:30 
vai. 
St. Veiks bufetas. __
_____ laimės šulinys.

ANT0N PETRAIČIUI
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

LAST YEAR 2050 SCHOOL- 
AG8 CHILDREN BRTWfceN 
THS AGGS OP S AND Ld. 
WERH KILLED BY MOTOR 
VEHICLES tN THE LLS. 
CHARLES M. HAYES, 
PRESIDENT or THe CHICAGO 
motor club, asks drivibs 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IM SESSION

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicago*
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phones YArda 7-3401

mirus.
jo sūnų Harry ir žmoną Emily — mūsų choro 

narę bei kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Chicągos Lietuviu Choras “Pirmvn”

4348 So. CALIFORNIA AVE^ Phone: LAfayeUe 3-3572

NAUJIIHOSy CHICAGO ILL— Friday, November 25, 1977

GEORGE F. RUDjMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArd« 7-1138-1139

. .. BUTKUS - VASATIIS
1446 So, 50th Ave^ Cicero, OL Phones OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWIC2)

2424 WEST 69th STREET RKpoblte' 7-1213
2314 WEST 2.1rd PLACE VL f nis 7-6573
11928 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hiila, iH. 974-441t

i

F 
«

I

t

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1MI

■



DARBOTVARKĖ

skubioms deryboms.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

paskambinti

IJWMU

LIETUVOS AIDAI

iškų klubų bei Amerikos lietų
jų organizacijų narys, gydosi

HEART 
FUND

AR JAU PAS1DARETE 
SAVO TESTAMENTĄ?

stelbdama platinimo 
spauda pirmūnų par

P. S. Registracijos mokestis ir priešpiečiai §5.0Q._

17. Banketas 6 vai. 30 min. vakaro Tautiniuose Namuose.

NAUJIENOS, 
Į.739 South Halsted St, 
• Chicago, HL weoa

1^(1 Frank Zapoils
<208Vi W.TSm St. 

GA 4-8454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

INSURANCE
parcnkfiZD

Notary Public 

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PALANGOS LIUDYTOJAS

M. i t M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, flmlnlv 
likvietimal, pildomi pilietybė* pra
šymai ir Mitoki blankai

Haute, Ind., buvo specialiai at
vykusi į Chicagą dalyvauti Nau
jienų bankete ir sen. Frank Sa
vicko pagerbime. Tuo pat tikslu 
atvyko iš Georgia valstijos jos 
sesuo Tina. Ta proga buvo at
švęsta jų brolio Gregorijaus aš
tuonioliktas gimtadienis ir my
limos jų senelės -Juzefos Kris; 
čiūnienės išleistuvės žiemos ato
stogoms j* Miami Bėach, FĮori-

Žs Gruodžio. 17-tų 7:30 vai 
vakareMokslo.ir Prainonėsrnu- 
ziejuje; Chieagoje, Lietuvos vy
čiai atliks programų. Program

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublIc 7-1941

♦ Lietuvių Televizijos rėmė
jų susirinkimas bus lapkričio 
mėn.-27 d. 1 vai. popiet Jauni
mo centre. Bus renkama 1978 
metų valdyba. Prašoma gausiai 
dalyvauti. (Pr.)

rint ligos, jis suorganizavo visų 
stalų dalyvių Naujienų bankete, 
nors pats nepajėgė dalyvauti.

— Monika Austinaitė iŠ Be
verly Shores, Ind., studijuojanti

J.A.V, (R) LB Tarybos narių suvažiavimo, įvykstančio 1977 
m. gruodžio mėn. 11 d. (sekmadienį) Tautiniuose Namuose) 6422 
South Kedzie Avė., Čikago, III.).

* Pasakyti tiesų tints laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon» 
frontadjos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra ui de
mokratijų ir įolarandjų. Deja,

Namai, Žemė —- Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 

Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-598C

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai. L—..

■ T, AR AT PIGIAI išnuomojamas kam- 
barys moteriai su visais patogumais, 
5 kambariu vieno asmens bute. Pa
geidaujama prisidėti prie švaros pa
laikymo. 2543 W. 39 PI. TeL 523-0762.

:Jei -4Wte£kalbėti lietuviškai,

J ' (Pr.)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

- ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu- Ir užmiesčiuos* greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

— Albinas Rudinskas iš Ro
chester, Mich., įvažiuodamas 
atostogų į Floridų, specialiai bu
vo sustojęs Chieagoje dalyvauti 
Naujienų bankete. Aplankęs ar
timuosius ir ‘.pasimatęs sū pa
žįstamais, . pirmadienį tęsė ke
lionę., ; ' _ • . .£'■

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R PF-MaTS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

A. G. AUTO REBUILDERS 
need Auto Body Combination man. 

Steady.
CALL T7&-5888. .

I WTO /|1CusmosPsrcelg Express Corp.

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomls formomis
Knyga su formomis gauna

ma 'Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina |3.. Su legališko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago BĮ. 60608 
kas non įvesti madų, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 

Jais konfrontacijų pavergtie
siems ...

RENTING IN GENERAL 
VHb*«v<

. įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

’ C Tel. 767-0600.-

HELP WANTED — FEMALE
1 Darbininkių Reikia

DIM1SIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
-Lability apdraudimas pensininkams

Kreiptis '
A. L A U R A 1 T 1 S

4445 So.-ASHLAND AVĖ.
5234775

— Detroito Lietuviu Kultū
ros Klubas, padėkos ženklan už 
lietuviškos veiklos .propagavi
mą, paskyrė dešimkę Naujienų 
paramai ir ja atsiuntė per mūsų 
atstovų 'ir korespondentų; Ą. Su-;

*'”'**- ”” ’iai

‘ - ♦ Daugelio dailininkų darbų 
■parodų' galima aplankyti Čiur
lionio Galerijoj, Ine., 4038 Ar
cher Avė., Midland Savings 
B-vės darbo valandomis arba 
susitarus--fei; 436-1722. (Pr.)

IŠNUOMOJAMAS nebrangus 4-riu 
kambariu butas, antrame aukšte Gage 
Parko apylinkėje, pagyvenusiai porai 
ar pensininkams. Skambinti rytais 
iki 12-tos arba vakare po 6-tos vai.

Tel. 476^4637

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

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

J a unųj ų vyčių kuopos ir Vyčių 
choras, vadovaujamas' Fausto 
.Strolios. Bus autobusas žmo-i

t 'Mums yra . reikalingos . patyrusios 
surinkėjos montuoti puošmenas. Ge- 
r£. darbo aplinka ir nuotaika. Geras 
.pradinisz atlyginimas ir geros per- 
spektyyos. ateičiai. Reikia kalbėti 
^gtiškai. Telefonuokite Mr. Ueno 
■jtt’ba^JSfiss OkL .,. ■ ; . y . g

- Tel. 726^6386 ■
b ' S. i':

' . . SAKATA PEARL CO.

55 jĖasL Washington St.
i r ; -il6driĖ429

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

. ♦ Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn” stato Offenbacho 
“Hoffmano Pasakas” balandžio 
29 ir 30 d. Padengti šio spektak
lio išlaidoms “Pirmyn” choras 
ruošia balių su linksma menine 
programa, šampanu ir šiltų va
kariene gruodžio 3 d. 7:30 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
Dėl rezervųcijų prašoma skam
binti Zinai Pocienei. Tel. 960- 
0291. (Pr.).

b.mžRKĄT.TNGA MOTERIS gyventi 
ifefay Hr; prižiūrėti chroniškai1 sęr- 
Js^ųtnoteri- Duodamas kambarys, 
įkaistas ir mokamas atlyginimas. Tei- 
r^utis4>o 6t30 ysd.-vak-;Tel. 434-9589.

HELP WANTED — MALk 
t b.’ Darbininku Reikia

klausyta kpt. A. Juškevičiaus pa 
skaila. Jūrų šauliai-ės turintie
ji uniformas susirinkime daly
vauja uniformuoti. Ramovė- 
nai, birutininkės, šauliai bei be
sidominantieji jūriniai šauliška 
veikla kviečiami antroje susi
rinkimo dalyje (3:30 vai. p. p.) 
dalyvauti. Po susirinkimo •— 
užkandžiai. Kuopos valdyba

— Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. Dr. K. Bobelis iš Bel
grado pranešė, kad jis JAV de
legacijoj turės užtrukti dar po
rų dienų ilgiau, todėl numatyta 
spaudos konferencija Chicagos 
Tautiniuose namuose šiandien, 
lapkričio 25 d., neįvyks.

_ _ _________ __

■jjįįr. \ American Travel Service Bureau I 
^727 S. -Wėsf»rh Ave^' jČHca^;^''60643‘W'-:;

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu; laivų kelio-* 

uių. (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame' keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infor
macijas visais- kelionių reikalais. ’ - ■ \ \ \ \
_ • Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
____ j — prieš 45-60 dienų.

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 PO 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

Dr. Vai. Plioplys,

A. Repšienė, JAV (R) L® Tarybos Prezidiumo
|AV(R>jLBTarybos Prezidiumo ■ 1 . , Pirmininkas į

> \ Sekretorė ’

P 3Inna<---------------doL NtBjtant ^vnimaržta^ FuMlieJfnk)
vajaus proga paremdamas lleturiftų spaudų.

Q Vajaus proga prašau siųsti N*njieua» dvi savaites suslpafi- 
uimui Bemokamai ir be Jokių įsipareigojimu.

f AVARDt IR VARDAS _______ _________________________

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų naięą. Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis į gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną

MŪRINIS 2 aukštų, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butu mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $21,000.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų njo- 
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

Volare Premier Coupe «

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos it 1 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente |

INŠUOMOJAMAS 6 kambariu butas 
me aukšte Bridgeporto rajone.

' - Tel. 523-9276

>• — Jeronimas žlioba iš Mar
quette Parko be raginimo pra
tęsė savo prenumeratų ir įteikė 
penkių dolerių auka. Tos apy
linkės tautietis užiisakė Nau-» 
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neminėti. A. 
Šurvilla iš Allegan, Mich., pra
tęsdamas savo prenumeratų, 
įteikė $4 už sekančių metų ka
lendorių. Tiek pat atsiuntė J. 
Ramančionis iš Palos Heights, 
UI. Dėkui visiems.

šfęms' td;klubo nariams, r ..-.r,

— Dr. Mykolo Morkūno spaus 
tuVė 'perkeliama "f; naujų, vietų: 
300triW. 59' StL Spaustuvė' sėk- 
minai .vėilria^^ 'metus. Daž- 
nais atvejais 'mėniškiis spaudės 
darbus’: -^riHūri Mail. -ZiBariį^ 
Moritūnienė.

jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradartriautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti, prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity-1

PlW ®WY' PARCtLf SERVICB .
»^CUcar>itIL80429.--TeLWA5.2737 

"L MMk—: TeL 2544328 
-t- INAI

BALZEKAS MOTOR’S ; ' ■? |
4030 Archer Are., į TėLj^I 7-1S151

Seniausias automobilių pardavėjas Hetuyjs

gfVGsaa"

•o more win Hve

—- Čikagos Gen. T. Daukanto 
jurų šaulių'kuopos' visiioHnhs 
narių susirinkimas įvyks š.; m: 
latpĮšričib Į žm®7. 27. ;d^ ■ j sekma
dieni’Vyciusalė i e. 2455'W.4-7Št.:
21-lJ a> C.iJQ . ' • ~ ■ <. '•« i- S ~yal.q>. p.rjumoje su^irim 
Įtihib-.d^yjė, bus' afĮtąrti' kubpos 
drganižaęimai, vyeįklpš zbei 
•reac^f-ihaskįaūš^i-I^^pos^Ka^; 
Mybbs- pareigūnų’’-pranešimai

106.3 FM

Veda K. BRAZDU ONYTE
2646 W. 71 si Street, Chicago, Illinois 60629 

Teki. - 778-5374

1. 8:00 vai. Pamaldos savose parapijose.
2. 9:00—40:00 vai. atstovų ir svečių registracija.
3. 10:00 vai. Suvažiavimo atidarymas — dr. Vai. Plioplys.

a) Amerikos himnas.
4. Invokacija — kun. kan. V. Zakarauskas.
5. Mirusių narių pagerbimas.
6. Sveikinimai.
7. Darbo Prezidiumo, sekretoriato ir Komisijų sudarymas.

Komisijos:
a) Registracijos ir mandatų
b) Balsų skaičiavimo. *
e) Rezoliucijų.
d) Spaudos.
e) Banketo.

8. Paskaita aktualia politine tema.
9. J.A.V. (R) LB Tarybos pereito suvažiavimo protokolo skai 

tymas —A. -Repšienė.
10. Pranešimai:

a) Tarybos Prezidiumo.
b) Centro valdybos — pirmininko ir narių.
c) Kontrolės Komisijos.

11. Diskusijos (dėl pranešimų). >
12. Rinkimai:

a) Tarybos Prezidiumo.
b) Centro valdybos.
c) Kontrolės komisijos. t

13. Klausimai ir sumanymai
14. Rezoliucijų priėmimas.
15. Suvažiavimo uždarymas.
16. Lietuvos himnas.

- MAROA' NORĖŪEIĖtf '; "' 
?60Š Wert tttli tęVWA 5-Z787
; Į'r DHrtfef^sIrMdhM^' iąm- tnfrfy >
'■Ty-- • ‘ -MAiĖYĄi » EUtOP^ IAliDKlV'

urtu pasekti lietaviflrat 
Naujienas tikslu sudaryti 

- -------- - ---------------------------------- -------------------j, bet ir viso* Beirijoa, 
taip pat pavergto* lietuve* Ir Jo* tmociu gerovei, dekiant visuotino Be- 
tffrilku relkata ■benea«B».
KAINUOJA: Chlc«9e|a Ir Kanadoj* matam* — S88A0, įmm*1 mo*g — FICJ8, 

trim* mėn. — MJ0, vtanam mirų 33.08. KNm* JAV riotm* motam* 
» S26A0, putol motp — 8144)8. vienam mie. — S2J6. Užsieni?*. 
** — 83T4X) metama, SosipaCtetmof *fwnfi*m» my*H* weMkaaaet 

praJem* naudoti žemiau eauflų atkarpų.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vteislateU
ilieturi tadlining

ChioagoJ*
i^LNORMANA 
>^yuR$TEINA 

263-5626 
(i*4***0*}
677-8469 

(boto)

— S. Šurkus iš San Jose, Cal. 
skaitytojų mėgiamas korespon 
dencijų apie keliones bei pen
sininkų ekskursijas autorius, J Indiana State universitete, Terre 
atsiuntė laiškų su gerais linkėji
mais ir šešių dolerių auka. Dė
kui. Gaila, kad jo regėjimas vis 
dar nėra pasitaisęs visų laukia
miems rašiniams.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerHimt pirmojo 

Amolko* neturto menrattlo neit" ’ * ‘ 
bos tr atitekant btttina* parelgM 
Miaų Ifanjleni ptatiatme falu*.

<AUJHN08 trirttl atari tr kovoja lietau* tr pmrtta Ifatrrta latavi, 
saidamoe ir Batidėdaso* | ■ndėrtaF M ekupeirtata ar Ji Ic*B»

IAUJIZNOS palaiko riaaa Betarti demokritioea grapėa, Ji bendra* Jaattta- 
djaa Ir remia tisą Betarta bendruaeta* darbu* bet tiktina.

KAUjlKNOS atstovauja
j' rikos ir politinių ______  __ ,_____

ir reikalingo*, net būtino* Ne veltid.'gerose 
na* yn mada. Lai ta sad* tampa ja*

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus kon 
tJą kreipiasi | vttu* 
Kals užaiprenumeruri 
darbam* ne tik lai*

BEST THINGS IN LIFE

blate Farm Ute Insurance Company




