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PABALTIJO TAUTU LAISVEI
Pasipiktinimas senatoriaus iškeltais faktais 

labai didelis visoje konferencijoje
BELGRADAS, Jugoslavija. — Labai plačiai komentuojamas 

sen. Robert Dole pareiškimas ir reikalavimas atšaukti okupacines 
sovietų karo jėgas, policiją ir kolonistus iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Senatcrius, pasiremdamas tarptautinėmis sutartimis ir 
veikiančiais tarptautiniais įstatymais bei galiojusiais susitarimais, 
Belgrado konferencijos atstovams įrodė, kad sovietų karo jėgos ne
turi jokios teisės dar ir šiandien būti Pabaltijo valstibėse. Euro
pa siekia taikos, tos taikos norkir Sovietų Sąjunga, bet ji laiko 
pavergusi visa eilę Rytu Europos valstybių? . ‘ "

___ : ______________ 
Voroncovas nepajėgė atsikirsti-______________ -- .1 .

Sovietų delegacijos pirminin- 
kas_ J. Voronvovas, nepajėgda
mas atsikirsti sen. Dole nurody 
toms mintims, pradėjo pasakoti 
komunistinės propagandos nau
doj amus melus ir klastą. Jis 
tvirtino, kad ne tik Lietuvoje, 
bet Latvijoje ir Estijoje- buvo- 
išrinkti “liaudies; seimai”, kurių 
atstovai, nekreipdami dėmesio; į; 
užsieniečius, išsirinko ‘seimą’ įr ’ scąino, > kitas - vadinamas ; — 
nutarė prisijungti prie Boviėtų 
Sąj ungos. Suvereninės < • teisės

FILIPINUOSE ŠAUDOMI
MANILA.— Penktadienį Fi

lipinų kariuomenės teismas nu
teisė mirties bausme buvusį se 
natorių Benigno EAquino Jr., 
kaltinamą šųJbversija, žniogžu 
dyste ir.nelegalių ginklų turėji 
mū. -Kartu su juorni teisti i du 
filipinaf taip: pat- riusmerkti 
mirti; Jiedu yra Bernabe Bu

gyventojų
HEIDERBADAS, Indija. — 

Apskaičiuojama, kad ciklono su
keltų baisaus lietaus ir patvini- 
mų, vien Bombėjaus įlankoje gy 
vybės neteko 83 000 žmonių. Cik 

t lonas išgriovė šimtus tūkstan
čių namų ir paliko daugeli imu-' 
nių be pastogės. Valstybės De
partamentas paskyrė 300,000 
dolerių pašalpą visai nukentėju
siai sričiai. Amerikos lėktuvai 
jau nuvežė nelaimės -vieton rei
kalingus būtiniausius- vaistus, o 
transporto laivai jau plaukią su 
maistu ir. apranga. Ciklonas1 šį 
kartą įsiveržė į Heiderabado pro 
vincijos pakraštį iš Bengalijos 
įlankos.. Labiausiai • nukentėjo 
pakraščiuose, gyvenantieji žmo
nės. Ciklono;vėją šiek tiek pri-’ 
laikė toliau nuo krantų esančios 
aukštumos. Nukentėjo ir jūroj - 
buvę žvejais ir pakraščių laive
liuose gyvenusieji-žmonės..

•Cpmdr. i Dantę, Filipinų komu 
nistų partijos Karinių jėgų Nau

Įsakinėti gyventojams, kada ir 
kaip jie privalo balsuoti. Vadini- 
mas “liaudies • seimas*’ gilėtų: 
daryti laisvus sprendimus, -jei 
krašte nebūtų sovietų karo jė
gų garnizonų, nei raudonosios ar 
mijos primestos vyriausybės, nei 
rusų atneštos komunistų; parti
jos ir saugumiečių- Spvįetų. Įųjf! 
riai ne tik dalyvavo “rinkimuo
se”, bet uniformuoti'vyrąi' darė 
įtakos į rinkėjus,: priversdami-

„F

Sumažės japonu 
prekyboj balansas f

< TOKIJO, Japonija. — Atvykęs: 
Prekybas- reikąlų>:tvarkytbjas.| 
Robėrt/’Sfel^S^^^^'kaa: 
nuo šių metų gruodžio 1 dienos

ė H*? ^artH gerokai sumažės ^aponų. preky-
buvo teisiamas kartu kalti-- - ■
nant sųhvėrsiją ir žriiogžudj’s- 

‘ te, '■ o Corpus buvo- teisiamas

bos balansas. Iki šio meto japo-' 
nai išveždavo daug pigaus - plie- 

r..... ; ... ,p , j no ir-automobilių. Tai gerokai pa:
tk už -subversiją.- ^Aquino kaltijapGn^ prekybos pajamas 

■ mm as .i'siib versija ikšėl tas. dėl -jj. sustiprino jeną dolerio sąskai- 
: jo . tariamo : dalyvavimo komu "ton.: Japonai žino, kad stiprus, 
nistų-suokalbyje 'nuversti pre- 
iži^ėnto - Ferdinando - Marcosįnaudingas; todėi patys pasi- 
■valdžiąU Aquino; dar buvo kab padėjo7 ’ taip-prekybą tvarkyti, 
į tinamąs AdėJ Įsakymo • Naujb-f 

J L141ACJUO, -.pilVVXOUttUIl. U’' * .7
juos balsuoti ne taip,, kaip jieH05 Armijos komanĮ
būtų nogėję. __ : . ,

Voroncovas nepajėgė
smurto pateisinti

Sovietų delegacijos pirminin
kas J. Voroncovas nepajėgė pa-

'nimas /subversya ikšellas. dėl

; tįhąnįąs. dėl įsakymo ’ Naujo-

LST Kerpi Meo-Lfthuania, Cbicagbs padalinys, lapkričio 6 d. metiniame su- 
• siririkime Lietuvio Tautiniuose natriuose išsirinko naują vaidybą. Sėdi iš 

kairėS:GrežinaKą<peraitienė —- vice pirm., Vida Jonušienė—pirmininkė, 
Valentina Mažeikienė — valdybos narė "ir" parengimu vadovė; ’ stovi: 
Gintaras Valiukėnas.— jekreto.rius ir Antansp Juodvalkis — iždininkas. 

•. Sį . ' V. A. Račkausko nuotr.

MŠIAURĖS ETIOPIJOJE EINA SMARKIOS
5: ' 7- ‘ \ -

Ogadencprovincipje kovajgnttep Šdmdltįos
- - : r.-, * ii ’1 - .-7 *-.5 - U-

ir sustiprino jeną dolerio sąskai-

doleris ' patiems japonams yrąj

■ kad prekybos balansas būtų iš
lygintas ir nepkenktų doleriui;

Į deriams nužudyti vieno kai-
7 mb valifihmką įtartą šnipihė- 
: jimu komunistų - grupės i tarpe;
To valdininko lavonas buvo 
rastas kelioms savaitėms pra-: 
ėjus po tariamo komunistų nu

neigti sen. Dole iškeltų sovietų sprendimo jį nugalabyti. . ....
Aquino,. pripaižntas Marcos siųsta į San Juan provinciją, kur

Argentinoj įvvko 
žemės drebėjimas

BUENOS AIRES. — Skubi: 
pagalba penktadienį lėktuvais,' 

• geležinkeliu ir vieškeliais iš-

- siaurės- k^OĮūjojc eina-smart
klos kervos tarp di^atnriąua Mepgistu karo’jėgų ir-Ogadeno pro- 

;vincijai Ifaisvėst siėkLančių- Som^lijos partizanųTKaip viėni?Ltaip> 
antrieji traukė karo jėgas, ir naujus ginklus T.Karšto apylinkę, 

;bet mūšis, prasidėjo tiktai pirmadienį. Iki šio meto Somali jos. par
tizanai išmušė, diktatoriaus Melstu karius ir visos eilės Soma-, 
Iijos strateginių ivietų, o dabar emą sprendžiamas mūšis dėl Kara
to, svarbaus Etiopijos transport^'centro. ? \

t. Mengistu išžudė - 
: ■ - politinius priešus

$ ■' - ------------------------- -
t

į MOKSLAS DAR 
BRANGSTA ..

SAUDI ARABIJOS KARALIUS PRITARIA
EGIPTO PREZIDENTO INICIATYVAI

1 Kairq suvažiuos visų Artimųjų Rytų atsak'ngi 
pareigūnai pasitarimui prieš Ženevą

KAIRAS, Egiptas. — Egipto prezidentas, nekreipdamas į 
palestiniečių keliamą didžiausią triukšmą ir šmeižtus, išsiuntinėjo 
kvietimą visoms Artimųjų Rytų valstybėms atsiųsti savo atsto
vus į Kairą, kad galėtų iš anksto aptarti visus svarbiausius Žene
vos konferencijos klausimus. Egipto prezidentas yra įsitikinęs, 
kad Ženevos Konferencija galės būti sėkminga tiktai tuo atveju, 
:eigų iš anksto bus aptarti patys svarbiausieji klausimai ir dėl jų 
susitarta.

Kvietimą į Kairo pasitarimą 
gavo visos Artimųjų Rytų vals,- 
tybės, kurios buvo numatytos iš 
anksto dalyvauti Ženevos konfe 
rencijoje. Prie jų bus pridėti 
JAV ir Sovietų Sąjungos atsto
vai Prezidentas Sadatas, nutaręs 
nereipti dėmesio į palestiniečių 
skelbiamus šmeižtus ir kolioji- 

kviečia šią konferenciją,

PREZIDENTO' PRIEŠAI
WASHINGTON. . šimtai 

milijonų žmonių kada nors 
ateity gali mirti rezeultate ura 
no kasinio ir jo perdirbinėjimo 
atominėms jėgainėms kūrenti, 
perspėjo Kongreso atstovas Cli 
fford R. Allen (D.Ten.).
Allen pareiškė, kad Branduo- mus> 
lų Regulįaivmo Koniisjja (NR- nes Ts Įsitikinęs, kad tiktai 
C) turi raportą, kįrftrrrte tvir
tinama, jog iš urano kasyklų ir 
^perdirbinėjimo’ sklindanti vė
žį sukeliantį radiąciją- jra-100- Saudi Arabijos karalius, pa
kartų dfdesnė, nieįgu* anksčiau ^įtaręs su savo minlštęriais, prir 
manyta. Allėii, kurs dažnai pa taria "Egipto-'prezideHto' An^’a’r

šitokiu būdu galima 1 išgelbėti 
Ženevos konferenciją ir pasiekti 
taikos Artimuose Rytuose. / į - > j

Saudi Arabijos karalius,, pa-^

karo jėgų prievartos veiksmų 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Kai jis paminėjo, kad lietuviai 
patys prašė Sovietų Sąjungą 
tai posėdyje dalyvavusieji nariai 
pradėjo juoktis. Dar sunkiau bu 
vo sovietų delegacijai, kai žodis 
buvo duotas teisininkui Arthur ' 
Goldbergui. Teisininkas Goldber 
gas yra gana gerai informuotas 
apie tarptautinę teisę, o apie 
tos teisės laužymus tesifiinkui 
Goldbergui atnaujino atmintį 
Dr. Kazys Bobelis, specialiai iš
kviestas patarėjo pareigoms. 
Naudodamas sarkazmą, teisinin 
kas Goldbergas su pelais sumai
šė visus Voroncovo argumentus, 
nes jie netinkami šių dienų pro
blemoms spręsti. Voroncovas pa 
prašė atidėti šį klausimą, kol jis 
gaus naujų instrukcijų.

priešas, visus kaltinimus 
neigė.

pa trečiadienį įvyko gana stiprus 
žemės drebėjimas, kuriame 64 
žmonės žuvo ir daugiau kaip 
250 buvo sužeista. Skubiausiai 
lėktuvais nugabenta palapinių 
laikinai apgyvendinti 2,500 žmo
nių likusių be pastogės. Viso 
apie 10,000 gyventoji: neteko 
savo namų. Daugiausiai nu
kentėjo 30,000 gyventojų turin
tis Caucete miestas ir apylinkė, 
kur drebėjimas suardė kelius, 
geležinkelius ir aerodromus, dėl

— Kinijos matematikai, Ame 
rikoj apmokyti, geriau erdves ap. 
kaičiuoja, negu rusai, jie pasiga 
mina tikslesnes mašinas.

Izraelis atidengė 
žibalo versmes

TELAVIVAS, Izraelis. — Pra 
eitą penktadienį Izraelio energi
jos ministeris pranešė, kad Izrae 
lio mokslininkai atrado naujas 
žibalo versmes visai netoli Si
najaus pusiasalio. Naujai atras
tos žibalo versmės yra apie 6 
mylių atstumoje nuo /Šarrrfeėl to pagalbos siun tiniai perkrau- 
šiech, Turo srityje. Izraelitai jau*1 
yra gerai informuoti ir degalų 
pasiekimo darbas turi būti gero
kai pirmyn' pastumtas, jei mi
nisteris tvirtina, kad iš minėto 
versmės kiekvieną dieną ištryš- 
ka 20,000 statinių degalų. Izrae
lio pramonei tai labai svarbi ži
nia, nes žibalas ir. žydus į bank
rotą varo. • .

‘ Diktatorius^^/Mengistu jau ne
vieną kartą ėmėsi labai žiauriųi Fordhąm universiteto, prezi- 

iprięmonįu politiniams savo prie-M®11!38 Rev. James JC. Finlėy 
:šamš išžudyti; Nuvertus .-impe- laiške .senatoriui ■ Daniėl Pat- 
ratorių Haile Salasie, buvo suda: Moynihan (D. N.Y.) per
ryta kariškoji grupė, vadinama spėja, kad Senato planu moky 
dirga, kuri turėjo valdyti kraš-1 klos mokestis iš nepilno mili- 
tą iki konistitucijos paruošimo. į jono iki 1980 metų gali pakil- 
Bet Etiopijos kariai nesutarė pa ii ligi pusantro milijono dole
riais svarbiausiais krašto pro
gramos klausimais. Didelė dau
guma norėjo demokratinės, sant 
varkos Etiopijoje, bet kiti siekė 
valdžios ir vadinamos proletaria

‘d0S~jsn°neą<ji«t> aprimti .ir ;
vdis įnatematikos metodais ga kąltinimus: paremti, faktais, Bęi 

šio pieta i fnešimata,; -sako karax 
; Ims,; fea*Egipto-prezidentas, nu

WaltfeV^H. Jordan, vykdąmas Į Izraelį, būtų pada-
Rfdg^’įl^abora tonįos,. ^rėkto-. jęg' išdavikišką darbą. Izraelio 
riaiisįj^istentąs- ir ’daSfar^yfafparlamentui • jis išdėstė tas pa- 
Atoi^; Saugumo 'ir*1 Lėidiiiių’ čiaš'mintis, kurios buvo svars 
Tarybos narys. ’ jtomos arabų pasitarimuose ir
Fįpiįk? Ingram, viešųjų reika- kurias reikėjo Izraelio vadams 

lų £ąirėigūdaš^ Brand uolų Re- išdėstyti. Prezidentas Sadatas 
guliūvimo komisijos (Nuclear; labai aiškiai tą padarė, nes kiek 
Regulatory. Commission, ■ NR- 
C) .narys," praneša, kad NRC 
šiuo -metu tikrina Jordano ra
portą ir planuoja sausio 9 die
ną Washingtone suruotši išk
lausymus.

narni į sunkvežimius, kurisfis

rių. Fordham universiteto 75 
nuošimčiais, laikosi iš studen
tų mokesčių už mokslą. Uni
versitetas sunkiai laikosi iš 
$40 milijonų biudžeto, besis-

to diktatūras. Praėitais metais tengdamas nedidinti mokes- 
pulk. Mengistu nužudė generolą '* 
ir du pulkininkus, siekusius de
mokratinės santvarkos Etiopijo 
je, o praeitą savaitę buvo sušau 
dytąs Etiopijos kariuomenės šta 
bo viršininkas Aat; Iki šio meto 
Ogadeno provincijoje buvus Etio 
pijos garnizonai vienas po kito 
buvo nuginkluoti, bet dabar dik 
tatorius Mengistu gavo moder-

čių už mokslą.

manoma jbus galima pasekti niV ginklu iš Sovietų Sąjungos
nelaimės ištiktą sritį.

— Čilės prezidentas Augusto’ 
Pinochet ištrėmė iš Viles tris 
amerikietes.

ir atvyko didokas, skaičius Ku- 
Į bos patarėjų. Somaliečiai yra įsi 
Įtikinę, kad jiems pavyks įveikti 
svetimšalius parsidavėlius.

j gos radiacijos, pranešė Kana 
! Hoc Yi7<dTpni)i rpikahi

Saulėtas, ne toks šaltas
Saulė take 6:48, leidžiasi 4:19

dos užsienių reikalų ministerial 
Don Jamieson.

Jamieson paprašytas Atstovų 
rūmuose atšaukti Insdustrijos ■ 
verslų, ir komeriejos ministerio 

J Jack Hornerio pareiškimą esą 
no atomų pardavimą Europos* Kanada, galimas dalykas, nega- 
kraštams, kol jie priims Kana- lės toliau išlaikyti atominių me- 
dos atsargumo ir saugumo prie- džiagų embargo technologijai 
mones, kokias panada yra nu-1 plintant ir atominės energijos 
stačiusi apsaugai nuo kęnksmin1 reikalavimams daugėjant.

Kanada draudžia 
parduoti uraną

OTTAWA. — Kanada prane
ša,, kad jr irOoliau draudžia ura

Pataria išsikraustyti 
iš araby žemių

NEW YORK N. Y.

CHICAGO. — Moteris, 
kurią piktadaris Robert Taylor 
Homes viename 15 sukšto apart 
mente išprievartavo, sumušė 
ir išmetė pro langą, išliko gyva 
ir nūo rugsėjo mėnesio tiek pa
sitaisė kad per Padėkos Dieną 
maisto produktu krautuvėje 4312 
St. State st, pastebėjo ir atpaži
no savo piktadarį ir per telefo
ną pašaukė policiją,, kuri arešta
vo ir perdavė pauglių (Juvenile) 
teismo žiniai, kadangi to krimi
nalo metu dar nebuvo pilnų 16 
metų amžiaus. Piktadario auka 
krisdama nuo 1ūaukšto, išliko 
gyva kadangi nukrito ne ant gat

24.

Marijuaną ir heroinas 
kaip {vaistai nuo vėžio 
ROCHESTER, Minn. — Du 

vėžio ligų specialistai Mayo kli
nikoje pritarė sumartymui dšJ 
bandyti ir ištirti galimybę pa
naudoti marijuana ir heroiną, 
kaip vaistus nuo skausmų 
nebepagydomai sergantiems, pa 
siūlė. Dr. David L. Carr, Mayo 
klinikos direktoriaus pavaduo
tojas, o Dr. Charles G. Moertel, 
Mayo klinikos chirurgas ir tos 
klinikos vėžio ligų centro direk
torius, užtikrino, kad bandymai 
su heroinu bus daromi griež
čiausioje kontrolėje.

vienas parlamento narys jį aiš
kiai suprato. Izraelio premjeras 
tikėjosi didesnių koncesijų iš Sa
dato, bet savo kalboje Izraeliui 
tų koncesijų jis nepadarė. Saudi 
Arabijos karalius patarė visiems 
arabams bandantiems joti ant 
Egipto prezidento sprando, ap
rimti ir nereikalingais epitetais 
nesisvaidyti.

Jordanijos karalius savo pa
valdiniams taip pat patarė susi
valdyti ir išdavikais taip lengvai 
nesisvaidyti. Jeigu norima tai-

Jung- vės grindinio, o ant plastikos sto- 
- • tinės Tautos, apsvarsčiusias Iz gelio viršuje Robert Taylor Ho- 

raelio karo jėgų įsiveržimą į’ mes įeinamųjų durų, 
arabų žemes, didele balsų dau-1 -------- -—

guma nutarė reikalauti, kad Iz-Įdyboms, bet asamblėja 
radio karo jėgos išsikraustytų pė į Izraelio atstovo 
iš arabų žemių. Izraelio atstovas Jungtinės Tautos, 103 
Chaim Herzog pareiškė susirin- prieš 4, pasisakė už Izraelio ka- 
kusiems Jungtinių Tautų na- ro jėgų atšaukimą iš Arabų še
riams; kad ši rezotiucija pakenks mių. 29 valstybių atstovai susi- 
dibąt ‘vykitaačiėmB taikės de-’laikė, nadalyvivo balsavime.

nekrei- 
žodžius 
balsais

A, SadąUa

’su priešu kalbėti ir aptarti tai
kos sąlygas. Libane palestinie
čiai netikėjo į pasitarimus, tai 
gavo tokį smarkų smūgį, kurio 
jie niekad neužmirš. Jeigu nori
me taikos, tai privalome tartis 
su priešu ir derėtis.

Egipto prezidentas ir jį re
mianti spauda džiaugiasi, kad 
prie r: emdento Sadato Kairas 
tampa tarptautiniu politikos cent 
ru, kuriame svarttomi patys- 
svarbiausieji politikos klausimai. 
Egiptiečiai mano, kad Kairas 
jau yra pakankamai atnaujintas, 
kad galėtų sutalpinti kelių vals
tybių delegacijas ir duoti jų at
stovams pakankamai užsiėmimo.

♦

— Amerikos erdvių adminis
tracija nutarė netyrinėti “ufo”, 
nes tai būtų bereikalingas pini
gų mėtymas. Mėnulyje buvusie
ji ir grįžusieji astronautai nema- 

!tė jokių “ufu”. Apie “ufus" daž 
Iniausiai kalba niekad neskridu- 
isiėji. .



Sis pavadinimas gal daug kam kančios kitokios mokyklos ktut 
neaiškus. Jis tuoj paaiškės, kalįsą baigusieji asmenys ir nema- 
paskaitysite šią trumpą jo isto
riją.

Fo Pirmu Pasaulinio karo Lie
tuvai atkūrus savo nepriklauso-

žiau 6 klasių kurso mokiniai, 
tik pirmieji buvo skaitomi tik
raisiais studentais, o antrieji — 
laisvais klausytojais. Pastarieji,

matome, lotyniški. Taip jau bu- 
vo visuose to laiko Europos uni
versitetuose. Neišsiskyrė ir mūsų 
universitetas. Kiek vėįiau, beveik 
visos studentų orgatūzacijos, bu
vo vadinamos tiesiai. Korporaci
jomis, pav. NeolituanųKorpora- 
cija, Plieno Korporaciją, Ateiti 

i ninku Kestutiečių Korporaciją
Hjybę, be visu kitų labai skubių iskl^u^ visą ^versiteto kursą j Samogitų Korporacija ir t. t 
darbų, šviežo klausimas buvo.ir ™us kurą^gzammus.Į^ ri;;i _ , • - -
pats svarbiausias. Atsirado dau- ”e^au a\°. nersi . . L’ kiL, Kiekvienos Korporari

ir išlaikę visus kursexegzaminus, Į n. rir i _ nęohtuąnai, plieniečia 
į ir kitą Kiekvienos Korporacijoj 

diplomo tol, kol nepnstatydavo i narįaj buvo vadinami tiesiai kor- 
brandos

.atestato.
žmonių. Mūsų krašto!

gybč darbo sričių, bet joms vi
soms va<!ov: ųti mes neturėjom 
reikiamai papuoštu pakankamo 
sk Liaus 
piauJos ir aukštesnės mokyklos 
L-uVo vien rusiško stiliaus. Lie
tuviai, baigusieji Lietuvoje esan 
čias gimnazijas ir pajėgdami 
mokslą tęsti toliau, išvažinėda- 
vo į svetimų kraštų universite
tus. nes jų nei vieno mūsų kraš
te nebuvo. Baigusieji rusiskuo- virtinti. Tokių organizacijų at
sius universitetus, Lietuvoje ge
resnių vietų jie negaudavo.

Pradžios mokyklų ir gimnazi
jų kūrimas ėjo gana sparčiai. 
Buvo gana sunku su aukštosio
mis mokyklomis. Kiekvieną šios 
rūšies mokyklą, ar ją mes vadin- 
siume institututu, akademija ar 
universitetu, turėjome kurti iš 
pat pagrindų. Senasis Vilniaus 
universitetas buvo rusiškos ir 
lenkiškos dvasios mišinys; beto, 
tikroji Lietuvos sostinė Vilnius, 
ėjo išrankų į rankas, kol jį ga
lutinai pagrobė lenkai. Jame kur 
ti aukštąsias mokyklas nebuvo 
įmanoma. Liko laikinoji Lietu
vos sostinė — Kaunas.'

Įsteigtoji Aukšto mokslo rei
kalams komisija, tuoj pradėjo

(gimnazijos baigimo) • gantais. '

Studentai, pagal jų įsitikini
mus arba mokslo keliu siekian
čias profesijas, pradėjo steigti 
įvairias studentų organizacijas. 
Kadangi universitetas turėjo sa 
vają autonomiją, tai įsteigtųjų 
jame organizacijų įstatai turė
jo būti Universiteto Senato pat-

Neolituanų korpo'rantai buvo 
skirstomi į tris laipsnius: juni- 
jorai,-senijorai ir filisteriai. Nau 
jai įstoję į šią Korporaciją stu
dentai, turėjo atlikti šioj Kor
poracijoj vienerių metų stažą 
Jie gaudavo ir Korporacijos uni
formą— juodą studentišką ke
puraitę sji spalvotu’graiželiu. Ju 
nijorų tėvūnu valyba skirdavo 
vieną iš -senijorų.. Per .vienerius 
metus jis supažindindavo juos

sirado gana daug, o jų tarpe ir 
KORP! NEO-LITHUANIA.

Šios studentiškos organizaci- su Korporacijos įstatais, statuti 
jos įstatų projektą paruošė du ir visomis Korporacijos tradici

jomis. Per mėtinę korporacijos 
šventę, j jnjorai, kurie buvo ge-

Kauno universiteto studentai— 
Valentinas Gustainis ir Broniu:- 
Banaitis. Keliems kitiems stu- Į rai atlikę visas prideramas ja- 
dentams padedant, įstatai buvo 
pilnai paruošti ir 1922 m. lap
kričio 9 d. Universiteto Senato 

■patvirtinti. Įstatai buvo pasira
šyti 13 studentų ir jie gavo 
KORP! NEO-LITUANTA Stei- 

•gėjų vardą, ši organizacija sa
vo gimimo data, kaip oficiale. 
paskelbė 1922-sius metus lapkri 
ėio lt d. Iš jos 13 steigėjų, ligi 
šiol gyvųjų tarpe, tebeliko tik 
vienas — tai dr. Simonas Vir- 
kutis. Jis gyvena Jungtinėse

• Amerikos Valstybėse. Kitų da- 
zlis žuvo arba buvo nužudyti Si
biro taigose, o išvengusieji rusiš 
,ko komunistinio barbarizmo, mi 
rė Įvairiuose laisvojo pasaulio 
kraštuose. į ...

KORP! NEO-LITUIŽANIA 
tikslas: “Lietuvių tautos.didybė, 
jos. garbė bei gerove if valinga, 
kilni bei tauri asmenvbė”.; šū- r •. j5 t ;. •• s *. - : •- «

nijorams pareigas ir pristačius 
tėvūnui prieššventinėje senijorų 
sueigoje pakelti juos į senijorus 
ir gavę sueigos -pritarimą, gau
davo senijoro spalvas: žalią ke
puraitę ir perrišta per krūtinę 
juostelę. Atlikę Korporacijos me 
tinėje šventėje iškilmingą prie
saiką savo, tėvynei-Lietuvai ir 
pabučišvę iKorporacijds vėliavą, 
jie tapdavo tikraisiais korporan 
tais semjorais. Kepuraitė ir juos 
telė buy® /reikalaujama nešioti

E gėlių ciklo — aliejus 1974

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys)

sudarinėti- mokomąjį personalą į 
ir 192X) m.’ sausio 7 d? pradėjo 
priiminėti studentus. 1922 me
tais. Nepriklausomos Lietuvos 
Seimas, šiems Aukštojo mokslo ; 
kursams suteikė Lietuvos UdĮt 
versiteto vardą, kuris' pirmuo
sius savo mokslo žingsnius pra
dėjo Nepriklausomos Lietpvos. 
laikinoje sostinėje Kaune.

Į universitetą^ buvo priimami Ii 
pilną gimnazijos arba jai atitin Pavadinimas ir’ šfikiš/ kaip

eigose, viešose šventėse;' iškil- 
mingošėįėisenose ir svečiuojan- 
tės. kitęfKorporacijų šventėse. 
Pavienįaų/su spalvomis pasirody 
ti gatvėj&egnebūvo pageidauja
ma. ' ’ ...

:a?.
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Pirmą kartą mūsų krašto gyvenime 
skelbiama rinkiminė platforma, po kuria yra ne 
plutokratinių partijų vadų, be kyšininkų, kapitalistų, 
dvarininkų ir kitų valdančiųjų sluogsnių “asmenybių”, 
bet paprastų darbo žmonių, kaimiečių, darbininkų, inte
ligentų, liaudies kovos organizacijų ir darbo masėms ar
timų sąjungų parašai. Tuo aiškiai rodoma, kad “Darbo 
Lietuvos Sąjungą remia visi dori Lietuvos piliečiai, ne
išlaisvintų tėvynę mylinčių patrijotų sąjunga. Darbo 
Lietuvos Sąjunga remia visi dori Lietuvos piliečiai, ne
žiūrint savo medžiaginės padėties, tikybos ir tautybės, 
nes ji kovoja dėl visų darbo žmonių reikalų ir teisių, dėl 
gražesnės ir laimingesnės mūsų tėvynės ateities.

Darbo Lietuvos Sąjunga — tai liaudies valios reiš
kėją ir liadies vienybės įkūnytoja. Tos sąjungos sukūri
mu liaudis parodė savo vieningą nusistatymą suglausto
mis kovos eilėmis eiti į rinkimus, kad balsuotų už savo 
geriausius sūnus ir dukras, už savo reikalų gynėjus, už 
savo gražesnę ateitį .ir laimingesnį gyvenimą.

Darbo Lietuvos Sąjungos paskelbtoje platformoje 
išdėstyti visų anksčiau Smetonos ir jo pakalikų mulkin
tų ir niekintų reikalavimai. Darbo valstiečiai, darbinin
kai, tarnautojai, šia platforma paskelbė savo- kovos pro
gramą. Kiekvienas šios platformos reikalavimas išreiš
kia darbo liaudies valią, ir darbo liaudis gerai žino, kad 
visi jos dabar išstatyti reikalavimai bus visiškai paten
kinti, nes jos atstovai Liaudies Seime„ bus geriausi dar
bo žmonių reikalų gynėjai Darbo liaudis žino,kad. sutriu
škinus liaudies priešų valdžią, ji galės per savo tikruosius 
atstovus įvykdyti visus tuos savo reikalavimus, dėl ku
rių ji kovojo virš 20 metų.

Lietuvos Darbo Sąjunga laisvės kovoje gimusi, ne
nugalima darbininkų, valstiečių ir darbo inteligentijos 
sąjunga.

mos KORP! FILIAE UTHUA-:čių kariais į Vokietijos vidurį. 
Tuo jie išgelbėjo savo- gyvybę.

Karui pasibaigus, likusieji gy
vi neolituanai emigravo į užjū
rius. Dauguma jų pateko į Jung 
tines Amerikos Valstybes ir čia 
vėl buvo atkurta KORP! NEO- 
LITUANIA su visomis savo tra
dicijomis. Didesniuose Amerikos 
miestuose įsisteigė atskiri Kor
poracijos daliniai su atskiromis 
savomis valdybomis. Visos val
dybos yra renkamos vienerių 
metų laikotarpiui. Atskiriems 
daliniams jungti yra renkama 
Vyriausia Korporacijos valdyba, 
Korporacijos taryba ir Garbės 
teismas. Pati Korporacija yra 
apolitinė,. tiesioginiai nesijungia 
nei į-vieną ar kitą lietuvišką or- 
ganiząeiją, bet-jos paskiri as
menys aktyviai dalyvauja, viso
se lietuviškos linijos politinėse, 
šalpos ir švietimo organizacijo
se. Laisvajame pasaulyje, šiuo 
metu, yra apie 600 neolituanų.

. KORP! NEO-LITHUANIA yra 
tik aukštuosius mokslus studijuo 
jančių arba juos baigusiųjų lie
tuvių organizacija.

Šių metų lapkričio mėnesio 
12 dieną, Chicagoje, KORP! 
NE0-LITUAN1A atšventė Kor
poracijos 55 metų gyvavimo pa., 
minėjimo šventę. Šventė įvyko 
Lietuvių- Tautiniuose Namuose, 
kurią pradedant, 7 Chicagos pa
dalinio jnnijorams iškilmingai 
buvo suteiktos senijoro spalvos. 
Po šių tradicinių ceremonijų, vis 
kas buvo užbaigta šauniu banke 
tu. Tautinių Namų salė buvo 
perpildyta ir daug kas norinčių 
Šventėje dalyvauti nebuvo gali
ma patenkinti.

Juozas žemaitis

korporanbės mergaitės įkurda-’ kėši kartu su bėgančiais vokie- 
~ T7^ i_ T T T A T' 1*^ •'T* T A v**

NIA.. Tikslai ar siekiai visų šių 
dalinių liko tie patys.

Per visą nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą KORP- NEO-LI 
THUANIA davė Lietuvos kraš
tui gana daug inteligentijos ir 
aukšto išsilavinimo asmenybių: 
daktarų, ^oprofesorių, gydytoj ų, 
inžinierių<-iė>ekonomislų. Daug 
kas iš-jtf-užėmė aukštas krašto 
vadovybėje vietas. Tarp kitko, 
tenka ■pažymėti, kad 1930 me-Sėnijoraš, baigęs; universitetą

jr-gavęs-diplomą; saVaime-gąu- tais darant Didžiojo Lietuvos 
^vd'fiKsterio laijsnĮ. 1926-m: bu^ 
vo' Įkurtu atskira' Fffišterią. šą-i 
junga, f$28 mė^i^atšiškyfė-Tr

kunigaikščio VYTAUTO DID
ŽIOJO 500 metų nuo jo mirties 
pai^inėjūū^* Lietuvos vyriausy
be nutarę jo paveik'slą apnešti 

tnoTaikine' 'Tąętuvbs ri- 
• (-in »vw *Kas b toBarilydėjimo visoms ce-

ziT'J-

dįT».ižw/-fe vr/tsl

C old war.

It was bad enough we had to fight tbe British 
fcr our freedom. But on top of that, we had to fight 
•he weather, too.

Because winter at VaHey Forge meant snow, ice. 
tod freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing. 
net nearly enough food, and short on 
wnmunition.

It was an army long on courage,

And then, the money came.
Some $27,000,000 from the 1 .

tumed out. - • . . A
Nowadays, people are still helping America stay

- strong and self-sufficient. And they’re helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bond*- 
They won’t leave you out m *' 

the cold. >.- • f \ ■ .. <■?*

pasisiūlė'mr“Iškepti.’- ^eo- 
IlthaTiaf;senjora'i;'iai jiiozas Mb- 
tęjiftiš ’dr J^uožaš’ Žemaitis. Per 

' visa.' tą. 56 dienų'kelionę jiedu 
. nuėjo..viyšr.240£Ukilometrų pėsti 
ir sutinkančiai paveikslą miniai, 
kai neatšifajsdavo kalbėtojų, jie 
visada pratardavo reikiamą žodi.

"Okupavus1-barbariškiems Ru
sijos komiihištams- Lfetuvą, iš:vi

- sų tuo laiku veikusių- studentiš-
- :kų Korporacijų, daugiausia nu-
• kentėjo- neolituanai. - Tuoj pat
• dauguma jų buvo: areštuoti, su- 

, grūsti į kalėjimus, dalis teupat
, . buvo, išžudyti, o kiti išgrūsti į 
į^ibiro taigas. O laimingieji; ku< 
i riems pasisekė pasislėpti, prasi-
- (-Įėjus tarp Vokietijos, ir Rusijos 
' karui, vėl išėjo i viešumą. Spon
tąsiškal visai Lietuvai sukilus, 

.-.vėl ne vienas neolituanas bebė-
- gančią rusiškų komunistų busvol 
.sadistiškai .nužudyti. Išlikusieji

•■gyvi, ir karą Vokietijai prieš R u 
-.sija bebaigiant pralaimėti, .trau I

Liaudies priešai^ norėdami, sulaikyti liaudies masių 
kovą ilgus metus kalbėjo apie “tautos vienybę”,, apie iš
naudotų- ir išnaudotojų, apie kapitalistų ir dvarinin
kų, apie dvarininkų ir darbo valstiečių “vienybę”. To
kios vienybės niekados nebuvo ir niekados negalėjo bū
ti. Nėra vienybės tarp liaudies ir jos priešų! Vienintelė 
reali ir galinga vienybe,, tai darbo liaudies — darbinin
kų, valstiečių ir darbo inteligentijos kovos’ vienybė, ku7 
rios valią ir galią dabar išreiškia Lietuvos Darbo Są
junga. . . ■ . . r-.;

Lietuvos Darbo Sąjunga yra "visų Smetonų ir skučų 
nukankintų, išnaudotų, paniekintų ir prislėgtų sąjunga,. 
sąjunga visų tų, kurie kovoje dėl mūsų liaudies laimės ir 
dėl broliško Lietuvos ir Sovietų Sąjungos tautų bendra
darbiavimo. ... (

Didžioji Sovietų šalis, jos didvyriška darbininkų ir 
valstiečių Raudonoji armija atnešė mūsų liaudžiai lais- 

.vę ir laimę. Tik Sovietų Sąjungos dėka, mes dabar, gali
me rinkti laisvą, demokratinį seimą ir patys nuspręsti 
savo likimą. Darbo Lietuvos Sąjunga kovoja dėl Lietu
vos ir jos didžiosios Sąjungininkės draugystės pągiHni- 
jno ir išplėtimo.

Visi, kam brangi laisvė, kam brangi darbo žmonių' 
laisvė, visi, kas su dėkingumu ir viltimi žiūri į mūsų iš
laisvintoją Sovietų Sąjungą, telkiasi aplink Lietuvos 
-Liaudies Sąjungą ii' balsuoja už jos kandidatus į Liau
dies Seimą.

Tegyvuoja Darbo Lietuvos Sąjungai
Tegyvuoja nenugalima darbininkų, valstiečių ir in

teligentijos sąjunga!
Tegyvuoja liaudies rinkimai į demokratinį Liaudies 

Seimą!

PASSBOOK 
SAVINGS... 
th* best way to

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Lietuvos intelektualų pagalba 
pavergėjui

see us for 

financin9 

AT OUR 10W RATES

y

Išrašas: “Darbo Lietuva” Nr- 53, 1940. VIII. 14.
Greitai turėsime lietuviškų revoliucinių dainų. Pa

skelbtame konkurse dalyvavo per 500 asmenų ir sukū
rė 1,500 kūrinių.

Konkurso laimėtojai:
I-mosios premijos, “Mes Su . Stalinu”, slapyvarde 

“RAUDONOJI VĖLIAVA”, laimėtojas ANTANAS RŪ
KAS — 500 litų. (Mes su Stalinu į Saulę, mes su Stali
nu kovon, tenedrįsta nieks pasauly kelti kojos Lietu-

IL-sios premijas, “Negrįš ta diena”, slapyvardeAN 
DRIUS KIRTIKLIS, laimėtoja®. KAZYS jAKU^NAh 
—■ 300 litų.

Ncm E Bonds per 6% htrmt when to uijufcy 
cf 5 yean (44% tne fine rear). Lm, stolen or drjcrc^n 
Bonds can be replaced < record* are-provided. Wbm
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JQNAS VAIČIŪNAS

Prieš LB (R) suvaziavimq (1)

LB REORGANIZACIJOS PRADŽIA
Kaip ir ko Kreivėnas mokė visos Čikagos. Atsirado didesnė 

mokykloje, prašyčiau pasiklau-(parama mokykloms. Marquette 
sinėti buvusių mokinių, tų, ku- ’ Parkas tais metais surinko dau 
rie pakankamai suprato. ' giausia solidarumo įnašų: dar

Vėliau “Gimtasis kraštas” [ tyčia peržiūrėjau rašytą pirmi-
paskelbė, kad pas J. Kreivėną ninko pranešimą suvažiavimui. • 
esanti sovietinių knygų agentū
rai: vėl buvo rašyta ir kalbėta.
Niekas nieko nepadėjo.* At-sira- j 
dusi c pozicija nieko negalėjo pa 
daryti, nes su ja buvo visai ne
siskaitoma, nes LB jau buvo at
sistojusi ant diktatūrinio pagrin

Išstatyta genocido paroda, ku- 
>rią aplankė ne tik lietuviai, bet 
I ir seni šio krašto gyventojai, žy
mūs paminėjimai: Kalantos ir 
kitų susideginusių, Tautos šven 
čių ir kitomis progomis.

Tai vis “kvailoji” opozicija, 
kurią stengtasi išvaikyti iš vi
sur, nes tvirtai atsistojo kovoje 

_ ... i crieš okupantą ir už savu tradiOpozicija,I , f.xl ' ... *Įcijų, tautiškumo išlaikymą.
’»i

.... __  r___r____ _ Trūko kantrybė vadams. 1974 ,
Įėjo atsisakyti savo įsitikinimų, metų balandžio 7 dieną padarė, I 

nteisetus parversmus Cicėno

Apie daug kitų reikalų buvo 
rašyta ne taip seniai: dar Skai-/ 
tytojas nepamiršo, 
kietai spaudžiant diktatoriams 
pati gerokai pasispaudę. Nega- KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

ir visų lietuvių vardu, palinkėda tės minėjimas lyg ir baigtas, bet 
mas laisvės Latvijai. | dar scenon išėjo dvi smuikinin-

' kės (Norma Auzina-Leonard, My 
ra Kestenbaum) ir čelistas (Ro 
nald Leonard), šis trio grojo 
keletą punktų iš Bethoveno Se
rena ndcs D. minor, opus 8.

Po programos buvo pasisve
čiavimas.
Lietuviai amerikiečių spaudoje

Nuo spalio vidurio keletą kar-

Gaila Kreivėno. Kokiu būdu 
jis pakliuvo į bendradarbiauto- 
jų tarpą, sunku pasakyti. Bent 
pradžioje nieko nebuvo galima 
įžiūrėti. Bet yra su visais: jie. 
išlenda netikėtai, kaip yla iš | 
maišo. Ypač daug simpatijų Krei 
venas, susilaukė, taip tragiškai 
ir netikėtai jo žmonai mirus. 
Gailėjomės visi ponios Kreivė
nienės: ji tikrai buvo miela mo
teris. Ir jeigu tąsyk Kreivėnas!,. x , . . . , , ... n, , ,, . kimo metu baisiaja balandžio <butu buvęs Apyg. V-bos atleis- • x .. . , < • , .

*■ *• v Vm-nTTn Irom -y ■» o m n

Į ir Marquette Parko apylinkėse, j 
sulaužė įstatus, kuriuos patys j 
pasirašė. Tai įrodė ir Garbės Teis ’ 
mas., bet ir su tuo nebuvo skai-

’ tomasi. Tuoj atsirado kitas Gar
bės Teismas, kurio sudėtis jau)

J buvo visai kita. Į

J. KLAUSEIKIS

Los Angeles, Cąl»
Latvijos nepriklausomybės šventė

Latvių Tautos Taryba 1918 apstu ir vidurinės .kartos, kuri

-nijos latvių, sąjungos pirminin
kas, trumpai palbėjo apie orga
nizacijos veiklą. Inara Reina, 
kalbėjo- Tautos ir kultūros fon
do reikalais, ji perskaitė angliš
kai surašytą laišką Amerikos 
prezidentui Carteriui, prašant iš 
aiškinti, 'kur kada numarintas-

Čia jau Bronius Nainys, dabar metais lapkričio 18 d. paskelbė ( atsivežė ir priaugančiąja, kartą {-buvus is Latvijos .prezidentas
jau FLB pirmininkas davė tikrą Latviją nepriklausoma valstybe.'— mokyklinio amžiaus, vaikus', f T 
pradžią LB. Reorganizacijai. Mar Latviai savo valstybėje laisvi [Salės prieangyje ant. stąlo sų7 

i > • i . *• mrrnrtA ilri 1Q/1A QrsTrin L-v»o it 4~ n

tas iš visur, būtų sau ramiai be
gyvenęs, visuomenėje erzelis bū 
tų buvęs sustabdytas, stovėtu
me visai kitaip ■ šandieninėje 
veikloje.

To pat pirmininkaujančio see 
non buvo iškviestas Vytautas 
Čekanauskas, Lietuvos genera
linis garbės konsulas Los Ange
les. įvade Juris iClnis trumpai pa
minėjo, jog Čekanauskas veik-j 
lūs lietuvis, gerai bendradarbia
vęs su kitomis tautomis ir ne
seniai paskirtas konsulu. Vytau

i tas Čekanauskas angliškai kal
bėdamas paskyrimą konsulu, tų Los Angeles Times ir Herald 
vertino kaip Amerikos vyriausy-1 Examiner dienraščiai rašė apie 
bes paramą ne tik Lietuvos, bet Lietuvą ir lietuvius. Spalio 31 
ir kitų Pabaltijo pavergtų tautų dieną abu dienraščiai iš spaus- 
laisvės kovai. Sakėsi tą dieną , dino A'1 agentūros žinią apie 
kalbėjęsis su Estijos konsulu. J riaušes Vilniuje, kurios buvo po 
Tasai negalįs latvių šventėje da- sporto žaidynių, 
lyvauti ir prašęs perduoti lat
viams Estijos konsulo sveikini
mą: . ; : . -

Į šventės sceną išėjo keturi 
vyrai dainininkai — kvartetas : 

Martins šmrts, Andrejs Kur- 
minš, Augusts Lejnieks ir Janis 
Lejnieks. Jie padainavo dvi dai
nas. Lietuviai irgi turime gerų 
dainininkų, bet latviai turi se- 
nesnias Viešo dainavimo tradi
cijas. Jų ir dainų dienos tėvynė
je Latvijoje daug anksčiau pra
dėtos rengti negu lietuvių.

Gal toji sena dainavimo tra-i 
did j a ir šioje šventėje kvarte
to pademonstruota, nes jiems 
nereikėjo jokio pritarimo — 
akompaniatoriaus. Lietuvių pa
rengimuose. kvartetų ar kitokių 
dainos vienetų be akompaniato
riaus dainuojant nepasitaikė gir 
dėti.'

Profesorė Vaira Freiberga j 
viešnia kalbėtoja

.j.Šventės pagrindinę kalbą pa-.

Spalio 31 d. numeryje Herald 
Examiner iš spausdino Santa 
Monica mieste gyvenančio N. G. 
Nyerges laišką apie Vytauto 
Čekanausko paskyrimą Lietuvos 
konsulu. Laiške paminėtas mi- 
rusis konsulas dr. Julius Biels
kis ir Amerikos nusistatymas 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo vals
tybes tebepripažinti “De Jure” 
nepriklausomomis. Laiško rašy
tojas reiškia pageidavimą ir vil
tį, kad naujai paskirtas konsulas 
Čekanauskas sulauktų dienos, 
kai jo tėvynė vėl bus “De Facto” 
laisvą. Tas pats laiškas išspaus 
dintas ir Los Angeles Times dien 
raščio lapkričio 3 dienos laido
je.

Spalio 21 d. Herald Exeminer 
išspausdino P. G. Pamataičio 
laišką, pavadintą “Double Stan
dard”. Pamataitis paminėjęs 
Amerikos ir Sovietų S-gos pa
reiškimą, jog Izraelis turi pasi
traukti iš okupuotų žemių, -klau 
šia ar prezidento Carterio admi

Ulmanis ir kur yra jo.kapas?

/.Kaip žiniai Latvijos preziden
tas Karlis Ulmanis 1940 metais 
Špvietų-S-gai Latviją okupavus,; 
dąr 34 djeĮįas;buvoįprezi(Įentn. 
pareigose, Tų-metų liepos -mėne-
sį išvežė Rusijon.ž Esamą žinių, 
kad Vpi"ošlley8ke~'prez.- Ulmanis'

quette ‘Parko apylinkės susirin- ’ gyveno.iki 1940 metų, kol Sovie 
. tų Sąjunga Latviją, Estiją ir 
j Lietuvą okupavo.

Los Angeles mieste ir apylin
kėse gyveną latviai šįmet Latvi 
jos nepriklausomybės paskelbi
mo dieną paminėjo lapkričio 19 
dienos vakare gausiu susirinki
mu savoje salėje, Los Angeles 
mieste. Pasitaikė tą vakarą su
sitikti latvį solistą dainininką 
xAndriu Kurminšą (Andrejs Kur 
mins), kurs prasitarė skubąs įl1 
latvių šventę. Susigundžiau ir .aš 
pasidairyti, pasiklausyti, kaip 
latviai švenčia. J

Latvių pasistatyta nauja sa
lė Riverside gatvėje talpino apie 
300 publikos. Kėdžių nevisiems 
užteko, buvo stovinčių. Nemažai 
senesniosios kartos publikos, bet

— tą, Nainys, kaip atsimename,! 
vietoj lyginti įvykius, užpylė dar: 
daugiau alyvos ant įkaitusių gal-Į 
vų, pareikšdamas prieš įstatus 
Kontrolės komisijai nepasitikė
jimą ir leisdamas rinkti valdybą

Štai, kokiu būdu vystėsi iš-neteisėtai, 
opozicijos Reorganizacija. Nors 
apie ją, Reorganizaciją, tur būt, 
niekas nė galvote nepagalvojo, 
riet nepasapnavo. Opozicionieriai 
kovotojai pasitardavo, pamėgi
no užimti kai kurias didelės LB 
apylinkes, visai teisėtu demo
kratiniu ir įstatymišku keliu. 
Marquette Parkas ir. Cicero, at
sidūrė opozicijos rankose. Atsi- ^nepavyko, jei ir buvo norėta, 
radb Lithuanian Plaza iškabos, Įsisteigusi Reorganizacija ją, 
atsirado vėliavų aikštė, kur svar Bendruomenę, išgelbėjo. Reor- 
biomis progomis keliamos vėlia-iganizacija nurodinėjo neteisin- 
vo, dalyvaujant visuomenei ne gus'ir prieštaraujamus kelius 
tik iš Marquette Parko, bet ir iš pačiai LB organizacijai ir krypi

Taigi, jei kas ir nepatenkin
tas Reorganizacijos Įsikūrimu, 
tegul paklausia Br. Nainio: ko
dėl, pone pirmininke, Tu taip pa 
darei? Ar sąmoningai, ar ne? 
Ar norėjai Bendruomenę pers
kelti ?

Deją, Bendruomenės perskelti

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Abrose myga aprašanti paskatinių 90 (1869-1959) metų 
Chicago! 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 12L 41 teatro draugija, 48

organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban*

Norintiefl šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Honey 
Orderį -lanM

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
J<7014> Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 

džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Ainerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoičenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
50 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2,

D. Kuraitis, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. •-xm. "‘Mą

Vincas tomaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J E.

yių

Ela Ir kiti leidiniai yra gnnairi
NAUJIENOSE, 17W Sa. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. SOME 

•MtonkaM <arW valandomis arba užsakant palfv Ir pridedant 
er plnlflRf p*rUI4t.

mą prie okupanto, tolimą nuo 
tikrojo lietuviškumo.

Antras rašinys bus: Reorgani 
zacija ir rezistenciją.

krauta pardavimui latviškų kny 
gų. Nemažai leidinių ir angių 
kalba Latvijos ir latvių tautos 
temomis. ■ ..;.. yj <

šventės programa išspausįin- 
ta ir jos buvo laikomasi. Aęaofi 
kos himną giedojo visa pųblūtt 
(Lietuviai to nėprakt&uojąmC' 

— tik solistas:Amerikos hiįnną 
gieda, lietuvių;šventėsej. T'catį. .j ry'j*;j .2£ • '.-.i.- ■
ro aktorė Lolita 
skaitymu—deklamacijąpradėjot 
programą. Po jos kūnigaš;J3niaį' 
ts Caune ~ perskaitė inyokacinę 
kalbą ir- paprašė publiką, atisto
ti trumpai\maldai.;.: ; •r.i'9: -V:

Toliau programoje solistas-An 
drejs Kurmiriš padainavo MęgiĮį- 
dainą, jam. pianinų pritarė’Dąį- 
ra Cilne. Aktorė Lolita Lejiną' 
vėl išėjo scenon su deklamaciją. 
Mišrus,. keliasdešimt' 'dalyvių' 
choras, padainavo-'dvi-Jdainašį: 
Chorvedė Daira Cilna j'1 -5?

* - ’‘:U 7V ‘
. Kur -yra cprez.•;Uhrtariio

Juris'Gflriis, ■ Plerinės ;Kžifoį4

gj’veno- fkr-1942 m., o-daugiau 
jį.^iiį nėra.“- ^ 7- : :

Carter vis.' kelia 'balsą' -Už.žtfiOr 
gaus 'įėw«.“A?ttodo,yjog- latviai

i šo; ..kad Amerikos^.. prezidentas 
sužinotu,- ką- sovįetąi -padarė su 
Latvijos prezįdentu ?Juk 'tai 
žmoniškas reikalas ir noras 'pas
tirti, kur yrą kapas (Ulmanis, 
biive gimęs il&TĮ--m;). .

F -r- ■»»..- » ąar •- - J-. - — • -> ■

Lietuviai laivių šventėje

sakė profesorė dr. Vaira Frei- nistracija paskelbs reikalavimą, 
berga. Ji profesoriauja Kanado-ikad -Sovietų S-ga pasitrauktų iš 
j e Montrealio • universitete. Spe- į okupuotų Pabaltijo valstybių ?
čialybė — psichologija. Kalbėjo . .,. , •

i j- n -F V. Rakauskaitės koncertas kiek ilgiau negu pusvalandį. Pui 'V. Rakauskaitės koncertas

•kf tarsena, nuoseklus dėstymas. Spalio 30 d. L. A. Jaunimo 
Priminusi 1918 m.- ’ paskelbtą s^ungos'’skyrius 'latvių 'salėje 
Latvijos-nepriklausomybę, kal-J s,jrengė goiistės Violetos Rakaus 
bėtoja psichologiškai žvelgė į.
žmogaus .buitį, j. jo teisę būti ląis 
vain. Publika jos kalbos klau
sėsi. 5u dideliu dėmesiu, labai 
rainiai, laikydamasi. Kalbėtojai 
įteikta; gėlių- ir negailėta -ploji
mų. -Visa pubhka sugiedojo* Ląfri 
vijos įrimnari-^ :Dievs Lat- ....... . .. .

Įvijų.- --- S raiko daugiau prie tokio puikaus 
ijmgiiSišaik-syeįlriiM^atriusį: AJtpri< -.-Tuo:oficialusis -Latvijos šven-. koncerto vertinimo -bepridėti.

&: -Juris- -Cflnis/ latvių kš-gds* pir- 
imininkaš^ gpranesėį: jog. -.minėj į- 
mę .esama; ir syęeįų, Į sceną- pak
vietė--Amerikos - Lietuvių Tary-’.
. » ■ • v ■ * -/ • - J? -<y-. — - -t l

Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastari* ;
— - - - _ - _ ‘ ___ '' — ‘ ' *'* . * -X * ' ** ’T

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis ari»-Mcm^-OfįĮerĮi 
bus pasiųstas tokiu adresai - vl.KIV'.’.'Ji’.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su Žemėlapiu Ir paveikslais įprašo PamsrL h - 
gyventoĮus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąraŠM.v Knygoc 
kaina $6.00, minkšti viršeliil. * . : " .* *j

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608

kaitės koncertą. Publikos buvo 
apsčiai. Dainininkei daug plo-

Naujienose buvo išspausdinta 
E. Kardelienės rašinys, aptariąs 
Rakauskaitės/dainavimo meną, 
kai ji koncertavo Kanadoje^Nė-

užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša, nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

PUIKI KNYGA PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Daupara*. ŽEMES ŪKIO
ta Chl cagoje 1966 metais paties autoriaus
Uų: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų kraite
aklo švietimas Lietuvoje. •'» *. /-

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir bebūtų ap
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, egpūoau- 
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai gailina sakyti, aetuvtt 
tauta galėtų didžiuotis ir tmūgauti savo žemės ūkio knltiteM vtlsiw 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žerndirbiams akatų
"ir tto

ŠVIETIMAS. Štai 
is lėšomis. Knyga

Sieto

palukam}, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

daU*.*

absoliuti Ueturių tautos dauguma (88.12%) buvo ūktBuiiag 
šaulį LSblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba 0UtW 
nlnkal, arba ūkininkų valkai, relBda, kad H knyp boa lęs 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga m tokia omM 
žemei parašyta, kad pradėjus akaityti nebeataerį pettKtAn 
autoriaus skiriama Lietuvai Hali žodHalr “DėkingM iflnw 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių w daug vaizdelių ir leetalių. kalia tft 
Gaunama Naujienose. ‘-7 .

čeki arba Money Orderį dusti tokiu adrasa:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, HUNOtS W«8

I i I
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Įsteigt* 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemai automobiliams pastatyti,
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Kitose JAV vietose 
metams ...... . . $30.00

Jūratė ir KastytisSvabienė

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų __ _
vienam mėnesiui

pusei metų .... ....
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje: 
metams ........
pusei metu 
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant [ 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-, 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ill. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vat vakaro, šeštadieniais — iki 12 »vaL

... $34.00
_ $18.00:

$ 4.00 |

$33.00' 
$18.00' 
$ 3.50

As of December 1, 1977 
Subscription Rates;

In Chicago $33.00 per year, $18-00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.
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i Matome tą Friedrich Nietzsche 
pranašavimą mūsų amžiuje j’au

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ............. ............

pusei metų .....................
trims mėnesiams ... ...... .....
vienam mėnesiui _______

Nelauktas smūgis Belgrade
Amerikos Lietuvių Taryba, vadovaujama Dr. Ka

zio Bobelio, jau seniai ieškojo plyšio tarptautinėje are
noje, pro kuri galėtų iškelti Lietuvos laisvės klausimą. 
Dr. Bobelis ir visa Alto vadovybė labai atidžiai sekė 
Vienoje ištisus du metus vykusius pasitarimus Europos 
taikai ruošti, o vėliau, kai visa tai išsikristalizavo į Hel
sinkio aktus, tai Dr. Bobelis, visas ALTas ir Naujienos 
patarė panaudoti Helsinkio aktus kovai už Lietuvos lai
svę. Ne lietuviai sukėlė Antrąjį Pasaulinį karą, bet visi 
lietuviai neteko nepriklausomybės ir laisvės. Ne lietu
viai, ne Amerikos Lietuvių Taryba ir ne Dr. Bobelis ra
šė Helsinkio aktų paragrafus, bet Dr. Bobelis buvo pir
mas Amerikos lietuvis politikas, kuris patarė nesmerk
ti Helsinkio aktų, bet planuoti panaudoti jų paragrafus 
gimtinio krašto laisvės kovai.

Lietuviams Helsinkio aktai gali nepatikri, kaip jie 
nepatinka ir Sovietų Sąjungos politikams, bet Helsin
kio aktai yra tarptautinis dokumentas, su kuriuo pa
čios galingiausios valstybės yra pasiryužsios siekti tai
kos. Leonidas Brežnevas, pasirašydamas Helsinkio ak
tus, pasakė ilgą kąlb^ kurioje pabrėžė Rytų. Europos 
sienų neliečiamumą. Jis pasakė tiktai vieną pasirašymo 
dokumento dali. Helsinkin suvažiavusios 35 valstybių 
galvos pasižadėjo nevartoti karo'’jėgos sienoms keisti, 
bet jos neatsisakė nuo taikių priemonių joms keisti. Vi
sa sovietų propagandos mašina buvo įkinkyta į Helsin
kio aktų sovietišką interpretaciją- Atsimename, kad ir 
kai kurie lietuviškų laikraščių redaktoriai tiek buvo su
sižavėję sovietine propaganda, kad ja patikėjo ir darė 
reikalingas išvadas. Jie elgėsi kaip maži vaikai, komu
nistų klastos dar nepažinusieji. Jie lietuvių tarpe sėjo 
paniką ir pesimizmą. Jie niekino tuos, kurie, paspendę 
rusams spąstus, stengėsi padėti pavergtiems atgauti 
laisvę.

Prezidentas Fordas, Helsinkio konferencijoje sa
kydamas vieną svarbiausių savo kalbų, pasakė suvažia- 
vusioms valstybių galvoms, kad pats aktas neturės jo 
kios svarbos, jeigu mes nieko nedarysime jame nurody
ta kryptimi, jeigu mes nesieksime saugumo, jeigu tau
tos ir valstybės neišmoks bendradarbiauti. Jis pabrėžė,'

L

paskelbtas mano vardu spaudos 
gabalas '__ _____________  _
— 1. Nihilizmas” pateko į lai
kraštį ne visai tokia antrašte, 
kokis. turėjo būti. Jis paimtas 
iš mano šiuo metu spaudai ruo
šiamos knygos “Dvasinė kultū
ra” pirmos dalies, pavadintos 
“Mūsų amžiaus dvasia”, bet jam j 
duota ne ta antraštė, kokia ma
no, taigi, autoriaus norėta-duo
ti. Be to, jis atspausdintas su 
kaikuriomis korektūros klaido
mis. Todėl -paskelbtoji straips
nio pradžia perspausdinama iš 
naujo, ta antrašte, kokia turėjo, 
būti ir su pataisytomis jo korek 
tūros klaidomis.

Vokiečių filosofas 
Nietzsche (1844-1900), 
krikščionybės, kaip silpnųjų re-i 
ligijos, priešas, skelbęs antžmo- 
gystę, savo paskutiniame vei

kai suvažiuosime patikrinti, kas šia kryptimi padaryta, khle__Der Wille zur Macht —
Tai buvo pranašo žodžiai. Jau tada jis numatė, kad Bei-1 pranašavo, kas laukia žmonijos 
grado konferencija bus svarbesnė, negu Helsinkio kai-! šiame mūsų ir dar sekančiame 
bos ir ceremoningas pasirašymas. Tuometinis preziden- __
tas nujautė, kad Belgrade -bus kalbama pačios svar-

Autoriaus pastaba

dienas “Naujienose”, “T4 au“*uj7. jauJ„ mano vardu spaudoj Matome smonų, v,
“Mūsų dvasine kultūra !«*! ~ rMlgu.1 .r k>

tok} — jau pametusią, jokių gy- 
venimo principų nesilaikančią jų 
nepripažįstančią, su jokia elgse
nos taisykle nesiskaitančią, dide 
le dalimi tiktai egoizmu ir gyvu 
liškais instinktais besivadovau-

■ jančią, Friedrich Nietzsche pra-, 
I našautu nihilizmu besergančią.

Nihilizmas, kaip teisingai Ma
ximilian Beck savo knygoje Phi- 
losophie und Politik rašo, išsige- 
ma į barbariją, kada tautos grįž 
ta į primityvinę būklę, kada ima 
reikštis jų kultūros niveau smu 
kimas, perdirbimas to, kas pui

teratūrą atnešė trukšmingai jo
je ėmę reikštis gal apie dešimts 
mūsų jaunųjų rašytojų, sudariu
sių vad. “Trečią Frontą”. Tai 
buvo gal ir idealistai, bet gero
kai palinkę j komunizmą jauni 
lietuviai;. Korsakas-Radžvilas, 
Jonas Šimkus, Antanas Venclo
va, Bronys Raila ir kiti.

Jie leido ir savo žurnalą “Tre
čias Frontas”, greičiausia, tuo 
vardu prisiminti Trečiąjį Inter
nacionalą, t. y., viso pasaulio 
komunistinių organizacijų 1919. 
UI. 2 d. suvažiavime, Maskvoje, 
sudarytą tarptautinę komunis
tinių partijų organizaciją pasau
linei komunistų revoliucijai vi
sais galimais būdais ruošti.

Tas “Trečias Frontas” reiškė
si nihilistine-anarchistine dvasia

‘persunkta mūsų neva grožine li- 
; ku, komplikuota ir sunku, į tai, teratūra, griaudamas visokį au
kas žalia ir grubu; kada išminties toritetą, niekindamas Dievą, nieFriedich

didelis &a*10Jimas buna pastatytas po 
klausimo ženklu; kada neigia
mos dvasinės vertybės ir imama 
žavėtis tik tuo, kas medžiagiška 
ir gyvuliška; kada einama prie 
dorinio, teisinio ir dvasinio au
toriteto sugriovimo, prie nihiliz
mo visose srityse.

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

"Ką aš pasakoju, tai yra se-
: kančių dvejų šimtmečių is tori-;

blausios Europos taikos ir saugumo problemos. Jam'ją. aš aprašau, kas ateina, ko [Friedrich Nietzsche išpranašau 
buvo gerai žinomi Helsinkio paragrafai, jis nujautė, nieko kito nei negali ateiti —į to nihilizmo amžiuje. Ir. tai yra 
kaip amerikiečiai bandys juos naudoti.

Sovietine propaganda patikėjusieji būsų “politi
kai” visai nekreipė dėmesio į šiuos prezidento Fordo 
žodžius. Jei pūtė kartu su komunistų propagandistais, 
kad Rytų Europa parduota, o kiti Helsinkio aktus pa-

tai nihilizmo atėjimas — die He tikra tiesa.
raufkunft dės Nihilismus. Ši 
ateitis jau kalba šimtais ženklų, 
šis likimas jau reiškiasi visur. 
Mūsų europinė kultūra jau se
nai juda savo įtampos tortūra

Nihilizmas mūšy literatūroje 
nepr. Lietuvoje

Nepriklausomoje Lietuvoje 
maždaug 12-ką metų: mūsų li-UC4U AVJ L4.X VZ J. KAVA A A JAXXAA V UllVUO Q,~ li<Xl J UUA dUVU ^KUIipMO UVA vUX CL r -------------- r

surašiusieji diplomatai buvo išdavikai. Jie turėjo drą- —įtampos, kuri dešimtmetis iš j teratūra buvo švari, didele dali-
~ ~ • f 'v' • • • V ■n _t • • -3 i«X M* A OTIAl’fO'Tdešimtmečio augo ir išaugo, lyg’mi idėjinė, išreiškianti musų 

į kokią katastrofą: neramiai, į tautos idėjas, tautą auklėjanti,

į srovę, kuri veržiasi prie galo, Tokia buvo musų literatūra
X— '.‘Ir; Vado TYFS/Aoin TPlVs

i tis joje nihilizmas. Jį į mūsų li-

sos tvirtinti, kad ne tik JAV prezidentas, bet ii' popie
žiaus atstovas pasinaudojo Judo grašiais- ~ 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos narius jie su purvais) 
maišė, vadindami juos išdavikų bendradarbiais- Tuo i kuri nieko negalvota ir bijosi -iki 1930 metų, kada pradėjo reikš 
tarpu dabar, kada brežnevinės Helsinkio akto interpre- pagalvoti”. Į tis joje nihilizmas. Jį į mūsų li-
tacijos skelbėjai ir toliau Chicagoje tęsia tą pačią poli- - J. •
tiką, konefrencijon sukviestiems jaunuoliams perša) idealizmu ir žinojo, kad amerikiečiai, lietuvių- yilčįųme^ 
pornagrafinę literatūrą, laužančią lietuvių dorovę ir į I apgaus. ~ ~ ~ ”
lytinius geismus kreipiančią lietuviško jaunimo dėme
sį., kad nuviliotų juos nuo politinės kovos už Lietuvos 
laisvę ir paskęstų ištvirkime, tuo tarpu tas- pats dr. Bo
belis Belgrade dėstė Lietuvos laisvės siekiantiems Ame
rikos politikams prieš 35 metus buvusią padėtį ir. sovie
tų okupacinių karo jėgų klastą. ‘ .......

Šiandien dar nežinome, -kuo Belgrado konferencija 
pasibaigs. Niekam, net ir įtakingiausiems diplomatams 
šiandien neaišku, ką Belgradan suvažiavusieji atstovai, 
padalys konferencijos nutarimams įvykdyti. Bet šian
dien lietuvams turėtų būti aišku, kad po tiek metų Lie
tuvos laisvės klausimas buvo iškeltas tarptatinėje are
noje okupantams labai nepalankiose sąlygose ir dar blo
gesnėje tarptautinėje nuotaikoje. Pirmą kartą sovietų 
atstovas neturėjo kuo pateisinti savo valdžios smurto ir 
tarptautinių sutarčių laužymo. Tarptautinėje konfe
rencijoje klausimą iškėlė ne buvusieji Lietuvos kai- 
mynai ne Lietuvos laisvės draugai Pietų Amerikoje/Pabaltijo, jeigu mes mokėsime laisvąjį pasaulį įtikinti, 
Afrikoje, bet Jungtinės Amerikos Valstybės. Ameri-. kad. lietuviams laisvė yra reikalinga. Darbas busleng- 
kiecius šiam klausimui kelti paruošė Amerikos Lietu-' vesnis ir našesnis, jeigu mūsų inteligentijos dėmesys 
vių Taryba, šiam darbui pritarė didelė Amerikos lietu- bus nukreiptas nuo pornografinių novelių į kovą už

-t-x -p -r i - 1 A.V2kl<J Ad. 1X10 UrUl<U. X1CX CkLLLIAlj ’ Vc*u.lvc

r’ ° e.^t jėgos galia, griaunamai, panašiai! kelianti jos moralę.

Ke’ tik sėn. Robert Dole Belgrade iškėlė ^Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pavergimb 'kliaų5iiiią% Bet sovietų ‘.po
ziciją labiausiai daužė ady-. Ąrthųr“ .A-_
merikos delegacijos pirmininkas., Xietuypsi. jkisyęš'‘lųaa*- 
simo niekas jau negalės padėti į stalčių ir.;.užmiršti; 
Svarbioje tarptautinėje konferencijoje, iškeltas klausi
mas turės būti judinamas- Sovietų valdžia patyrė, kad 
josios klastai ateina galas. Niekas netiki josios praves
tais “rinkimais” ir Antano Sniečkaus vadovauta dėlė; 
gacija prašyti Staliną priimti lietuvius į Sovietų Sąjun
gą. Tai buvo didžiausioji klasta. Ji demaskuota tarp
tautinėje arenoje.

Reikia neužmiršti, kad Belgrado konferencijoje ru
sai neturi daugumos. Maskva tam turi tiktai dešimt bal
sų, tuo tarpu .laisvosios Europos valstybės turi 25 bai
sus. Tai ne Jungtinės Tautos. Maskva turės būti priver
sta atšaukti savo karo jėgas, policiją- ir kolonistus iš

kindamas religiją, nesiskaityda
mas su teise, morale, su mūsų 
tautos gyvenime susiklojusiomis 
dorinėmis ir kitomis • elgsenos 
tradicijomis, net elementariau
siu padorumu.

Nedrįsdami pasivadinti tiesiog 
nihilistų vardu, — nes jie tuo 
būtų mūsų visuomenę iškart su 
kėlę prieš save, — tie “trečia- 
frontininkai” pasiskelbė pasi
rinkę jokio autoriteto nepripa
žįstantį, jokių elgsenos taisyk- 
lių-normų nesilaikanti berną.

“TF” I-me Nr. paskelbta to 
nihinistinio sąjūdžio deklaraci
ja, kur pasakyta, kad “trečia- 
frontininkai” berną ima savo 
“kriterijum, estetika, siekimais 
ir taktika”, kad tam bernui 
“bus skiriamas literatūros žo
dis”, kad bernas būsiąs “tikro
sios idealogijos, tikro gyvenimo 
mąsto herojus, kuris eina užka
riauti savo žemės, teisės ir lais
vės”..

Nežiūrint to, kad mūsų kai- 
m’o bernas mums visiems buvo 
gerai pažįstamas, kaip tegul ir 
be mokslo, bet aūgštos inteligen 
ei j o s,nepretenduojąs į salonines 
manieras, "f didėlį. mandagumą, 
bet visdėlto .doras kaimo vaiki- 
naš, treeiafrontinihkai apsimetė 
jo gerai dar nepažįstą ir griebė
si nupiešti, jo veido nihilistinius 
bruožus. '. .

Tą apsimetimą, kad bernas 
trečiafrontininkams dar nėra pa 
kankamai aiškus, parodė Korsa
kas-Radžvilas savo straipsny 
tuojau hpo “TF” 1 Nr. paskelb
tos ano niilistinio sąjūdžio dek
laracijos. Jis rašė:

“Lietuvių titoratūron Įsiver
žė bernas. Ir koks skandalas! 
Kokia neapykanta prieš tą ber
ną iš kurio prakaito mintama 
ir ant kurio nugaros jojama. O 
visdėlto tas bernas nepakanka
mai aiškus. Jo bruožai dar ne
pakankamai susikristalizavę”,..

kad šio akto svarbą sužinosime tiktai už dviejų metų, vių dauguma, kuri pažino amerikiečius, pasitikėjo jų krašto laisvę. (Bus daugiau)

H'

RAŠO JONAS ČEPINSKIS

VINCAS ČEPINSKIS - MOKSLO 
ENTUZIASTAS

Profesorius Vincas Čepinskis buvo fizikos ir che
mijos mokslų pradininkas Lietuvoj. Iš jo sukurtos mo
kyklos išėjo daug talentingų fizikų ir chemikų.

...šiaurės Lietuvos lygumose, netoli Latvijos pa* 
sienio, soduose skendėjo senas Dargaičių -kaimas 
(dabar Joniškio raj.). šio kaimo ūkininkai Natalija, 
ir Vincas čepinskiai beveik prieš šimtą metų (1371, 
V. 3.) susilaukė pirmojo sūnaus, kuriam suteikė. Vin
co vardą. Po to šeimoje gimė dar 12 vaikų-. Tėvai— 
gana pažangūs tų laikų žmonės, matydami sūnaus 
gerą atmintį ir didelius gabumus, nutarė jį leisti j 
mokslus. Pradinį mokslą Vincukas gavo pas kaimo 
'‘daraktorių”, o vėliau naujai aitdarytoje Pašvitinio 
liaudies mokykloje.

1832 hi. rudenį V. Čepinskis pateko į Šiaulių 
gimnaziją. Mokėsi labai gerai, ypač mėgo gamtos 
mokslus, matematiką, buvo pažangus ir drausmin
gas .mokinys, o lėšų mokslui užsidirbdavo padėka- 
mas atsitikusiems mokiniams. 1890 m. jis baigė 
gimnaziją aukso medaliu.

Tėvai nevertė sūnaus stoti į kunigų seminari
ją, o leido pagakxvti ir pasirinkti mokytis toliau 
fcn. kur jri- norės, kur jį traukia širdis. V. Čepins
kis lakai im ’’<> gamtos mokslus, todėl ir nutarė juos 
ktusijiioli Petį i’pilyje. įstodamas į universiteto gam- 
let-matcnn'.ijos fakulteto chemijos skyrių. Studijos

buvo'sunkios, nes reikėjo ir duoną užsidirbti. Po 
ketverių metų jis baigė aukštąją mokyklą, įsigyda
mas chemiko specialybę.

1890 m. jaunasis Čepinskis pradeda dirbti labo
rantu pas talentingą rusų mokslininką prof. Mende
lejevą, jo vadovaujamuose Rusijos Matų ir saikų rū
muose (D. Mendelejevas po didelių ginčų su tuome
tiniu šsietimo ministru buvo pasitraukęs iš Petrapi
lio universiteto). Pmfesorini patiko tvarkingas ir ga
bu jaunuolis. D. Mendelejevas supažindino jį su 
Valentino Koršo (literatūros istoriko ir žurnalisto) 
šeima. Čia V. Čepinskis artimai susidraugavo su 
Mariją Koršaite ir po metų draugavimo ją vedė.

1896 m. jis išvyko iš Petrapilio j Šveicariją to
liau įgilinti savn žinių. Ciuricho Politechnikos ins
titute trejus mctiis lankė fiziko prof.- IL V. Vėberio 
elektrodinamikos, elektromagnetizmo ir elektro
technikos paskaitas. Gilindamasis į .elektrochemiją, 
pabU5*ojo Getingeno (pas prof. Nernslų) ir Leipci
go (pas prof. Ostvaldą) universitetuose. Ciuriche jis 
kurį laiką dirbo pas prof. Rikardą Lorensą — žymu 
to meto elektrochemiką. Gilindamas žinias, V. Če
pinskis kartu dirbo ir mokslo darbą, spausdino 
straipsnius moksliniame žurnale.

Po ketverių metų papildomų studijų ir specia
lizacijos Šveicarijoje bei Vokietijoje Vintas Čepin
skis včl grįžo į Petrapinį, kur iki 1902 m. rudens va-' 
dovavo centriniam Tiudoro akumuliatorių dirbtu
vių technikos biurui, tyrinėjo. kaip pritaikyti “Vi- 
carino” sistemą keleiviniams traukiniams apšviesti 
elektra.

Nuo 1902 m. V. Čepinskis persikėlė dirbti ar
čiau tėviškės — į Liepoją. Čia miesto komercinėje 

'mokykloje dėstė fziką ir chemiją. Vėliau, 1904 m. jis 
buvo paskirtas tos mokyklos direktoriumi ir kartu 
vadovavo Liepojo Technikos draugijai.

Kilus pirmajam pasauliniam karui, V. Čepinskis 
persikėlė į Maskvą, kur 1915 — 1916 m. su prof. M. 
Cenlneršveriu dirbo Maskvos Susiekimo instituto la
boratorijoje, gamindamas iš magnezito mangį. 1915 
— 1918 m. dėstė fizką Lutugino liaudies universitete 
Petrapilyje .mokytojavo Ugličo realinėje mokyklo
je. Dirbdamas pedagoginį darbą, V. Čepinskis neuž
miršo ir mokslinės veiklos.

1918 m. V. Čepinskis grižo į Lietuvą. Pirmiausia 
buvo paskirtas dirbti švietimo ministerijoje Vilniu
je. Daug prisidėjo prie Vilniaus universiteto atsta-^ 
tymo. 1920 m. V. Čepinskis persikėlė į Kauną, tapo 
vienu pirmųjų Ia'etuv<xs aukštųjų Kursų dėstytoju. 
Kartu su profesoriais Zigmu Žemaičiu, Vladu Lašu 

I ir kitais jis padėjo pamatus Lietuvos universitetui, 
vėliau pavadintam Vytauto Didžojo Vardu, čia nuo 
1922 m. jis dirbo gamtos-matematikos fakulteto fi- 

fcikos, o vėliau fizinės chemijos katedros vedėju, jgi-, 
jęs profesoriaus vardą, V. Čepinskis šešerius metus 
Ihjvo universiteto rektorius.

Jo pastangų dėka pastatomi nauji gražūs Fizi-1 
kos-chemijos instituto rūmai Aleksote (šį pastatą be
sitraukdami vokiečių okupantai susprogdino). i

Pablogėjus sveikatai profesorius 1936 m. išėjo į 
pensiją. j

* (Bus daugiau)

ANTANO IR KONSTANCIJOS
STANKŲ PRISIMINIMAI

(Tęsinys)

Toks Tananevičius, kai savo banką uždarė, nu
nešė apie 3 milijonus dolerių, daugumoje lietuvių 
sutaupytų. Pačiam Tananevičiui buvo priteista 4 me
lai kalėjimo, bet teismas nuo bausmės atleido, nes 
buvo nusilpęs jo regėjimas.

Vėliau buvo įsteigti sleitų-valstijų bankai, bet ir 
tuose bankuose žądavo žmonių sutaupyti pinigai. 
Tik vienas Metropolitan bankas, Brėnzų įsteigtas, 
žmonių pinigų nepražudė.

1916 melais, dar prieš Lietuvai atgaunant lais
vę, į Čikagą buvo atvykęs -caro Rusijos Dūmos atsto
vas M. Yčas, koris Congress viešbutyje įvykusiame 
lietuvių pobūvyje Tnaždaug šitaip pasakė: “Žiūrėkit 
į mane: nors aš esu lietuvių išrinktas atstovas J Ru
sijos IV Dūmą, bet ar tikėsite man ar ne, Lietuva bus 
nepriklausoma!”

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir -kuriantis iš 
karo grovėsių, Čikagos lietuviai savo tarpe pergyve
no didžiausią džiaugsmą.

(Pabaiga)

SKAITYKITE IR y LATIN RITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS*
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Rotušės aikštė ir katedra Kaune 1929 m.

ALFONSAS GIEDRAITIS, DR. D. D. Ot tau įr vadovas!.. Argi galiDISKUSINIS

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGU* 

6449 So. Pulaaki Rd. (Crowfacd 
vU^cal Bvtl<ftn«t. Tai. LU 5-6446

P ūma ligonius gagai sudarau 
Jei neawtep-a. skandinti 3H-80U4.

INKSTŲ LR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

TeieL 695-0533 
Fox V*Uoy Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

LU. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

5. Hanheim Rd, Westchester, IL-
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

palaiminimas". — ] Mozės 12:2.
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
nastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui, Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. 0 dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurtą gausite ne
mokamai. Rašykite: -

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

(kaip corpus delicti, įrodantis, 
kad pati L. Ž. S-gos Centro 
V-ba ir Žurnalistikos redakto
rius dar neskiria sąvokų vadovo 
nuo padrikų straipsnių rinkinio;

! ir visLk “tikisi, kad jis (tas va
ldovas A. G.) bent kiek pasitar
naus visiems, bet ypač mūsų 
jaunajai žurnalistų kartai, iš 
kurios visi labai daug laukiame 
(t p. 5 p«L>. “Kuo pasitarnaus 'i 
KL i inimu tai tikrai - pagaliau 
ne ką atsieks ir jaunoji karta, 
mokomą nuo medinės žagrės.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Tek: 56Z-Z727 arba 562-272$

Rex.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINĖKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave, WA 5-26/0

Valandos pagal susitarimą Jei neat- 
.■>* liepia, skambinti Ml 3-0001.

KOKIA KALBA, TOKIA TAUTA
TEL. — BE 3-5893 V

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIU LlQOS 

3yū7 West 103rd Street

t Aplantii. m įsų laikraštijoje 
įlotai retai užiinkarna gimimo 
'tei m y imo plautinės datos ne- 
krofcguose, juodžemiuose prane- 
šjBaose ar kitokį įvykių apra- 
5ymųo«ie; gi šių duomenų visiš- 

|kai neramlama ilguose straips- 
toksai “vadovas” pamokyti savo; ® uose apie Olimpo viršūnėse su- 
jaunesnjHs kolegas žurnalistinės į lietuvius — filmų akto- 

I tvarkos ir tikslumo, jeigu patsLįus. O nėrėtųsi, kad tokios įžy- 
t žurnalistų s-gos pirmininkas ne mynės į UETŲViŲ TAUTOS 
žino savo gimimo datos, tik žL?kp.<yxiKA patektų.

(Bus daugiau)

Mažeika Evans
žino savo gimimo datos, tik žLĮ 
no, kad gimęs Marijampolėje' 
(11 psL), kita to “vadovo” lek
torė tik — kad gimusi Irkutske, 
Sibire (117 psl.), o kiti penki 
su mažesniais pamestinukų met 
rikiniais trukumais: jų biogra
finėse santtraukose bent pažymė 
ta gimimo metai 58,110,135,220 
ir 265 pslj. Tame “vadove” nė
ra nė Žurnalistikos Žanrų, ats
pausdintų Lietuvių žurnalistų 
S-gos neperiodiniam leidiny Lie 
tuvis-Žumalistas Nr. 4 (10), 
1974 sausio -mėn„ kur labai su
prantamai paaiškinta, kodėl rei!mo branduolį sudaro protonas 
kia rašyti gimimo, mirimo ar ki- i 
tokių įvykių pilnutines datas.' 
Bet žurn. s-gos vadovybė ir pats 
“vadovo” redaktorius į tai ne-

Kalbos negalavimai — nutautėjimo pradžia
LIEČIAMA: naujadarai — pratimai — kirčiavimas — datų 

laidos — žurnalistikos vadovas 
periodinė spauda.

(Tęsinys)

vardais ir kalbą prastinti reikia, 
nes ir mus pačius negailestingas 
likimas žiauriai prąstinna. Anot 
Aisčio,-man gailą širdies ir raša
lo pradėto.., nes kaj .anuomet pa 
tarinęjąu plunksnos veikėjams 

______________ ___ ....... .. nesinį&kyti rašybos -iš žodynų, 
gaištjngą terminą “ponas” Te- bet iš,’-Lietuvių Kalbos Vadovo,, 
gu. lenkai juo-džiaugiasi. i.tai jie, kaip susitarę- okup. Lie- 

Džiaugiuosi-kaikuriuos laikraš tavoje išleistame Dabartinės 
čiuose vis dažniau užtikdamas Lietuvių Kalbos Žodyne pasitai- 
Šventavę. vietoj slaviškosios baž kiusią labai nemalonią klaidą: 
nyčios (siauresne prasme, vie-, “tur būt” ir “gal būt” pripažino 
toj koplyčios, galėtų būti maldyk taisykle, ir šiuos pusžodžius sa
la); Vasario 16 Gimnazija jau vo veikaluose plačiai paskleidė 
vartoja rašiklius ir dar vieną ki
tą iš. kažkada ■ -mano siūlytų 
terminų. a “

Būtų gera, kad- mūsų periodi-.

> Tačiau mūsų tauta ir išeivijoje 
’ ponijai atsidavusi: parapijos kie 

me juos rikiuoja, fotografuoja, 
į pagerbtuves-išgertuves kvie
čia, o tie’ net iš uždaro klubo 
visiems spinduliuoja-šviečia!..

PR. FRANK PLĘČKAS meskime tą mūsų, tautai pra
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKĄ! " ?
2618 W. 71 St. Tel. 7^-5149

TUrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’” “ -

Va), agai susitarimą. Uždaryta treč

i ^LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSMS 

PROSTATOS ČHMtURGhJA
2656 WEST S3rd STREET
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5-—7- vaL vale
Ofiso telef.; 774-2880^

Rezidencijos tele E: 444-5545

UK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.' 
. utisas 2o52 WEST 59th STREE T

‘ ' Tel. PR 8-1223
^VFlSt) VAL.:. pirnL, a®Ėrąd»' trečiai 

ir’'pdnkt. 2-4 it 6-8 vai, vak. šeštame- 
ma-s 2-4 vaL popiet kitu laiku

- pagal susitarimą

Laidotuvių Direktoriai
pra- 

radijo valandėlės —

Sunkusis vanduo
Paprasto vandens molekulę 

sudaro du vandenilio atomai ir 
vienas deguonie atomas. Sun
kaus molekulę sudaro du deuto- 
rono atomai ir vienas deguo
nie.

Vandenilio a loom branduolį 
sudaro protonas, deutorono ato-

Trys Moderniškos Koplyčios
Įfe1 Mašinoms Vieta

Tet. 737-8600
rįįjfr? Tel. 737-8601

po visa laisvąjį pasaulį. Gi šį
met anųjų Liet. Kalbos Komisija 
prie Mokslų Akademijos šią 
klaidą patarė ir patvirtino šiuos

mt. Vokietijoje.. •

kie terminai; kaip “Kremliaus turbūt, galbūt, kaip ir Liet. Kal- 
. viešpačiai” ar iš anapus atklydę; bos Vadove, sudarytame prof, 
“psichiatrinės Ligoninės”. Juk ' Dr. Skardžiaus ir išleisto. 1950 
jose ne gydoma,. bet sergdina-
Tnaį‘o mes savanoriškai, vadina-' Dabar mūsiškiams.-pėdsekiams
me ligoninėmis, t. y. patvirtina-‘ kaip ir su tuo .poezijos aimana- 
me,okupantų veidmainingus ter ęfcu, v^ re&^dęnnti's prie liū- 
minus.. Jurašienė' žymiai logiš
kiau iSsireiski'a1^ pšfėhiatnnė&f. —----- . . . .. .
— bent čia to netinkamo žodžio! Mūsų raštija — 
“ligoninė” nepridėta. Mums ge- ir žurnalistika —

to uodegos..

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
k Aparatai - Protezai Med. ban- 

oazar. Speciali pagalba ketoms.
> (Arch Supports; ir L t.

■a

EUDEIKIS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ir neutronas.
Jeigu vienas kvantas energi

jos paliečia deutoroną, tai issi-

Tu abiejų vandenilio ižo topų 
santykis, yra 3700:1. Sunkaus

GAIDAS ■■ DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telel.: GRovehill S-2345-t

atkreipė Trenkia u šio dėmesio — sklaido į protoną^ ir neutroną. . 
nemėgsta teorijos. O tuo būtų 
užpildyta didelė teoetinė spra
gą, ir pats‘‘vadovas” būtų bent vandens didžiausias tankumas 
dalinai' panašesnis į žurnalisti
kos. vadovėli,. Jeigu mokomasi 
iš žodynų, tai kam dar reikėjo 
Teisti žurnalistikos vadovą? Žur 
nalistikos rabinams taip pat tu
rėtų būti žinoma, kad vadovas ar 
vadovėlis rašomas ne puskapio 
autorių: si duo faciunt idem, 
non ėst idem (jeigu du dirba tą 
patį, taipjau nėra tas pat).

4 .romanistika 
atstovaujanti 

riau tiktų panašias okupanto įs tautos gyvatą, yra tikrai naši 
taigas vadinti; sergdoninė, ser-. laiciztinę rasine: nesibaigia me- 
gdintuvė, kankintuvė, kančiana tiniai konkursai geriausiam ro- 
mis; tinka ir psichizoliatorius, manui, o žurnlistų. sąjunga net 
bet tik jau ne psichiatrinė ligo- savo vadovą išleido.' Gražus ap- 
ninėl daras, bet viduje pasigendama

...--------- ' r. . net trijų svarbiausių dalykų:
Daiktus vadinti tikrais jų teorijos, metodikos ir sistemos!

yra prie 11.6 laipsnio Celsijaus, 
o paprasto vandens didžiausia 
tanka buna prie 4 laipsnių C.. 
Paprasto vandens virimo taškas 
100 laipsnių C, o sunkaus van-^ 
dens 401.6 laipsn. C.

Sunkiajame vandenyje negali, 
bųti nei augmenijos, nei gyvū- 
.nijos.
k Sunkusis vanduo naudojamas' 

Ši 291 psl. knyga-Žumalistika, '; urano atomų skaldyme: kaip 
leidėjų pavadinta, žurnalistikos nioderatoris, vietoje grafito, 
vadovu (o psl.) yra ne kas kita, VL Valinevičius

4^5-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tęi.t YAt^j 7-1741 - 1742

4330-34 So. CAL1F0RNL4 AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-4)440

Telef.: TOwnhall 3-2108-»

Fruit-Filled Fantasies

i

PERKRAUSTYMAI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR-NAKTĮ,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

SOPHIE BARČUS
RAOU& ŠEIMOS VALANDOS 

Vise* programa* ii WOPA,

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

. ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE- Phone: YArd« 7-3401

GEORGE F. RUDMINAS 
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArde 7-1138-1139

BUTKUS - VASAITIS
144S So. 50th Ave_ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET RF pu bite 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VLVnii 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hill*, iT. 974-4411

2850 West 63rd St,, Chicago. 111. 60629 
T»laf.; PRocpad fr-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2643 WEST 6jrt# STREET 
Telfooai; PR 8-0*33 » PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gana Drably 

krautuvė.
THB DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 49»-l318

Leidimai — Pilna apbrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Liefuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.

Vedėja Aldona' Daubos t 
TeiefT HEmioelT4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Enjoy the fruits of summer s labor — with a detectable sour 
create dressing. Simple to make and delicious to serve, it's a 
fantastic accompaniment to a platter of fre&h fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Morton®Natures Seasons?Seasoning 
WepcL

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buda* 
rary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter. - \ _

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedge* 
of applęs, pegches, nectarines, pears and some plums in lemon 
Juice. *r- • *'* Vi, '

' • Sour Cream Dressing for Fresh Fruita
1 (8-ouocej carton tour . % teaspoon Morton ".

cream . ' Nature’s Seasons
■ seasoning blood 

edfenta. tn small bowl; mix well. Store in 
as aboet i/3 cup. '

1 (8-ounce) carton lour ■ Vi teaspoon Morton * .
Cream laae^n^

. U cup firmly packed >' 
bravnwgtf . ..

Combine all mgrer** 
the refrigerator^

RAŠYTOJAS ALFONSAS VAMBUTAS
Gyv. 2523 W. 43rd Street

Mirė 1977 m. lapkričio 25 d., 11:30 vai. ryto, sulaukus 74 mętų amž.
Gimęs Rygoje, Latvijoje.
Amerikoje išgyveno 17 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Helena, pagal tėvus Buštausfcaitėv sūnus 

Asatolis. marti Gladys, duktė Eleonora Jimenez, žentas Jose, anūkas 
Joseph, duktė Elena, ir daug dukterėčių ir sūnėnų bei kitų giminių, 
draugu ir pažįstamų.

pvfklausė Žurnalistų Sąjungai.
Kūčias pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Antradieni, lapkričio 29 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Our Lady of Sorrows kapinėse, 14th Št ir 
Wolf Road.

. Visi a. a. Alfonso Vambuto giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieką: žmona, sūnus, dukterys, anūkas, giminės.
Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

LAST YBAR 2ĄSO SCHOOt- 
AG8 CHILDREN BETWBSN 
THS AGGS OP S AND 14. 
vvERH KILLED BY MOTOR 
VEHICLES *1 THS U-K 
CHARLES M. HAYES, 
PRESIDENT or THE CHICAGO 
motor club, asks dpiysrs 
TO Be e SPECIALLY ALERT 
TOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

Chicagct
Lietuvių
Laidotuvių
Dire k torių 

Associacijos

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1WJ

■r
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kutavūs ir aptarus prieita, kad 
suruošti šeimyninius pensiniiL- 
kų N.Metų sutikimą. Ir tam pa
skirta iš kasos t.k maistui nu
sipirkti $50. Atsiradus trūku
mui bei kitiems reikalams, pa
tys nariai prisideda piniginiai. 
Nariai, norintieji dalyvauti N. 
Melų sutikime, registruojasi iki 

.gruodi-io mėn. 15 d. pas valdy- 
bos narius, ar pas skyriaus pir-

Pensininkų veikla

Š’ų metų lapkričio mnė. I i d.
vai. 30 iii. lietuvių klubo pa- 

llal|M>sė įvyko vietos lietuvių 
’pensįninkų metinis susirinki 
.nias. Susirinkimą atidarė sky
riaus pirm. A. Pocius. Pasveiki
nęs šį kartą skaitlingai susirin
kusius, palinkėjo sėkmingo dar
bo. , __ j___

Pereito susirinkimo protokolų ^pjinka
perskaitė, sekretorė p. K. Jeinei-1 \u(ar|a priimti ir nepensit 
kienė, protokolas priimtas be jeį ĮOkių atsirastų. Jie už
pataisų. Pranešimą padarė sky-l M sumoka po nuo ggl

- riaus pirm. D. Pocius pareikšda-
Bias, kad metinis skyriaus su-, ... *
sirinkimas buvo šauktas šių me-Į Taipogi pensininkai turime i -{ 
tų kovo mėn. 20 d., bet neįvy- bet dėkui Dievui visi ei-j
ko, kadani nagriai nesusirinko. na žeryn stiprjTi.^ Netikėtai 

‘O po to, dėl susidariusių nenu- aPs^r8° P- P* Nekrašienė, teko 
matytų aplinkybių ir iki šiam P«fiuldyti ligoninėn, kur jai bu- 
laikui susirinkimas ir nebuvo vo širdies sustiprintojas 
sušauktas i (pacemaker). Dabar gerai jau-

- Kasininkas V. Keršys prane_ čiasi savo vyrelio Broniaus prie- 
\šė. kad iki šiam laikui narin 'žiūroje.

Netikėtai “kvaraba” griebė 
kasoje turime $265.81. Pinigai stiprų vyrą savanorį kūrėją B. 
laikomi banke. Daugiau jokių Daukšį, kuris turėjo lengva šir- 
pranešimų neatsiradus, eita prie1” ‘ .........................
naujos valdybos rinkimų.

Valdybon išrinkti A. Pocius 
pirm., P. šernas ir I. Petrutienė 
vicepirm., K. Jemeikienė sekre
tore ir V. Keršys kasininku.

Per klausimus bei sumany
mus, buvo iškeltas klausimas, 
kaip yra ryšiai su pensininkų 
centru Čikagoje?, juk esame jų 
padalinys, ir net įmokėję tam 
tikrą sumą pinigų, padengimui 
susidarius raštų nuorašų per-i Be to, turėjo ligoninėn atsi
siuntimui. Į tai trumpai atsakė įgulti ir p? M.~ Stankaitienė, ku- 
skyriaus pirm. A. Pocius. riai buvo padaryta kojos kaulo

Kol Čikagos pensininkams va- operacija. Viskas labai gerai 
■dovavo p. J. Gybaitis, gauda-’pasisekė ir šiuo laiku ligonė ran 
vau vieną kitą informacijų, d?’ dasi namuose, savo dukters dak- 
vėliau viskas nutrūko. Jokių ži- tarės ir žento Surantų priežiūro- 
nių žinelių apie pensininkų vei- j e. Visiems ligoniams linkiu kuo 
klą, nei valdybos adreso iki šiam • greičiausiai ;spstiprėti, kad risi 
laikui negauta." ; - ; - Įpensihinksi ^galėtumėm ^benjlro-

;TaipogLbuvo iškeltas*Me- šeniTSje’ sutikfi ateinau^ųs 
tų'\ sųtifci^jciausiTOs,-~^^ '

.šė, kad iki šiam laikui nario’ 
'mokestį susimokėjo 18 narių, ir f

dies priepuolį, bet kaip stiprus, 
vyras atlaikė. Grįžęs iš ligoni
nės jautėsi gerai, bet po keletos 
dienų ištiko priepuolį, kaįip 
ia vadina striokas, paralyžavo 

kairę kūno pusę, bet gerų gy
dytojų dėka jau baigia pasveik
ti, randasi savo namuose, žmo
nelės priežiūroje. Vaikšto su laz 
dele, bet jau paeina ir be jos. 
Dar truks kiek laiko, ir bus svei
kas ir drūtas. J

Be to, turėjo ligoninėn atsi-

šy. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

skyriaus pirm. A. Pocius.

SS SS,

[f

šaulių veikloje

Kaip buvau rašęs, kad vietos 
5-to šaulių būrio susirinkimas 
įvyksta šių metų gruodžio mėn. 
4 d. 1 vai. 30 m. lietuvių klubo 
mažojoje salėje. Naujai gauto-. 
mis žiniomis, iš Čikagos atvyks
ta L; š. S. T. centro valdybos, . 
sesių šaulių vadė ir kartu yra 
V. D. š. Rinktinės sesių šaulių 
vadė sesė Cicevičienė, ir Rink
tinės vadas brolis VI. Išganaitis 

i ir kiti. ■ ’ '*
. Nebevyksta „gen. Daukanto! 

jūrų šauliu kuopos. vadasį-bFoli&. 
M Vengjąjį.skąs, ir. šį kartą, nę-i 
Ųėbus1 r^ompš, filmos iš; šaulių 
vešios? • ? . -i

vietos šauliai šaulės su savo 
bei svečiais prašomi 

.dalyvauti, ir pasi--' 
. svečiai papasakos ' 
veikląjr' ?. j

Po viskam bus'pokalbiai5prie 1

šeimomis

- Corp, ;

' . r ?? — TeL WA 5-2737
»M kHaMwd SL,CMcm*. HL 6O6QB. — Tek 254432*

• Jggr V. V AL AN T | M A »■•.

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

Amentor xienmn mėnraščio sseifėjus b« uetunaaoe N«doa pirmo- 
XQ9 It atitekant MWnn paralgaf aarflfmta BettivyNa fiBlklmi atot 
Mamas Naujieną platinimo tduA '

<AUJHN08 tvirtai jtovf ir kovoja vi U«tcrw tr Rrrvrttl tinta rtą triar*. 
mdarnca tr iMCldėdasiM | andarina k dnipratais ar Ji tfatio

AaUJTSNOS palaiko risat lietuviu deaekntioet eapea. m bendras laetttp 
djaa ir ramia visą Ueterią bendrtMMtaa darbas bei tikslus.

rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jog yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne raitai, gerose draugijoj girti Naujie-

Todėl Naujienų vadovybė Ir 
delbdama platinimo vijų 
jpaudoe pirmūnų pavyzdžiais 
grandinę tidhnesniems darbams ne 
taip pat pavergto* Lietuvos ir jo* 
tarškų reikalų ben f r—

KUKUOJA: Chlofo]* fr Kanadoj* mafama -* $906, pottl maf? FIMt, 
Mm* mėn. — M50, vtenam mbk HKL K^mo JAV vMam matam

ĮMM, putai moty — Yfenam mėn. S2JG. UMofdim 
$31M motam*, fcrtfpdEtolwM smHo atmainmal.

Pniemn naudoti žeminu asan£L| alkariMk

ė Ir V«j*nf ton 
kreiptasi | riFM 
nŽFipresuiDeru&j

IMja Jubiliejinių metų proga 
Bttųvlas pasekti Ueturttkoe 

Naujienas tikslu sudaryti 
bet Ir visos IšeMjoa. 
.lekiant visuotino tie-

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Q Shmdn

ponia K. Matlaw ir Kazys Mar» 
tinkas iš Berwyn, 111., taip pat 
A. Andriulionis iš So. Bostono. 
Dėkui visiems už šilkas ir už 
ankstyba prenUineralų pratę- L ESTATE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B PFMaIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS 

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

— Cezaris Modestas išrinktas 
Korpl Neo-Lithuania Vjt. val
dytos pirmininku, Jolita Kriau- 
čeliūnaitė ir Zigmas Mikužis — 
vicepirm., .Irena Mažeikaitė — ( 
ižd., inž. Vaclovas Mažeika — 
sekr. ir arbiter alegantiarum.

— Lietuvių Moterų Federaci-,
jos Chicagos klubas paskyrė' PETRAS KAZANAUSKAS. Prezdentas

$30(1 premijoms geriausiai bau-2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Virginia 7-7747 
gusiems Pedagoginį Lituanisti-________________ ___________
kos Institutą. Klubo pirminin
kė yra M. Marcinkienė.

— Illinois valstijos loterijoje parke. Labai prieinama kaina, 
lapkričio 24 d. Bonanza trauki-j grwas namas dar geresnės pa
ine laimėjo 54, 893 ir 4328, spal- jamos:'3 butai ir biznis Brighton 
va geltona. Gold Strike trauki.-.Parke- Paskubėkite- 
me laimėjo 16, 33, 44 ir 38.

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
! (2 po 6).- Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette

ŠIMAITIS REALTY
— Jei žinote asmenis, kurie 

galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- 2951 W. 63rd St TeL 436-787b 
vaites nemokamai. > i

Notary Public

Insurance, Income Tax

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 šilta va-^ 
-kariene gruodžio 3 d. 7:30 vai. ; 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
Dėl rezervacijų prašoma skam
binti Zinai Pocienei. Tel. 960- 
0291. (Pr.)

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

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

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

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

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
demus 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 Maquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu_sildomas. Geroj vie
toj.

Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTU NUOMAVIMAS — parenkammetamsprenumeratą,:palinkėjo 

Naujienoms geros kloties, o ša-: 
vo sveikinimus ir nuoširdžius; 
linkėjimus atlydėjo 7 dolerių, 
'auka. 'Tos valstijos tautietis už-; 
[sišąkė Naujienas yieneriems me-; 
tams ir jų.paramai atsiuntė $4, 
liet. pavardės prašė neminėti.. 
Visi skaitytojai prašomi, remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangas, rasti bent po vięnąį 
naują skai^toją. Visi lietuviai' 
kviečiami .j jas atkreipti savo; 
asmenišką 'Kemešį, gerai su‘ jo
nus .susipažint ir pareikšti as*-: 
'menišką 'utioriionę . jas užsisar- 
kąnf. Platinimo vajaus progą- 
Nalij ienos3.yri ‘siunaanios . ^u? ‘ 
sipažimfiiiS 2 ’savaimės rienioka-: 
abai? ’■ ■ /-’'5 '■ ’ ’_.'J

Urbaių Holyoke,: 
‘Mass., iš anlcsto Ke ra^fnirrw/prai hdj- .-Var^Af ’ gaifšžia. 
tęsė savo prenumeratą ir ta pro.

^siųsdama; jaz-^EMenderių7
ikiuę^unduk,; Dėkui* 
aRkstybą :prėnuraeratosJ pra-;

ATSIŲSTA PAMINĖTI
A. Norimas; SANTAKA. — 

Novelės; 15. novelių, kurios su
daro solidžią 304 puslapių kny
gą su dail; Giedros Trečiokai-; 
tės piešinių aplankos pirmame 
puslapyje.

Knygoje telpa, šios: novelės: 
Alytis. Globėjo įtaka. Keturkė- 
lis. Ašarytė. Abdj5' 
kfydiš;;'’LaĮiHd. Maža? i 
beliko. .jjJėtylėSti't' 
Palaukės burtiniūkas. Pb ihivii. 
Sarrtaka. ’ ' Tyla Didžiojoj'3 Ttau-

4243 W.63rd SL, Chicago 
Tel. 767-0600.

RENTING IN GENERAL 
Nuomom

LABAI PIGIAI išnuomojamas kam
barys moteriai su visais patogumais, 
5 kambarių vieno asmens ^bute. Pa
geidaujama prisidėti prie švaros pa
laikymo. 2543 W. 39 PI. TeL 5234)762.

Marquette Parke. $25,750.

INŠUOMOJAMAS 6 kambariu-butas 
2-me.'aukšte- į-idgeporto 'rajone,.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street 
Tel, 737-7200 arba 737-8534

irthkimcu
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< Kai 1957'rnetąįs ęusjpąžįnoųie 
bendrame darbe ir-Andriūs No
rimai apdovanojo savo. knyga 
-‘Naujasfveidaš”^(Novelės)', ga
lima buy o: manyti, kad: tas Naū-

1 jąs yeidąs/taip.'ir ^Įika haujaš< 
' iues -šišl linksmo būdo: labai

> - • 5 t.’*-. - r- .

,i aklus iri malonus. Jaunas vyras, 
neturės kantrybės ir laiko pri
sirišti ilgoms valandoms- hbvė-

, __ . . ... ___ .^.J lems ir -net romanams, rašyti,
Parko apyUhkės,. Lietuvos:Jka-l šiiėratbins. Likę'nuo prėnume- bet kai. netrukus išsikėlė į Los 
riu ©menės zferimiikžš;~štud5a-iTatų'pnirgafiai':5tim'ta^p^fiiį 
vęs teisę Vytauto Dr univeriite- fstyti: $9 Mašinų fondui ir $4 už;
te, atspėjamu nuo savist0vausTkalendorių. Linkiu jums vi-: 
darbo metu,, dalyvauja risuo- .siems geros sveikatos ir linksmų 
menės veikloje-ir dažnais atve-l bėi' laimingų ateinaničiū šven- 
jais vertina lietuviško gyveni- čių”. Dėkui. ‘ 
mo bei pasaulinius-įvykius-span t. ' -’T,t -A ,. • i.,, . , . . ‘ J . f —Balys Damuhs iš Brightondoje, kuria remia-prenumerato- r, , ,. ... ?. . ,' . Vv-i - - . ’ Parko ■ apylinkes be raginimomis ir aukomis. .Dėkui uz ; ta; x - . ■v . y. . . .. ., " pratęsė'prenumerata, o savo ge- paroma ir uz dešimkę, įteiktą .. . ... : ,. . v
Naujienoms: per mūsų bendra. ko™ 1 P™»
darbi S. Juškėna. ' ; negeroves >r svetimas įtakas lie-

įtuviskoje veikloje —r parėmė $a
— J. Patlaba, Baltimore, Md., auka. Po $4 atsiuntė: Pr. An- 

pratęsė iš anksto (sekantiems drejauskas iš Oak -Lawn, III.,

BUILDERS AND. CONTRACTORS 
Namų 'Statyba Ir Remontu 

| ------- -------—.—. -

OuD£EECTRDS ĮRENGIMAI, 
aiiA į\ PATAISYMAI fe. 
" Turiu Chicagos mieste leidimą.. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir, sąžiningai : 
x«„KLAUDIJUS PUMPUTIS ~

, 4358-So.. Washtenaw Avė.- ,.
t - „ TeL 927-3559

kavutės,

t.

i-t

so-

677-8439 
(toto)

42—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. L A U RA I T 1 S 
4645 Su. ASHLAND AVĖ. 

5234775

dot NtMjl«n< prenamentaL, lubdiejtnlo

F"| Vajau* proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites raripafi-

PAVARD® IR VARDAS

■Tąfeiuntė(?-t6kį laišką: “Prisrau-,
. . ... - — >5^L'jTurkšaičio,
Albinas Beniuls". is ’ ^ge^^.fSąntė M&hicaį jGaL, prehu-

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 > 10:00 v. v. -Į

• 3 - - • • r I » >

Self. 8:00 - ;10:00 v. v.. -

Veda K. BRAZDZlONYTf
2646 W. 71 sf Street, Chicago, Illinois 60629 '

Telef. - 778-5374 s

1490 AM
106.3 FM

Importuoti kristalai, porcelianiniai servisai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

.... P ATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

• - . • m tjL 247-5081

Angeles, neilgai trukus pasipylė 
kaip iš gausybės rago no velės 
ir romanai ir kūrinių dalis pre
mijuota! Autorius pats savo vai
singo kūrybingumo akstiną iš
duoda naujausioje “Santakos” 
knygoje, jos dedikacijoje šiuo 
sakiniu: “Tai, kuri skatino, įkvė 
pė, drąsino ir vedė — mano Mu- 
zai .

To paties autoriaus rašto dar
bų sąrašas apima net du roma
nus “Rytai-Vakarai”, ir “Mirš
ta tik žmonės’’, premijuota apy
saka “Be namų” ir trys “Dir
vos” premijuotos novelės “San
taka”. Po laivu ir “Alytis”, vi
sos sudėtos į čia minimą rinki
nį. • .

’ Beje, pirmąjį romaną “Biru-! 
tės turtai” autorius parašęs dar 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais 1938 metais. . • • -.

Rašytojo populiarumą liudija 
net 6' puslapius užėmęs sąrašas 
mecenatų, garbės rėmėjų gar-' 
bės talkininkų, garbės prenume
ratorių, ‘ rėmėjų, talkininkų ir 
prenumeratorių sąraša \ '

I Vytautas Beliajus: A. COL
LECTION OF SHORT STORIES. 
100 puslapių devynių savotiš
kai labai įdomiu paties Belia- 
jaus rašytojų ir dail. Glorijos 
Ptaček Anderson iliustruoti! 
trumpų lietuviškų istorijų rin
kinys anglų kalba, taikytas 
lietuviams, kurie lietuviškai ne
bekalba, bet savo kilme domisi.

PERRY PLAZA MOTEL

1007 Park Ave^ Hofr Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Say.

Kambariai ip kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501-523-9814.

uMnui m ha u u > j s n o.
, . — ■— m . 1 ~ S.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET •

' Telafu REpublk 7-1941
TW1»

Vytautas Beliajus yra labai 
plačiai žinomas kaip pirmas lie
tuviškų tautinių šokių mokyto
jas ir folkloro žurnalo “Viltis” 
steigėjas ir leidėjas ir nepapras
tai gyvas “istorijų pasakorius,1 
šiuo atveju autorius iš savo pa
tirties I Pasaulinio Karo metu 
vaiku tebebuvęs rusų ir paga-Į 
liau karo niokojamoj Lietuvoj.

Knygoje sudėtos šios istori
jos: Ona. Muilas. Sena moteris. 
Badaneh. Madame Bogdanova. 
Girtuoklio duktė. Igno Mačio 
išpažintis. Nors jos .nebebus, i 
bet mes atminsime. Spalis, dre-l 
Dėjimo mėnuo. Kuomet pašau-’ 
lis'ėjo prie galo.

- * Bene pirma tokia knyga, kaip 
autorius lietuviškus žodžius ir 
vardus dailiai įaudžia i anglų 
kalbą.

Beliajus yra’autorius ir 8 ki
tų'knygų anglų kalba apie lie-J 
tuvių tautinius šokius, lietuvių 
liaudies dainas ir kt/ir nuo 1942 
metų leidžia lietuvių tautos folk 
liorui ir taut, šokiams skirtą 
žurnalą “Viltis”. J- Pr.
| - OIICA90 1, BJL — .Monday”Novambor 28, 197T

M. i I M K U > 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4157 $. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, flmlnly I 
Skviatimal, pildomi pillatybk pra
šymai ir kitokį blankai

i i — ■ -»

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av» 
CWcapo, IIL 60632. Tol. YA 7-598C I

r ■ m — i

BEST THINGS IN LIFE
STATI ?AIMl^il Frank Zapolls 

<208Vi W.TSfh St.
GA 4-8654

Slate Farm Life insurance Company

give... |
so more win five

HEART 
FUND




