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PREZIDENTAS SADATAS YRA NUTARĘS 
SIEKTI TAIKOS ARTIMUOSE RYTUOSE

tografas yra padaręs nuotraukų, 
rodančių žiaurų Rodezijos karių 
elgesį su nelaisvėn paimtais Mo-

koks'maniakas. Po Lauren Wa
gner nužudymo pakeista visa pik 
tadariu . gaudymo taktika, ka
dangi yra liudininkų, kurie ma
tė kaip pirmadienio naktį du vy
riškiai ją ištraukę iš jos auto
mobilio Įsitempė į kitą automo-

Washingtone manomą, žad Si
rijos prezidentas, pasisakęs prieš 
Kairo konferenciją, gali-pakeisti 
savo pažiūras ir pasiųsti atsto
vus Į Kairą, Sirija nenori likt; 
viena deryboms su Izraeliu. Pre 
zidęntantas Asadas mano, kad 
tada Izraelis primestų .Šri jai la
bai, jau griežtas taikos sąlygas. 
Izraelis gali įsakyti Sirijos ka
roję gom s išsikraustyti iš Liba
no, ko dabartinis prezidentas ne
norėtų daryti. Sirija yra invests, 
vusi dideles sumas ir nemažas 
aukas dabartinei Libano laisvei 
ginti. Sirija nemano, kad bet kas 
galėtų atlyginti už darytus pa

gos, taifLibane dar ir šiandien ei 
tų tarpusavės kovos.

Į Kairą Izraelis siunčia 
stiprią delegaciją

Vėsesnis, vėjuotas
Saulė teka 7:00, leidžia <1-4:20

Izraelio vyriausybė į Kairo 
konferenciją siunčia stiprią at
stovybę. Joje dalyvaus užsienio 
ministeris Moiše Dajanas, bet 
jai gali vadovauti pats premje
ras Menuhem Begin. Izraelis no
ri, kad Kairo pasitarimas būtų 
našus ir butų galima susitarti dėl 
pačių svarbiausių dalykų. Jeigu 
Kaire nepavyktų susitarti, tai ta 
da Izraelis pasiūlys Egiptui pa
sirašyti separatinę taiką. Izrae
lis yra pa si hi ošęs atšaukti savo 
karo jėgas iš Egipto teritorijos 
ir (palikti sargybės tiktai tarp
tautinėse srityse, kad negalėtų

Prezidentai skrii į Europą
WASHINGTON, D. C. - Bal 

tieji Rūmai paskelbė,: kad prezi
dentas Jimmy Carter pabaigą 
gruodžio ir pradžią sausio ren-

— Bermudoj kilo nerimas, kai 
teismas nubaudė ir sušaudė du 
žmonių žudikus. Gyventojai įsi
tikinę, kad sušaudė nė pačius 
kvėrbiiušiuš ^kaltininkui.

Sirijos prezidentas bando su
sitarti su Libija ir Alžirija. Jis 

ienas prieš Izrae 
lio karo jėgas. Jeigu Sadatas pa
sirašys taikos sutartį su Izrae
liu, tai viąos Izraelio karo jėgos 
bus nukreiptos prieš Siriją.

Duoda pasirinkti — 
laisvę ar kalėjimą

MASKVA — Sovietų disiden
tų rašytojas Alexander Podra
binek pranešė savo draugams 
Maskvoje, kad KGB (saugumo 
policija) praėjusį penktadienį 
Įsakė apleisti Sovietų Rusiją ar 
ba jam btis iškelta kriminalinė 
byla. Podrabinek, 24 metų am
žiaus, yra vienas iš Maskvos jau 
nųjų disidentų, kuris šių metų 
pradžioje išmugeliavo į Vaka
rus savo parašytą dokumentuotą 
knygą, kuriai medžiagą jis pats 
surinko lankydamas Sibire įvai
rius kalėjimus ir vergų darbo 
lagerius.

Podrabinek dar nepasirinko.

. - — Buvęs biudžeto' direktorius 
Burrt • Lance rengiasi parduoti 
savo Atlanto banko šėrus, kad 
galėtų apmokėti skolas.

— Biznieriai tikisi parduoti 
žymiai daugiau prekių prieš me 
tų pabaigą?' . . -

Maskva nieko nesitiki 
iš JAV prezidento

Dobrynanas; žydų vadams pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga nie 
ko. nesitiki iš prezidento. Carte- 
rio ir demokratinės administra
cijos. Buvęs kongresas- įrašė-į 
prekybos sutartį su Sovietų Są
junga politinę sąlygą — reika
lavimą, kad iš Rusijos būtų iš1 
leisti išvažiuot norintieji žmonės. 
Sovietų .Sąjunga tą sąlygą atme
tė, bėt ji padidino Rusijos- žydų

Egipto gyventojai ir karo jėgos nėra paruoštos 
naujam karui, pralaimėti nenori

KAIRAS, EGIPTAS. — Iš Tripolio ateinančios žinios sako, 
kad susirinkusios trys valstybės planuoja galimai daugiau pakenk 
ti Egiptui. Pradžioje atrodė, kad Sirija, Libija ir Alžirija nesu
tarta dėl priemonių Kairo konferencijai išardyti. Vieni siūlo Kai
ro pasitarimus boikotuoti, o vėliau juos ardyti Ženevos konferen
cijoje. Tuo tarpu kiti siūlė visdėlto vykti į Kairą ir bandyti pa
kenkti bet kokiam susitarimui. Didžiausias Sadato priešas yra li- 
bijos diktatorius, šis siūlė boikotuoti Egiptą, nutraukti prekybą 
ir užaryti visas tos valstybės sienas. Jis pats pareiškė, kad aklai 
uždarysiąs Libijos ir Egipto sienas.

DOBRYNINAS PRAŠO AMERIKOS ŽYDU 
PAGALBOS PREKYBOS LENGVATOMS

Maskva Išleidžia daugiau žydą į užsienį, bet 
prekyba?-reikalai tebestovi vietoje

WASHINGTON, D. C. — Sovietų ambasadorius Anatolijus 
Dobrynin kreipėsi į Amerikos žydų vadus, kad fiadėtų Sovietų 
Sąjungai atidaryti duris prekybai su Rusija. — Mes jums siun
čiame signalus, bet jūš. visai nejudate, -^.pareiškė: žydų vadams 
Dobryninas. — Sovietų Sąjunga išleidžią žymiai dąųgiau žydų 
iš Rusijos, bet Amerikos žydai to nemato ir 'nedaro jokios įtakos 
į 'prezidentą,' kad' Kutų atleisti vaistai sovietų prekybai. Sovietų 
vyriausybei reikalingos Amerikos gaminamos'prekės, ne vien javai, 
bet dar labiau rusams reikalingi-ilgų metų kreditai, ko amerikie
čiai nebeduoda.-............. ■ ,. . - . i

Los Angeles smaugikas 
. nužudė 12 motery

LOS ANGELES. — Per '6 sa
vaičių laikotarpį Los Angeles 
ribose radus 12 nužudytų — pas 
maugtų jaunų moterų lavonus, 
policija priėjo išvadas, kad čia 
būta ne vieno, o greičiau dviejų 
piktadarių darbo. Visos pas
maugtos. Dvyliktoji smaugikų 
auka buvo 18-metė rudaplaukė 
studentė Lauren Raye Wagner.

Streikai Italijoje
ROMA. — Darbininkai visoje 

Italijoje, studentų ■ ir bendrai 
jaunuomenės padedami, penk
tadienį maršavo Romos gatvė
mis reikalaudami valdžioj eko
nominės politikos staigių pa
kitimo. Eisenoje prisidėję kartu 
žygiavo 200,000 metalo įmonių 
darbininkų. Taip pat penktadie
nį streikavo daugiau kaip mi
lijonas darbininkų visoje Itali
joje. Unijos pareiškė, kad šauks 
visuotiną streiką, jei iki gruo
džio 10 d. nelaimės valdžios eko 
nominių koneėtfjų.

' Tame pareiškimepropozi- 
ci joj e, kurią remi a visa 16 
NĄTO; (šiaurės Ttlanto Su
tarčių Organizačijos) narių, vi 
sos šios konferencijoje daly- 
(vaująnčios valstybės skatina
mos savo ruožu\(unilateraliai) 
vykdyti savo pasirašytos Hel
sinkio Konferencijos Baigia
mojo Akto 7 Principą, kurį pa 
sirašė visos 35 dalyvavusios 
valstybės, įsipareigodamos “re 
spektuoti žmogaus teises ir 
fundamentales laisves”.

Sovietų atsiliepimas į tą pro 
poziciją bent pradžioje buvo 
gana švelnus. Sovietų delega
tas Voroncov pareiškė: “Mūsų 
manymu lai ribota”.

Bet šitokiam planui griežtai 
pasipriešino Sirijos prezidentas 
Hafez Asadas. Jam nepatiko pre 

Įzidento Sadato kelionė į Izraelį, 
(bet jis mano, kad dar salima 

- sustabdyti Egipto ir Izraelios se 
paratinę taiką.
Sirijos prezidentas patarė Triop 

j Ii mieste susirinkusiams arabų 
; valstybių galvoms pasiųsti at- 
»stovus-j Kairą, kaip, Egipto pre
zidentas :prašė, bet pačiame pa
sitarime bandyti .galimai - dau-

Nekad toks didėlis .žydų skaičius: 
neišvažiavo iš Sovietų Sąjungos, 
kiek jų išvažiuoja šiandien., 
bryninas norėtų, kad Amerikos 
žydai darytų spaudimą j kong
reso vadus ir administracija leis 
tų. biznieriams parduoti ..prekes! 
kreditan. ' y;-'- •<? ’

Nurodė Belgrade 
padarytas :

Dobryninas priminė.žydarnš, 
kad Sovietų Sąjilhga Belgrade 
jau padarė^ kelias-svarbias:nūo-: 
laidas Ji sutiko svarstyti tokius: 
klausimus, į kuriuos jį visai ne
turėjo leistis, bet prekybas šu' 
Sovietų Sąjunga -nejuda iš vie
tos. Amerikiečiai ir Belgrade 
prekybos sąlygas riša su politi
niais motyvais.. Be, to, Sovietų 
Sąjungai labai sunku mokėti 
Amerikos doleriais. Ar Dobryni- 
no prašymas įtikins Amerikos žy 
dus ir ar jie darys spaudimą Dob 
rynino ageidaujama linkme, tuo 
tarpu sunku pasakyti.-- -- .

Rusai dideles sumas 
leidžia karo jėgoms

Amerikiečiai žino, kad So
vietų Sąjunga leidžia nepaprastai 
dideles sumas sovietų -karo jė
gos didinti ir stiprinti. Maskva 
apginklavo pačiais naujausiais 
ginkliais kelias sovietų divizijas. 
Amerikos senatoriai sutiktų pa
daryti kelias pakaitas ruošiamo
je sutartyje,, bet jie nenori da
ryti rusams. ekonominių Ingva 
tų, kol sovietų valdžia leis tokias 
dideles sumas karo , jėgoms ir 
ginklams Tas pats principas tai 
komas ir diktatoriaus Castro vai 
domai Kubai. Kol diktatorius Cas 
tro laikys Kubos karo dalinius 
Afrikoje, jokių ekonominių leng 
vatų iš Amerikos jis neg&li ti
kėtis.

Ispanijos baskai 
nerimsta

Dešimčiai tūkstančių darbi
ninkų baskų provincijoje Viz- 
kaya penktadienį išėjo į vienos 
dienos streiką, protestuodami 
prieš infliaciją ir bedarbę. Ma
dride valdžia išsisuko nuo 5,000 
miesto policininkų streiko vi
sus policininkus pašaukdama į 
kariuomenę. Policija bandė 
Streikuoti protestui prieš inflia
ciją, reikalaudami pakelti jų al
gas 65 nuošimčiais ir atšaukti 
potvarkį, kuriuo policijai lei
džiama ginklą turėti tik tarny-, 
bos metu..

\;, ^BELGRADAS — Jungtinės 
Valstybes žmogaus teisių pro- 
'pbžičiją ' penktadibnį patėikė, 

ykaip dalį Belgrado konferen
cijos. baigiamosios deklaraci
jos baigiant Helsinkio (Suo
mijos) 1983 metų sutarčių pa
tikrinimą. - - - ’ k

Klausinėja Amerikos 
karo fotografą

SALISBURY, Rodezija. — Ro 
dezijos karo vadovybė nutarė iš 
tirti karo korespondento ir fo-lzambiko juodžiais. Tvirtinama, 
tografo Ros Bighmam padary-l kad Rodezijos kariai nušaudavo 
tas nuotraukas praeitą savaitę | kiekvieną nelaisvėn paimtą ka- 
Rodęaijbji Amėrikojė gimęs fo-J rimuką ar seržantą.

tininkus arba aviaciją. / ' ‘
— Atidengus FBI turėtas in

formacijas apie prezidento Ken
nedy -mirtį, nustatyta,-kad jį 
rnųžudžiųsips kulkas tarėjo kita- 
kius įbrėžimus. FBI buvo nusta
čiusi, jog .tai bereikšmis dalykas, 
bet politikai nęri reikalą ištirti.

— FBI turėjo informacijas 
ikųr žudikas- 'Oswald _ važinėjo 
prieš pasikėšinimą, bet visa tąi 
skaitė bereikšmiu dalyku. ' '

— kongresas pareiškė ipagea- 
■ davimą; pjrgamhftiį geniau rei
kalingų vamzdžių dujoms iš Ka 
hados atstumti į "Ameriką.

IzraeKui nepatinka, kactę4<ięini?ąivažiuot 
valstybės sekretoriaus pĮ^ądiiptoias u

JERUZALĖ, Izraelis.— Izraelio ;vyriausybė šlųcfcšmai labai 
nepatenkinti JAV pasiūlymu Kaita kotrfetanęiją -.jatkiėti. . bent 
dviem savaitėm. Kokiais. sumetimais Valstybės ‘Dėpatrtamėntas. 
padarė tokį pasiūlymą, tuo taiipu- dar' neaiškų. DGMĮimkSk daiktas, 
kad sekretorius Vance .'.ris dar mana, kad bus galima sutaikyti 
visas arabų valstybes ir,susodinti jp^ie vieno tatalo pasitarimams. 
Dabartiniu metu į Kairą neatvyktų Siriją, Libiją Įr-' 
retortas mano,, kad taika bus pastovesnė, jeigu 'visos 'arabu vals- 
tybės susitars dėl taikos sąlygų.;'“ i

I * . • • . 'k; U

padaryti! dar.: vieno. užpuolimo. 
Izraelis pasitiki .prezidentu &i- 
data, bet apsaugos. priemonės 
reikalingos kitam krašto prezi- 
idėntui atėjūs.:

kaip apiej riuomenė moderniam karui yra 
visai nepasiruošusi, todėl ir pa
tiems arabams aiškino, kad rai

nuoja aplankyti šešias Europos 
valstybes, jų tarpe ir Prancūzi
ją. Prezidentas planuoja nuvyk 
ti į Normandy pakraščius ir-, ap
lankyti tas vietas, kur ameri
kiečiai išsikėlė Europoje irjprą- 

, dėjo stumti nacių jėgas į Rytus, 
būviui. Jeigu ne Smios karo )e-|B re„

giasi išskristi gruodžio 29 dieną. 
Pirmiausia.nuskris į'Lenkiją, o 
iš ten pasuks į Saudi Arabiją. 
Iš ten jis patrauks į Iraną, Ihdi-. 
ją, Prancūziją ir Belgiją. Jis no
ri aptarti ekonominius ir politi
nius klausimus su minėtų vals
tybių vadais.
Komunistų įsigalėjimas Azijoj

Tajus (Tailandas) penktadienį 
pranešė, kad atsteigia norma
lius santykius su komunistų re
žimu Vietname, šis žygis kaip 
ir visa eilė kitokių diplomatinių 
žygių Azijos Pietryčiuose aiš
kiai rodo gerų santykių mezgi
mą tarp tfijŲ komunistinių vals
tybių KamMiiijoje ir penkių rtė- 
korhunlstlftiil valštybių. Ptatu- 
fcytų AMJojV:___ . »*

Visos, smaių 
dar jaunos moterys ar dar- 
nepilnametės mergaitės, Jau-: 
niausioji auka buvo 12-metė,Į 
o vyriausioji 29'metų amžiaus. 
Nustatyta, kad visos buvo pa
smaugtos ir nustatyta, kad bu
vo iš prievartautos.

Paskutinės aukos Lauren 
NVagner tėvas pranešė, kad 
duktė pirmadienio vakare iš
važiavo savo automobiliu su
sitikti su savo sužadėtiniu, 
Liudininkai matė 
10 valandą tą patį vakarą už 
poros blokų nuo savo tėvų na
mų didelis tamsus motorveži- kia siekti taikos. Pastebėję^, 
mis užgriozdino jai kelią ir ją kad Sirija 
pagrobę du vyrai nusivežė 
kančią dieną, antradieni, 
tant jos nuogas 
Mount Washington šalutinėje 
gatvėje.

Penkių mylių apyratyje nuo 
tos vietos buvo rasta ir septy
nios kitos piktadario aukos, jų 
larpe;12 ir 14 metų amžiaus 
mokyklos mokinių palaikai ir 
vieną mylią toliau vienuolik
tos smaugikų aukos palaikai.

Pasiremdamas liudininkų pa
rodymais policijos dailininkas 
nupiešė sinmigiko atvaizdą: bijo pasilikti 
aukštas vyriškis, tamsios odos 
ir su mažais ūsiukais

kelios kitos arabų 
Se-1 valstybės taikos pasitarimus ati 

auš- dėlioja ir išeko Izraeliui nepri- 
kūnas rastas) imtinų sąlygų, jis nutarė išsikal

bėti su Izraelio vadais ir pati
krinti. ar jie yra toki patys už
sispyrėliai. Jis buvo labai šiltai 
sutiktas Jeruzalėje ir mandagiai 
išlydėtas. Matyt, kad pasitari
mų metu prezidentui Sadatui 
Izraelis buvo prižadėjęs geres
nes :;.lygas. jeigu jis sutiks pir
mas tartis taikos reikalais.

vietimo. Be to, jeigu ir gautu, * 
tai jis pats ten nevažiuotų. -Jis 

gikų aukos buvo|bijo, kad prezidentas Sadatas-jo 
nesuimtų ir nebandytų jį teisti.

Damaskas, Sirija. Prezidentas 
Asadas dar tebesikalba Tripolio 
konferencijoje, bet jis žino, kad 
Sirija ir kitos arabų valstybės 
pralaimėjo patį svarbiausią mū
šį. Arabai nepajėgė susitarti, 
kad galėtų vieningai išsiderėti 
taiką iš Izraelio. Sadatas jaū- 
ariksčiau buvo linkęs siekti tai
kos su Izraeliu. Egipto ekofflp

J -4-r .» *- - * į z \ ‘ '•

-ji įju valstybės ir teroristinių gru-
bėgyje^ Iki tol poli- pfu va(}2į ]abai pyksta ant Sa

dato. Jie žino, kad iki šio meto- 
Egiptas labiausiai nukentėjo nuo 
Izraelio karo Jėgų, bet jie neno
ri kad Egiptas pasirašytų sepa
ratinę taikos sutartį. Libijos dik 
tatoriųs nesirengia vykti į Kai-
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LIUDAS DOVYDĖNAS

PUSBALSIU KALBANT
(Tęsinys)

Bet čią neužteko kompartijos simas: kaip mums išsilaikyti?
įsakymo — nebuvo pakankamai 
paruoštų auklėtojų. Net ir ūki
nis gyvenimas prieglaudose, dar 
želiuose suiro, kur ūmai įsiveržė 
nauji — liaudies tvarkytojai. 
Bet kcmmtrtija sutiko su nau
jąja net . arka, vengdama seno- 
s.os tv; rnos. Kt mp irtija, tiesa, 
kr.rj liisą m ,ž:;i kišosi. Švietimo 
k: mi. ir.uatr.; g. ūmėsi savo per
si*, .‘ai netvarkoje, kokią te 
gak sukelti sovietinė biurokra-
tija.

Mano padėjėjai, auklėtojai, 
inspektoriai patarė galimai grei
čiau paleisti vienuoles. Tyliai 
ėmiausi negriauti senojo, kol dar 
neturime naujojo. K. Preikšas,; 
sutiktas rašytojų namuose, pasi 
■teiravo, kaip man sekasi. Ir jis 
nustebo mano pastangomis vie
nuolių parama naudotis prie
glaudose, darželiuose.

“Tai — darbininkės”, tariau.
“Bet kokios darbininkės!” at

kirto Preikšas. “Jos iš to vy
nuogyno, kurios seniai prarūgo. 
Ar tu manai rauginti tarybinius 
vaikus!”

Po kelių dienų Vyt. Didžiojo 
universiteto medicinos fakulteto 
vienoje salėje susišaukiau auk
lėtojas iš Kauno ■ ir apylinkių. 
Tai buvo daugiausia vienuolės. 
Atvedamos į susirinkimą, kai 
kurios maniusios, kad tai būsiąs 
vienu ypu visų atlieidimas.

Keletą dienų ieškojau žodžio. 
Paprasto, žmoniško, ko jau sti
go klasiniu kerštu uždegime, pa-
simetusioj žmogaus dienoje, Įvy, justi ginklo plieną prie smilki- kojimo, žmogaus žmogui iš kar 
kiuose.

Nuo dienų, kada Tėvynės Są
jungos pasikalbėjimuose ryškė
jo likiminis tautos, žmogaus ban

Žmogaus ryšys su žmogumi, 
kraštu, tauta plaunamas Azijos 
despotizmo. Komunizmas! Tai 
tik dalis didžiojo melo, kurį prie 
mė azijatas — rusas, kartuves, 
kacetus uždengęs Markso, Leni
no milžiniškais portretais. Trijų 
milijonų artojų, dorų žmonių 
tautą užgriūna du šimtai milijo 
nų azijatų visaip biauria šių žo
džių prasme. Viduramžių ink- 
vizija, šventieji karai,' Baltra
miejaus naktis — tai tik vaikų 
išmonė, palyginus su komparti- j 
jos fanatizmu, melu, NKVD • 
kumščiu.

Man stojosi akyse vaikystė. - 
dulkėtos kojų pėdos, lengvai šie 
sinčios į Čedasus su elemento
riumi po ranka. Tai vėl... gegu
žės kukūū, pavasaris, pirmą kar 
tą Kelmynės berže... tu virsti 
per galvą, kad tau visą vasarą* 
būtų gerai, karvėms neužtruk-1 
tų pienas ir nesuskeldėtų kojųlruinu' 
užkulniai. Tai vėL. tėvas už sta-

“Balandis” (Grafika)M. Stankūnienė

tų‘viršūnių ardė neregėtu-žiau-'-j Įėjimo uždavinius. -Reikės juos 
praplėsti. Bendruomis jėgomis. 

Sužiuro j mane daug akių. Aš viens kitam ja*^ap,t. Reik my-
lo Kūčių vakara, ant kalneliais jas lyg pirmą kartą, tas akis,;1®*1 žmogų, eąsamąj| ir bosimą-
iškilusios lininės staltiesės už- pamačiau. Ant katapulto deda- ji- kas ^uo abejoti? Jūs tai ♦ '* i • a T ▼“X.T t

dėjęs abi rankas, po trumpos mal mas užrašų popierėlį, girdėjau ; Įrodet. Dirbkim it toliau.
Pridėjau kelet^ gatvinių fra

zių. Įsimaišiau arčiau šu vienu 
ar viena pasikalbėti. Mačiau ir 
ašarų akyse. Ir man taip arti. 
Kosėjau, rankas ' gniaužiau, ši
tie: mielieji veidai, Širdys, kurie 
ne; vienas jėgas J džiaugsmą, pro 
tą5atidavė busimiesiems — jų 
pavadbotojams išKuklėti.

Einant iš salės,Mena auklėto
ja, vienuolė, kumštelėjo į alkū
nę. Arčiau jaislinkusi, patylo
mis: “Mes jumis pasitikim”.

Ir as pasitikėjau savo talkinin 
kais. Mano graži, kerų dieirų vir
tinė buvo4 štf jais.L' elefigva -buVo 
kuĮ jais; • Jo4niš''!skfftis.J■ -''

dos, amžinybe alsuojančioj ty-1 jo šlamesį kvėpuoti nutflusfųos 
loj... “idant visi sveiki, draugėj; klausytojuos. Ar jie žinojo, kiele 
brolybėje...” Ir dėdė Kalpokas, mažai galiu pasakyti , paguo-‘ 
žiemos vakare nebaigiąs pasakų, džiančio visiškame. netikrume—- 
ir motinos vargana, niūniuojan f n°rs lašeli tikrumo. . . • X- 
ti daina, minant ratelį, ir pa va-1 
sario rytas, ir kiekviena diena, 
kurią prasideda iš naujo žemdir 
bio gyvenimas.

Reikėjo suprasti grūmojimą, 
užgriuvusi mūsų žemę, žmoguj Man buvo nesaugu jiems-.-pasiau

Tur būt, jie supratot- Ypač 
vienuolės. Pastūmęs- į šahMnš 
anksto paruoštus kalbos- užra
šus. kalbėjau kaip kuf'Bors ant 
prieklėčio atvangai % stabtelėjus.

— keletas mer-
- ūkio vedėjas

teisininkas Jonas Taialas
(Tęsinys)

IŠRAŠAS IŠ:
“Vyriausybės Žinios”, 1940 m. rugpjū
čio T d. Nr. 721, eiL 5770.

Einąs Respublikos Prezidento pareigas Ministeris 
Pirmininkas pasirėmęs Liaudės Seimo 1940 m. liepos 23 
d. priimta Deklaracija apie bankų ir stambiosios pramo
nės nacionalizavimą, skelbia šį Stambiosios pramonės 
nacionalizavimo įstatymą:

nio. Tai keitė mūsų visą būtį, gy tos i kartą kartojimas padėti-jau- 
venimą. Galva svaigo mąstant. ’ noms širdims, protams. Nauji 
kokia, lemiančiai sunki priešo (uždaviniai, naujos sąlygos. Ręf 
ranka rovė žmogaus, tautos šak Į męs juos suprantam..,. Supran.-' 

dymas — visu svoriu slėgė klau ' nis. Nuo laukų vagos ligi bokš-' tam ir tvarkos, priežiūros^.a^^

M.'-.jlT? -7 ■ ‘lui,
iągfcidif Jp*

^t^j^oiįtinm^aįjląag 
g^^^Wa 
.vo užpildant duobes.

diena nakSa.: surinko
b kr*

1
-.7f

Liberation’s woman. ' ’

t 
i

Savings Han at woti, a little b set aside from eaA S

'kelefty zingsųių tr^ko*ikf duobes, 
1 norį’,tr*Jų ’ parašai' ir nuoširdus 

manęs. vertHiimas ;būvd prayar- 
tus. ■ •
j. " Y ■ , L , .<

'j;Bęt. neužmirš t apjas.jų dėkn- 
gumas liko. Sužikali 'juos vokie
čių^ okupacijoje, tremtyje! Man 
regis, mes mdkėjoiilvfertinti ne 
tik pasitikėjimą, bet ir žmogaus 
esmė —-' žmoniškumą. ‘ Tai ’ ne r t
daug, bet kur, kaijLdangiau? --

Viena iš panašių ..

Kauno priemiestyje,‘ Slabado
je, teko perimti vaikų prieglau
dą., prelato J. Įkurtą.ir*fvarko- 
mą! Perimti paskyriau inspekto 
riu -Ruėevičių (seną-knygų lei
dėją) ir inspektorę” J. Rucevi- 
čiūg'kvietė ir mane nuvykti.
-.vSunku aprašyti. Patalpos' ga
nai erdvios, bet apl&istoS. Tmve-

metų, beveik visi gulėjo ant šiau 
dų. Buvo popietės metas. Atro
dė, kad vaikai niekad nesikelia. 
Kai kurie apšašę. Keletas gulė
jo ant nugarų, pustančiuose, dvo 
kiančiuose šiauduose. Atvertęs 
pamačiau ištisai nušutusią nuga
rą. Septyni mirę trijų savaičių 
bėgyje. Visi tiesė rankutes, pa
matę duoną Rucevičiaus ranko
se.

Prižiūrėtojai - 
ginų, du vyrai -
ir sargas. Dvi vienuolės, laikinai 
prelato J. iškviestos.

Klausinėjami prisipažino jau 
seniai negavę pinigų duonai, pie 
nui. “Prelatėlis sako: aš jau ne 
globėjas. -Greit mane kas nors 
globos”, senyva, davatkos sukir
pimo moteris skubinosi man aiš 
kinti. “Viskas dabar ne mūsų, 
viskas... 0, biedni vaikeliai turi, 
matai kaip...”

, ; Pulkininką L: Butkevičių po 
.kpįių dienų paskyriau ištirti, 
kas, ’^ąip dėjosi minėtoje prie
glaudoj e; Jam patariau pasirink 
ti durpadėjėju iš švietimo komi- 
sariatoL. -

7- . C j j . ‘

7<Po geros savaitės pik. L. But 
kėvčius atsargiu balsu išdėliojo 
maždaug tokias tokeles. Tokių 
apleistų prieglaudų atsiradę ke
letas. Jis nenoriai vartojąs žodį 
sabotažas, bet kito žodžio jam 
nepavykę sugriebti, apibūdinant 
keleto vaikų namų, prieglaudų 
būklę. Atskaitomybė — kišeni
nė. Minėtasis prelatas J., taip 
garsėjęs pasiaukojimu vaikų, 

•senelių globai, vargu ar tinkąs 
ir Dievo ir-kišenės akivaizdoje 
nešioti tokią labdario aureolę. 
Butkevičius gal kiek per daug 
leidęs, kišdamas nosį į prelato 
ir dar vieno kunigo atskaitomy
bę, bet tai radęs neišvengiama.

(Bus daugiau)

e Buvęs kavalerijos seržan- 
elas Lambeth suorganizavo cir
ką Londone 1769 metais. Įėji
mas buvo nemokamas, bet po 
kiekvieno akto arba pasirody

tas' Įvairaus dydžio^' vaikai 2-4 mo renkamos aukos.

e

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty to sayveęulerty!

see us for 
uQUt financing.

AT OUR 10W RATES

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

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

LUedby a British bullet.
. Mofly knew the time had come to take 

scod in her country. So she picked up 
where het husband left oft. And when 
the ancke cleared, America had a 
new victory anda new heroine.

Today, when its tifne to take 
<tod in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.
-- When you join the Pay-oil

your future. And in America s4 too. ''
So buy United States Savings Bonds, 

- Richt from the start

ef 5 pern the firttvearXLo^, stolen or
Bonds can be repbred it record art provided. Whi* 
Reeded, Bonds can be cashed at your bank Inter'

CospoufiM

OUR SAVINGS 
. Ct R Tine ATES 

earn up to 7%% JHEHInsureo___

Mutual Federal 
Savings tad Loan

2212 WEST CERS1AK ROAD 

Pmi Kazan Arnui, Prtnd«^

HOURS; Mon.Tu«eFri.9-4

CHICAGO, niINOlS S06QS
Phone; Virginie 7*7747

Thur.9-8 Sat. £-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

STAMBIOSIOS PRAMONĖS NACIONALIZAVIMO
; . ĮSTATYMAS''

f

Visos pramonės įmonės, kuriose dirba daugiau kaip 
20 darbininkų, ir tos pramonės įmonės, kurių darbinin
kų skaičius nemažesnis kaip 10, bet kuriose yra varik- . 
liai, ypatingai svarbūs tos pramonės rūšiai, nacionalizuo
jamos- f

Įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbininkų, 
nors ir turėtų mechaniškus variklius, nėra nacionalizuo
jamos.

, 3.
Pavedama Pramonės Ministeriui kartu su Valsty

bės Kontrolierium tuoj paskirti visoms stambesnėms ir 
ypatingai svarbioms nacionalizuojamoms įmonėms Vy
riausybės Komisarus.

Visoms kitoms įmonėms komisarus skiria apskričių 
valdybos, susitariusios su profesinėmis sąjungomis.

- > 4.
Nacionalizuojamoms įmonėms perimt sudaromas 3 

— 5 asmenų komisijos iš Pramonės Ministerijos, profe
sinių sąjungų ir darbininkų komitetų atstovų.

Perėmimo komisijos dirba komisarų vadovauja
mos. - i 

5. ; '
Komisarai įpareigojami užbaigti įmonių nacionali^- 

žavimą per 5 dienas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos 
ir pristatyti perėmimo aktus. J ' .r.

. ... -;6. ■- 'i --'- -

> - ' ■ ' • L - - - - '*u-

Komisarai privalo laiduoti normalų nenutrūkstamą- 
Įmonių darbą. .'■■■

Visi įmonės savininko ar direktoriaus patvarkymai 
ir visi jų išduodami dokumentai be komisaro parašo ne
turi reikšmės- ;{

Techniškai administracinis nacionalizuojamų įmo
nių personalas įpareigojamas dirbti savo pareigose.

Pasireiškus sabotažo reiškiniams, kaltieji bus nu
bausti visu Y įstatymų griežtumu.

• ‘ j ■ ’ ’ ■ -8, ' . ; . . .

šis. įstatymas veikia nūo 1940 m. liepos 26 dienos.
J. Paleckis

E. Respublikos Prezidento p.
Ministeris. Pirmninkas
M. Gedvilas

Ūž Ministerio Pirmininko Pavaduotoją
Vidaus Reikalų Ministeris 

Kaunas, 1940 m. liepos 29. d.
IŠRAŠAS Iš:‘

“Darbo Lietuva” Nr. 20, psl. 1. Penk
tadienis, 1^40- VII. 26.

.. BANKŲ NACIONALIZAVIMO ĮSTATYMAS
Astuoniems bankams paskirti komisarai

Kaunas, VII. 26. Elta. Einąs Respublikos Preziden
to pareigas ministeris pirmininkas, pasirėmęs Liaudies 
Seimo 1940 m. liepos 23 d. priimta deklaracija apie ban
kų ir stambiosios pramonės nacionalizavimą, skelbia šį 
bankų nacionalizavimo įstatymą:

BANKŲ NACIONALIZAVIMO ĮSTATYMAS
Nacionalizuojama: . ,

Visi bankai ir jų skyrai, privatinių asmenų seifai, 
draudimo įstaigos, taupomosios kasos, tarpusavio kredi
to draugijos ir lombardai. .

(Bus daugiau) /’ ? ‘- ! l

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKii’ĖS NAUJIENOSE
i __ naujienos, CHICAGO t, ILL— Monday, December 5, 1977



įvyko šių metų lapkri- 
ir 15 dienomis, William 
viešbutyje, Pittsburgh,

Pensylvanijos fraternalis kongresas
Povilas P. Dargis, 
SLA prezidentas

Pennsylvanijos Fraternal} Kon 
gresą sudaro 73 Fraternalio po
būdžio organizacijos, j jų skai
čių įeina ir Susivienijimas lie
tuvių Amerikoje.

Pennsylvanijos Fraternalį Kon 
gresą sudarančios organizacijos 
reprezentuoja 900.000 narių.

šių Fraternalių Organizacijų 
Seimas 
čio 14 
Penn. 
Pa.

Šiame Suvažiavime per dvi 
dienas buvo aptariamos-disku- 
tuojamos įvairiausios, proble
mos, kurios liečia fraternales or 
ganizacijas. Ypatingas dėmesys 
buvo skirtas naujai priimtam 
Pennsylvanijos Seimo Harisbur 
gė ĮSTATYMUI, taip vadinamam 
“FRATERNAL INSURANCE 
CODE”, šio įstatymo — CODE 
patvarkymai liečia visas frater
nales organizacijas, esančias 
Pennsylvanijos valstijoje. Nau
jas Cod Įeina galion sausio 29 
dieną 1978 metais.

: šis įstatymas pakeičia beveik 
visus Įstatymus, kuriais buvo 
tvarkomos’ Fraternales Organi
zacijos.

Pavyzdžiui, nauju patvarky
mu leidžiama kuopom laikyti su 
sirinkimus kas trečias mėnuo, 
vietoje pirmykščio Įstatymo, ku
riuo remiantis kuopos privalėjo 
susirinkimus laikyti kas mėnuo.

Senuoju įstatymu seimų de
legatais tegalėjo būti vien tik 
fraternalių organizacijų-kuopų 
nariai,^ kurie turėjo pilnas gyvy
bės apdraudas, Naujuoju Įsta
tymu, seimų delegatais gali bū 
ti ir turintieji tik “HEALTH 
and ACCIDENT.’ paliudymus.

Taip pat naujuoju įstatymu, 
Fraterhalėm organizacijom, jos 
nariui mirus, leidžiama laidotu
vių išlaidom padengti, net iki 
1000.00 dolerių’ sumos.
J Dėl vienos įstatymo dalies, 
kur nusakomos apdraudos agen 
to organizatoriaus kvalifikacijos

kilo gana ilgos diskusijos. Mat 
, naujas “INSURANCE CODE” 
į reikalauja, kad Insurance Agent- 
| Organizatorius turėtų Pennsyl- 
jvanijos Valstijos Insurance De- 
partamento-vridžios leidimą li- 
cene . naujiems nariams įrašy
ti. Tačiau jokių egzaminų iš tų 
agentų ar kuopų organizatorių 
nebus reikalaujama, jei jie tas 
oareigas ėjo ir eina dar prieš 
lio įstatymo priėmimą. Noriu 
padaryti PA3TAGĄ, jog virš 
minėtas įstatymas yra taikomas 
tik tiems asmenims-agentams- 
organizatoriams, kurie gyvena 
Pennsylvanijos valstijoje ir čia 
narius Įrašo, šiuo svarbiu reika- 
’u vėliau, prie progos dar pla
čiau ir išsamiau paaiškinsiu, 
Pennsylvanijos valstijoje gyve
nantiems, kaip prie šio Įstatymo 
turėsime prisitaikinti.

Nemažai buvo diskutuoti fra- 
temalių organizacijų išleidžia
mieji laikraščiai-organai ir jų 
finansavimas.

Reikia pažymėti, jog šis Penn 
sylvanijos valstijos fraternalių 
organizacijų sąskrydis atliko 
daug, daug darbo. Jame dalyva
vusieji turėjo progos ne tik iš
girsti svarbius pranešimus iš 
Pennsylvanijos INSURANCE 
DEPARTAMENTO pareigūnų, 
bet taip pat turėjo progos ar
čiau susipažinti su skirtingų-Įvai j 
rių fraternalių organizacijų veik 
ia.*

Po pirmosios dienos (Nov. 
14, 1977) kongreso sesijų, vaka 
re, Įvyko iškilmingas banketas, 
kuriame dalyvavo žymūs frater 
nalistai, Pa. valstijos Apdraudos 
Departamento viršininkai ir vai 
džios atstovai, šiame bankete 
buvo pagerbtas ir apdovanotas 
žyminiu lietuvių ir mano geras 
bičiulis advokatas Thomas B. 
Balaban, kuris per daugeli metų 
eina SEKRETORIAUS pareigas, 
Pa. Fraternal Congress.

Musų Sūsivienijmas šiame 
SUVAŽIAVIME, atstovavo SLA 
prezidentas Povilas P. Dargis.

Seimas baigtas JAV Himnu.

Vilniuje buvusi Gedimino gatve, debar okupantų Lenino prospektu

4 Jau kuris laiką* atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 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 Betaria, pirmct 
Betariu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, {atpigti laikraščiai, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasauBetiški chorai, S bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataSSšku, socailistinrų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ’ -

Norintieji ši* knyga Įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir. pasiųsti:

1739 So. Halsted St. Chicago, m. 30308

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

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

Jww Kačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
cffiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* LIETUVO*. 
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 kalba.

M. ZoUenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pusk kaina $2.

D. Kuraity KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
nžmaakivimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pref. P. Pakarkllt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. * * •M

Vinos Žamalfk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ JI.

tU Ir kiti laidiniai yra gaunasi 

NAUJIENOSE, Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. SOM 

afollMkMt tfarW vaUMemla arba utaakaM paltu Ir prfdadaat 
laki ar plalplnf perUMą.

Draugas tylėjo kaip žemė. Net m., patyrėme daug nuoskaudų, 
vėliau, rašydamas apie K. Alme- paniekos ir pajuokos ne tik dėl 
ną, bijojo pažymėti, kad tai politinių įsitikimų, bet ir dėl re- 
Draugo premijos laureatas. ligijos. Tačiau reikia atsiminti,

I. Mero religiją išjuokianti 
simbolika nėra naujas dalykas 
dk. Lietuvoje. V. Kavaliūnas 
Striptizo recenzijoje rašo: “...0 
gal — ir tai ne teigimas, o tik 
prielaida — tenai turėta kiek 
kultūros, humaniškumo ir tak
to, sulaikiusio nuo purvinimo tai, 
kas daugeliui šventa. “Dieve, 
kaip būtų malonu, kad taip bū
tų! Deja... Nesenai pateko Į ran 
kas ck. Lietuvoje išleista nedi
delė. knygutė S. Šaltenio. “Duo
kiškis”, kurioje aprašomas lie
tuvis partizanas vardu Jėzus. Su 
šlykšėiausiom. dealėm aprašyta, 
kaip tas Jėzus išprievartauja knyga būtų išleista ok. Lietu 
merginą-didvyrę, kuri slėpė ru- • voje Bet gi autorius jau seno- 
sų kareivį. Vėliau rusas, mergi- _ jjaį gyVena laisvame Izraely, to- , 
nos meilužis, nužudo Jėzų ant, leidėjai turėjo progą tuos

kad tikras komunistas pirma yra 
komunistas, o tik paskui žydas, 
lietuvis, tėvas, brolis ar sūnus.

I. Meras, praradęs tėvus, au- 
gęs ir brendęs dviejų ne'moniS- • 
kų sistemų nacionUsocializmo * 
ir kcmunizmo priespaudoje, ne
turėjo galmyb.ų gražiųjų žydų 
tradicijų įsisavinti, nei krikščio 
niškos moralės principų gerai 
pažinti. Galima su kun. V. B. 
sutikti, kad Mero knygoje daug 
kas buvo priedanga (taigi ir tie 
realistiniai simboliai. D. T.) abs - 
traktiniu stiliumi išreikšti nuž- - 
moginamo žmogaus kančiai, jei

mėšlyno. Knygoje simboliškai iš
vesta paralelė tarp to partizano 
Jėzus ir evangelijų. Tokių šlykš 
tybių, parašytų lietuvio ir lietu
vių kalba, dar neteko skaityti.

j ; “Darbininko” žiniose iš ok. 
? tikėjo,- Įkad--pastangos padaryti Lietuvos Šaltenis keletą sykių

klausimus su pačiu autoriumi iš
diskutuoti prieš knygos išleidi
mą. Tada ir kun. V. Bagdanavi- 
čiui nereikėtų po laiko rašyti įva 
dą i Įvadą ir verstis prielaidomis.

Tikintieji lietuviai, prie kurių 
šias eilutes rašančioji priklau-

Striptizo simboliai - ne abstraktas /
šelmiškų įsąisulanejunų rr - toįs ir ‘ velnioniškai, minimas kaip veiklus kultūrinių- j yra užgauti ir Įžeisti,
nusis ~ H saia^ kas Nėra abejonės, kad šis “in- Mū “kultūrininkai”, Striptizą

S* d- .į Kąflcą jis-nebuyo ne girdėjęs, telektualas”, jei teiktųsi apsilan- išdeide nremijave prisidėję prie ..
T1 JAV- “ŪS'I Mtūrtaiu n-. platinim0. svarbu, ar jie dėvi .

Į vienuoliu abitus, ar kat. orgą
* nizacijų ženkliukus, praranda mo -
I ralinę teisę tikinčiuosius atsto-

Dar taip nesenai marijonai 
premijavo prokomunistinį; ir 
vulgarų K. Almeno romaną 
“Sauja skatikų” ir štai vėl turi
me ateitininkų išleistą I. Mero 
“Striptizą”, peržengusį bet ko
kias moralines normas ir skau
džiai Įžeidžiantį tikinčiųjų lietu
vių jausmus.

Dirvos nr. 36-5 rašytojas V. 
Kavaliūnas nagrinėja, šią knygą 
krikščioniškos etikos ir estetikos 
šviesoje. Toliau, pacitavęs ke
lias knygos ištraukas,. rašo: 
“Perskaitęs šią prostitucinio sim

pusišku pasisakymu”.

'į jėans” šokinėjo iš džiausmo 
*.-■ Įsidėjęs premiją Į kišenę/Jis ne-

šias dvi recenzijas plačiai apU-ūį sapnavęs, 
ria K Strėva. Aptarimą'užhaigia : 
žodžiais: “Taip pat didelė iibiSja 
kaip Draugas, sekibia, kad litera
tūros ir muzikos vąkariį.'!ajfcę 
25 d. Jaunimo Ceirtfo, RaŠJtbr 
jų D-jos vardu'Icchokui lfėrttJį 
už jo šlykščiai-užgautus-tįkižči^ .
jų jausmus,. premiją Įteiks pran; lengvai atsidusęįnu-
ciškonas kum Leonardas-.Aii-t;šiplai^?žaįjkas- ir. moralinę at-

TZ.Tą:;p2Jygnimą: netaikau -kun. 
V. B4 nė autoriui, .nes- Strip- 
Įtuo prostitucitiis šimbclizmaT— 
■ne abstraktas. - Turiu - galvoje 
•skaitytoj us, kurie, nors ir supran 

: ;ta, bet. te jodami- pasirodyti, ne-

šių-su “kraštu” puoselėtojų bū
tu priimtas su šampanu ir šyp
senom. ■ -

Delfiną Tričienė

driekus”.. . ’
Skaitytojus;. su kuriais ’.teko’; ų1

holizmo knygą, nepajunti jokio ^^pėtų.prostitūciuė 5Ę£ipfizo šun^--'. AuĮtsciau",minėtos' kun. V. 
estetinio malonumo 'fr. jokio, es- 
tenio džiaugsmo.” V. Kavaliūno 
recenziją persispausdino ir Nau
jienos.

bolika pritrenkė. Keli irt-etė kny
gą nebaigę skaityti,: Kiti prisipa^ 
žino^ kad knyga nepatiko, , bet 
remiasi kun. V. Bagdanątaaaųš

-Bagdanavičiaus įvado prielaidos 
verčia*' -abėjoti-jd nuoširdumu/ 
Attodo kad -kun. V< B. šiub įva

tižo autorių I. Merą? Religingi 
ir kultūringi-ydai laisvoje Lietu 
voj e drąsiai savo religinių paproj 
čių, bet niekad neužgaudavo ki-1 g Nedaug kas žino, kad Ame- 
tų žmonių religinių Įsitikimų. • rika turi 100,000 dolerių bank- 
Tokia tolerancija pasižymi kitų notą. Ant jo yra prez. Woodrow 
religijų atžvilgiu ir Amerkos žy- Wilson paveikslas.
dai. Galėčiau duoti gražiausių ________ .,,,
pavyzdžių, čia, žinoma, nekalbu 
apie žydus komunistus, iš kurių Į 
bolševikų okupacijos metu, 1940 metais. Jis svėrė 59 svarus.

g Dviratis buvo išrastas 1839

š. m. lapkr. 12 d. Draugo kul
tūriniame priedo parašė ilgą 
Įvadą Į šią knygą kun. V. Bag- 
danavičius. Kun. V. B. knygoje 
randa nuostabias krikščioniško
sios mistikos gelmes. Icėhoko 
Mero simbolizmą lygindamas su 
Šv. Tomo Akviniečio simboliz
mu, tik sklausteliuose daro ma
žą prielaidą: . jei jis (Meras.' 
D. T.) tai turėjo galvoje”. To
kių prielaidų f įvade,, išreikštų 
odeliais “galbūt”, “jeigu būtų”, 
“galėjo būti”, yra nemaža. VTe^ 
noje straipsnio vietoje V/B. lyg' 
ir prisipažįsta, kad ir jam ne vis 
kas aišku: “šis vardas (Stripti
zas. D. T.) galbūt buvo pateisi
namas Lietuvoje. Jis galėjo eiti 
viena iš priedangos ir išsisukinė
jimo priemonių, kad “klausantie 
ji negirdėtų ir girdintieji nesu— mv-; - owHircyia. .rur-
prastų”. Iš. viso šiame romane j muo nukrenta muo: širdies../Tuo 
yra daugybė visokių priedangų,1 tarpu barzdotas ' tipelis su-“blue:

suom^ėsjįr tEkineįųjų reakcijos 
siaubingai; pasimetusius nepa- 
saulėžvalginius politikus ir- kul- 

§iė rie4turimąl^TMai^rwė: kaj; rateiti-
ną abstraktinio iheno parodąV su- Almeno “Sauja5 ^catikų.^ 

>R3eak»ijai nebūvapasiruošta, to-

pranta... . Išėjusi iš spaudos i knygų rinkoje

grupė žiūroyų stoyįpri.eš prena-. 
juotų juodų- fenti kiirioš kairn-ijuotą juodą-kurtos,®ąm?4dėl peb^uya.acaiprgįntis;. Kam
pe išvesta netaisykibnga geif&-/go redaguojamiTėviškėsŽiba
rtą linija. Visi-'fylETei beigsi'tu^
žinaikadnesupranti, to/mės'lietu-
vos, 'kad esi n^utturingas, o tea

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos beturiu pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $ij50.-- 

Knygos bus išsiųstos, jei flJjO čekis arba Money Orderis H 
- ■ . bus pasiųstas tokiu adresu: ,

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
UETUVIŠKĄJI PAMARĮ

336 puslapiais «u žemalaplu Ir pavalkalals aprtJe Pamarį, ažnatt ;(• 
gyvento|us Ir gamtę. 1^00 llatuvllkv vietove rdžię Hralea. KayfiM 
kaina $6.00, minkšti viriaBal.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eenta ' ? '

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 30308.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILĘ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jurat Daupara*. ' ŽIMtS OKFO ŠVIETIMAS. Stadija. Bteb 
ta Chicago j e 1966 metais paties autoriam Mšomla. Knrga dvkfc te
itų: Sėmės ūkio švietimo problemos n hitų krašte. H telfe iaates 
ūkio švietimu Lietuvoje. r

Autorius sava žodyje rašo: “Jei IMdnu ifetuttq taute* Kiss' 
nebfltq sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir 'ėebėta iš
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos pdtittnfu,

ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".
Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirtųanu įkalty 

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvę aktnlste 
šaulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma vrt arba patys: 
nlnkal, arba ūkininkų vaflud<_raffida, kad ii kay§> tės ta 
liūčiai lietuvių daugumai, 
žemei parašyta, kad prad< 
autoriaus sūriams Lietuv 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių BU daug vaizdelių Ir lentėttt 
Gaunama Naujienos*.

OekJ arba Money Orderi siųsti tokiu adrafcK

u kiduri knycs sra “-■Md* »»G® 
M Aaltyfį nebesti" prr-tųrtL 
Mih faxSiiiE

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

1100 So. Hoisted St

Paž intu taupomi jOsų pfnlf&i *t- 
Heka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
nfoi-mojimus. 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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša w _ <1

-.M.

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS t 
(fltetgit 1923 metai*. Trt. 421-3070

Įctalfoc pfetuoM Hemą* automobiliams pastatyti.

M

M '
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AT OUR LOW RATES

see us for 
financing

keletas mer- 
ūkio vedėjas

metų, beveik visi gulėjo ant šiau 
dų. Buvo popietės metas. Atro
dė, kad vaikai niekad nesikelia. 
Kai kurie apšašę. Keletas -gulė
jo ant nugarų, pustančiuose, dvo 
kiančiuose šiauduose. Atvertęs 
pamačiau ištisai nušutusią nuga
rą. Septyni mirę trijų savaičių 
bėgyje. Visi tiesė rankutes, pa
matę duoną Rucevičiaus ranko-

Po kelių dienų Vyt. Didžiojo 
universiteto medicinos fakulteto 
vienoje salėje susišaukiau auk
lėtojas iš Kauno ir apylinkių. 
Tai buvo' daugiausia vienuolės. 
Atvedamos į susirinkimą, kai 
kurios maniusios, kad tai būsiąs 
vienu ypu visų atlieidimas.

Keletą dienų ieškojau žodžio. 
Paprasto, žmoniško, ko jau sti
go klasiniu kerštu uždegime, pa- 
simetusioj žmogaus dienoje, įvy 
kiuose.

Nuo dienų, kada-Tėvynės Są
jungos pasikalbėjimuose ryškė
jo likiminis tautos, žmogaus ban 
dymas

Wife

d. priimta Deklaracija apie bankų ir stambiosios pramo
nės nacionalizavimą, skelbia šį Stambiosios pramonės 
nacionalizavimo įstatymą:

Pavedama Pramonės Ministeriui kartu su Valsty
bės Kontrolierium tuoj paskirti visoms stambesnėms. ir 
ypatingai svarbioms nacionalizuojamoms įmonėms Vy
riausybės Komisarus.

Visoms kitoms įmonėms komisarus skiria apskričių 
valdybos, susitariusios su profesinėmis sąjungomis.

tų’viršūnių ardė neregėtu-žiau-‘-| Įėjimo uždą viaias.-Reikės juos 
rumu. - >■.

Sužiuro į mane daug akių. Aš 
jas lyg pirmą kartą, tas akis, 
pamačiau. Ant katapulto dėda
mas užrašų popierėlį, girdėjau

kų ir stambiosios pramonės nacionalizavimą, skelbia 
bankų nacionalizavimo įstatymą:

BANKŲ NACIONALIZAVIMO ĮSTATYMAS
Nacionalizuojama:

Techniškai administracinis nacionalizuojamų. įmo
nių personalas įpareigojamas dirbti savo pareigose.

Pasireiškus sabotažo reiškiniams, kaltieji bus nu
bausti visu ^įstatymų griežtumu.

protams. Nauji 
naujos sąlygos. Bet 

Sųpranj 
visu svoriu slėgė klau'nis. Nuo laukų vagos ligi bokš-' tam ir tvarkos, priežiūros,,-ai

• -Buvęs kavalerijos seržan- 
etas Lambeth suorganizavo cir
ką Londone 1769 metais. Įėji
mas buvo nemokamas, bet po 
kiekvieno akto arba pasirody

tas įvairaus dydžio^ vaikai 2-4 mo renkamos aukos.

Visi bankai ir jų skyrai, privatinių asmenų seifai, 
draudimo įstaigos, taupomosios kasos, tarpusavio kredi
to draugijos ir lombardai ___

(Bus daugiau). /’ U-.Į f I

“Darbo Lietuva” Nr. 20, psl. 1. Penk
tadienis, 1940- VII. 26.

.. BANKŲ NACIONALIZAVIMO ĮSTATYMAS w
Astuoniems bankams paskirti komisarai

Kaunas, VII. 26. Elta. Einąs Respublikos Preziden
to pareigas ministeris pirmininkas, pasirėmęs Liaudies

‘-Vyriausybės Žinios”, 1940 m. rugpjū
čio 1 d. Nr. 721, eiL 5770.

Einąs Respublikos Prezidento pareigas Ministeris

Visos pramonės įmonės, kuriose dirba daugiau kaip 
20 darbininkų, ir tos pramonės įmonės, kurių darbinin
kų skaičius nemažesnis kaip 10, bet kuriose yra varik
liai, ypatingai svarbūs tos pramonės lūšiai, nacionalizuo
jamos- ‘ ' - • - * :

■* ■* ■ » ‘ d

Įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbininkų, 
nors ir turėtų mechaniškus variklius, nėra nacionalizuo
jamos. j

22U WEST CERMAK ROAD

BOUZSi Mon.Me.rrl.9-4 Thur.9-8 Šit

Komisarai privalo laiduoti normalų nenutrūkstamą 
Įmonių darbą.

Visi įmonės savininko ar direktoriaus patvarkymai 
ir visi jų išduodami dokumentai be komisaro parašo ne
turi reikšmės-

STAMBIOSIOS PRAMONĖS NACIONALIZAVIMO 
ĮSTATYMAS'’

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

IŠRAŠAS IŠ:

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINK.ITES NAUJIENOSE

M. Gedvilas
Už Ministerio Pirmininko Pavaduotoją 

Vidaus Reikalų Ministeris
Kaunas, 1940 m. liepos 29 cl

IŠRAŠAS Iš:
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Bet .neužmirštapaasJų. dėkn- 
gumas. liko. Sutikai! • fucįš vokie
čių okupacijoje, tremtyje! Man 
regis, mes mokėjom vertinti ne 
tik pasitikėjimą, bet ir žmogaus 
esmę •— žnroniškrfcnią.' Tai' ne 
dątig, bet kur, kaip’daugiau?

. Viena iš panašių

'. Kauno priemiestyje, .Slabados 
je, teko perimti vaikų prieglau
dą,, prelato J. įkurtą ir-tvarko
mą. Perimti paskyriau irispekto 
rfų -Rūėevičių (seną-knygų lei
dėją) ir inspektorę Rucevi- 
čiUS'kvietė ir mane nuvykti.
-ę'Sunku aprašyti. Tstalpds- ga
na; erdvios, bet apižstoą. Love-

Komisarai įpareigojami užbaigti įmonių naėibnaln 
žavimą per 5 dienas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos 
ir pristatyti perėmimo aktus. ' .■

Prižiūrėtojai 
ginų, du vyrai 
ir sargas. Dvi vienuolės, laikinai 
prelato J. iškviestos.

Klausinėjami prisipažino jau 
seniai negavę pinigų duonai, pie 
nui. “Prelatėlis sako: aš jau ne 
globėjas. -Greit mane kas nors 
globos”, senyva, davatkos su,'1‘r- 
pimo moteris skubinosi man aiš 
kinti. “Viskas' dabar ne mūsų, 
viskas... O, biedni vaikeliai turi, 
matai kaip...”

: Pulkininką L; Butkevičių po 
kęįių dienų paskyriau ištirti, 
kas, dėjosi minėtoje prie
glaudoje; Jam patariau pasirink 
ti Šu,padėjėju iš švietimo komi
sariato^.. •

‘’-’Po geros savaitės pik. L. But 
kėvčius atsargiu balsu išdėliojo 
maždaug tokias tokeles. Tokių 
apleistų prieglaudų atsiradę ke
letas. Jis nenoriai vartojąs žodį 
sabotažas, bet kito žodžio 'jam 
nepavykę sugriebti, apibūdinant 
keleto vaikų namų, prieglaudų 
būklę. Atskaitomybė — kišeni
nė. Minėtasis prelatas J., taip 
garsėjęs pasiaukojimu vaikų, 
senelių globai, vargu ar tinkąs 
ir Dievo ir- kišenės akivaizdoje 
nešioti tokią labdario aureolę. 
Butkevičius gal kiek per daug 
leidęs, kišdamas nori į prelato 
ir dar vieno kunigo atskaitomy
bę, bet tai radęs neišvengiama.

(Bus daugiau)

Šis įstatymas veikia nuo 1940 m. liepos 26 dienos, 
J. Paleckis

E. Respublikos Prezidento p.
' . Ministeris Pirmninkaš

Stockey
1 America

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

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

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

stock in hercountry. So she picked up 
"where her husband left oft, And when 
thesnoke cleared, America had a 
uew victory and'a new heroine.

Today when its tune to take 
rtodr in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.

When, you join the Payroll

Mano padėjėjai, auklėtojai, 
inspektoriai patarė galimai grei
čiau paleisti vienuoles. Tyliai 
ėmiausi negriauti senojo, kol dar 
neturime naujojo. K. Preikšas, 
sutiktas rašytojų namuose, pasi 
■teiravo, kaip man sekasi. Ir jis 
nustebo mano pastangomis vie
nuolių. parama naudotis prie
glaudose, darželiuose.

“Tai — darbininkės’’, tariau.
“Bet kokios darbininkės!” at

kirto Preikšas. “Jos iš to vy
nuogyno, kurios seniai prarūgo. 
Ar tu manai rauginti tarybinius 
vaikus!”

CHICAGO, ILLINOtS 6Q60S 

Phone i Virgiui* 7*7747 

$-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Nacionalizuojamoms įmonėms perimt sudaromas 3 
— 5 asmenų komisijos iš Pramonės Ministerijos, profe
sinių sąjungų ir darbininkų komitetų atstovų.

Perėmimo komisijos dirba komisarų vadovauja
mos. ' "

Quarterly 

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wey to savyegularty! I 
C1/4%x<\

praplėsti-. Bendruvmis jėgomis, 
viens kitam padedant. Reik my
lėti žmogų, eesaibąjį ir būsimą-' 
jį. Kas tuo gali abejoti? Jūs tai 
įrodėti Dirbkim ir toliau.

Pridėjau keletą gatvinių fra
zių. Įsimaišiau arčiau su vienu 
ar viena pasikalbėti. Mačiau ir 
ašarų akyse. Ir inan taip arti. 
Kosėjau, rankas ;gniaužiau, ši
tie; mielieji veidai, širdys, kurie 
ne vienas jėgas,’ džiaugsmą, pro 
tą atidavė busimiesiems — jų; 
pavaduotojainšišSuklėti.

.Einant iš salėsjviena auklėto
ją, vienuolė, kumštelėjo Į alkū
nę. Arčiau ĮHislirikusi, patylo
mis: “Mes jumis pasitikim”.

ir aš pasitikėjai! savo taikiniu 
kais. Mano gTį^’įerų dienų vir- 
'tirįė buvo' šū^jaišr^s elefigva -5uVo 
"SUį jais; Jėžniš'isliiftis. ’ ■■

j ""s,: c-a' : .c

................................... inm^ajjiąag
^U^ąr.jįejgyęsh^yai^a 
:avo’ užpildant dūolĮęš,

k>j... “idant visi sveiki, draugėj, 
brolybėje...” Ir dėdė Kalpokas, 
žiemos vakare nebaigiąs pasakų, 
ir motinos vargana, niūniuojan 
ti daina, minant ratelį, ir pava
sario rytas, ir kiekviena diena, 
kurią prasideda iš naujo žemdir 
bio gyvenimas. t

Reikėjo suprasti grūmojimą,
užgriuvusi mūsų žemę, žmogų, Man buvo nesaugu jiems-pasiau 
justi ginklo plieną prie smilki- kojimo, žmogaus-žmogui iš kar 
nio. Tai keitė mūsų visą būti, gy tos Į kartą kartojimas padėti-jau 
venimą; Galva svaigo mąstant.1 noms širdims 
kokia ' lemiančiai sunki priešo I uždaviniai
ranka rovė žmogaus, tautos šak Į męs juos suprantam.

---

f

t' . 4 A&-

kiįinkės diena’ nakčia, surinko 
daugiau kaip du snntus parašų 
ųr , atskubę i o į', gestapo centrą 

abejuIpranę. .jau buvo .pasj-
Yūpinę ^kitV_^aT' ^’.taĮįmirkoš, 
keleto7 angsųjų truko'So duobės, 
nors’ ’tr^ų IpaxasaFTr nuoširdus 
manęs.yęrtHiipias jbuvo prayar-

Bet čia neužteko kompartijos simas: kaip mums išsilaikyti? 
žmogaus ryšys su žmogumi, 
kraštu, tauta plaunamas Azijos 
despotizmo. Komunizmas’ Tai 
tik dalis didžiojo melo, kurį prie 
mė azijatas — rusas, kartuves, 
kacetus uždengęs Markso, Leni
no milžiniškais portretais. Trijų 
milijonų artojų, dorų žmonių 
tautą užgriūna du šimtai milijo 
nų azijatų visaip biauria šių žo
džių 'prasme. Viduramžių ink- 
vizija, šventieji karai, Baltra
miejaus naktis — tai tik vaikų 
išmonė, palyginus su komparti
jos fanatizmu, melu, NKVD 
kumščiu. ;*

įsakymo — nebuvo pakankamai 
paruoštų auklėtojų. Net ir ūki
nis gyvenimas prieglaudose, dar 
želiuose suiro, kur ūmai įsiveržė 
nauji — liaudies tvarkytojai. 
Bet kcmyirtija sutiko su nau
jąja net . arka, vengdama seno- 
s.os tvi rkos. K< mp irtija, tiesa, 
kurį luaą m ižai kišosi, švietimo 
ki mi. ii rlata i g.ūmėsi savo per- 
sit.'aik^ma netvarkoje, kokią te 
gali sukelti sovietinė biurokra-

Man stojosi akyse vaikystė, 
dulkėtos kojų pėdos, lengvai šie 
sinčios į Čedasus su elemento
riumi po ranka. Tai vėl... gegu
žės kukūū, pavasaris, pirmą kar 
tą Kelmynės berže... tu virsti 
per galvą, kad tau visą .vasarą 
būtų gerai, karvėms neužtrūk- 
tų pienas ir nesuskeldėtų kojų 
užkulniai. Tai vėl... tėvas už sta
lo Kūčių vakarą, ant kalneliais 
iškilusios lininės staltiesės už
dėjęs abi rankas, po trumpos mal 
dos, amžinybe alsuojančioj ty- Į jo šlamesį kvėpuoti nutiiusiuos

'klausytojuos. Ar jie žinojo, kiek' 
mažai galiu pasakyti . paguo
džiančio visiškame. netikrume— 
nors lašelį tikrumo. .

Tur būt,- jie supratot;‘Ypačj 
vienuolės. Pastūmęs- i šala-'^iš 
anksto paruoštus kalbos- nžra- 
šus, kalbėjau kaip kur-nors ant 
prieklėčio atvangai '- stabtelėjus.

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME



Vilniuje buvusi Gedimino gatvė,

Delfiną Trieienė

Seimas 
čio 14 
Penn.

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Dviratis buvo išrastas 1839 
Jis svėrė 59 svarus.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - ,

rial tik-šuktelėjo,;kad-.belgaitii- 
fr-.HėrktriėippTfot, bū'inesCHęfu- 
viąi išt^Įturirne:milicininką .Dd-

o asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

Draugas tylėjo kaip žemė. Net 
vėliau, rašydamas apie K. Alme
ną, bijojo pažymėti, kad tai 
Draugo premijos laureatas, .

J. Mero religiją išjuokianti

g®M.-s

•- At&ščiač.minėtos' kun. V. 
BagdanaviSaus. įvado’ prielaidos 
verčia“ •abejoti 'jo -nuoširdumu/ 
Atbodo kad -ku-n. V< B. šiuo įva 
idū bandė .apsaugoti nuo liet. vi-. 
,siK>meBėš-;ir tikinčiųjų reakcijos 
Siaubingai; pasimetusius nepa- 
saulėžvalginius politikus ir kul- 
tūrininkus./Matėme. kas :atsiti-

■ jėans” šokinėjo iš džiausmo 
įsidėjęs premiją į kišenę. Jis ne
tikėjo; kad- pastangos- padaryti 
kitoniškai, nors ir velnioniškai, 

tokioj įvertinimo.' Apie 
tą Kafką jis bebuvo ne girdėjęs, 
jiė saptie sapnavęs. . .

Tą:-palygnimą .netaikau -kun.
- 1S^ ^/ autoriui, ;nea. Strip

tizo prostitučihis šimbolizmąs-— 
•ne abstraktas. - Turiu galvoje

Dr.. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1J5O.- 

Knygos bus išsiųstos, jei fL50 čekis arba Money Orderis 
< . < bus pasiųstas tokiu adresu: * - '

N AŲ J I E N C 8, ' „v .:

Į vienuolių abitus, ar kat. orgą 
> nizacijų ženkliukus, praranda mo 
jralinę teisę tikinčiuosius atsto

vauti. ...

šelmiškų išsisukinėjimų rf abi
pusiškų pasisakymų”.. ; , •/

š. m. lapkr. '23 d. Naujienose 
šias dvi recenzijas plačiai apta
ria K. Strėva. Aptarimą užbaigia 
žodžiais: ^aip pąt didelė ironija 
kaipDraugas sekibia, kadlitara- 
tūros ir muzikos vakarė,.'Įąpkf; 
25 d. Jaunimo Centro, Raltto-

1 Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose myga aprašanti paskutiniu BO (1869-1959) metu 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, J 
nyflos, įsteigti laikra 
pasaulietiški < * 
jos. Duoti dokumentai ka 
kita organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kL ■

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį . -.-'N-

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir. pasiųsti:

173J So. Halsted SL. Ckicago, RL «0W8

Šiame Suvažiavime per dvi 
dienas buvo aptariamos-disku- 
tuojamos įvairiausios, proble
mos, kurios liečia fraternales or 
ganizacijas. Ypatingas dėmesys 
buvo skirtas naujai priimtam 
Pennsylvanijos Seimo Harisbur 
ge ĮSTATYMUI, taip vadinamam 
“FRATERNAL INSURANCE 
CODE”, šio įstatymo — CODE 
patvarkymai liečia visas frater
nales organizacijas, esančias 
Pennsylvanijos valstijoje. Nau
jas Cod įeina galion sausio 29 
dieną 1978 metais.

šis įstatymas pakeičia beveik 
visus įstatymus, -kuriais buvo 
tvarkomos ’Fraternales Organi
zacijos.

Pavyzdžiui, nauju patvarky
mu leidžiama kuopom laikyti su 
sirinkimus kas trečias mėnuo, 
vietoje pirmykščio įstatymo, ku
riuo remiantis kuopos privalėjo 
susirinkimus laikyti kas mėnuo.

Senuoju įstatymu seimų de
legatais tegalėjo būti vien tik 
fraternalių organizacijų-kuopų 
nariai, kurie turėjo pilnas gyvy
bės apdraudas, Naujuoju įsta
tymu, seimų delegatais gali bū 
ti ir turintieji tik “HEALTH 
and ACCIDENT’ paliudymus.

Taip pat naujuoju įstatymu, 
Fraternalėm organizacijom, jos 
nariui mirus, leidžiama laidotu
vių išlaidom padengti, net iki 
1000-00 dolerių sumos.
J Dėl vienos įstatymo dalies, 
kur nusakomos apdraudos agen 
to organizatoriaus kvalifikacijos

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

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

J'teztf Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleis 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

J u orą i Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusi * ' ** ~
ftruota. 300 psL Kaina 7 doL

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

AA. Zo^enko. SATYRINES NOV$L$S Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

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

Vlneat žamtlHa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJI, 
84 p«L Kaina SL50.

BU ir kiti lediniai yra giunami
NAUJfINOSI, T73t S«. HALSTED ST^ CHICAGO, TLL,

afsllaaikawl dertov valan4omla arba visata m paltu Ir prfdWaaf 
ar plulpint parkMą.

mo- c -Žiūrovai /Ak-
muo nukrenta nuo: širdies... Tu«

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša _ jrf

Dar taip nesenai marijonai 
premijavo prokomunistinį, ir 
vulgarų K. Almeno romaną 
“Sauja skatikų” ir štai vėl turi
me ateitininku išleista I. Mero 
“Striptizą”, peržengusį bet ko
kias moralines normas ir skau
džiai įžeidžiantį tikinčiųjų lietu
vių jausmus.

Dirvos nr. 36-5 rašytojas V. 
Kavaliūnas nagrinėja šią knygą 
krikščioniškos etikos ir estetikos 
šviesoje. Toliau, pacitavęs ke
lias knygos ištraukas,. rašo: 
“Perskaitęs šią prostitucinio sim 
holizmo knygą, nepajunti jokio 
estetinio malonumo ir jokio es- 
tenio džiaugsmo.” V. Kavaliūno 
recenziją persispausdino ir Nau
jienos.

Po pirmosios dienos (Nov. 
1'4, 1977) kongreso sesijų, vaka 
re, įvyko iškilmingas banketas, 
kuriame dalyvavo žymūs frater 
nalistai, Pa. valstijos Apdraudos 
Departamento viršininkai ir vai 
džios atstovai, šiame bankete 
buvo pagerbtas ir apdovanotas 
žyminiu lietuvių ir mano geras 
bičiulis advokatas Thomas B. 
Balaban, kuris per daugelį metų 
eina SEKRETORIAUS pareigas, 
Pa. Fraternal Congress.

Mušu Susivienijmas šiame 
SUVAŽL4VIME, atstovavo SLA 
prezidentas Povilas P. Dargis.

Seimas baigtas JAV Himnu.

I. Meras, praradęs tėvus, au
gęs ir brendęs dviejų nežmoniš
kų sistemų naciondsocializmo 
ir kcmunizmo priespaudoje, ne
turėjo galimybių gražiųjų žydų 
tradic'jų įsisavinti, nei krikščio 
niškos moralės principų gerai 
pažinti. Galima su kun. V. B. 
sutikti, kad Mero knygoje daug 
kas buvo priedanga (taigi ir tie 
realistiniai simboliai. D. T.) abs 
traktiniu stiliumi išreikšti nuž
moginamo žmogaus kančiai, jei 
ta knyga būtų išleista ok. Lietu 
voje. Bet gi autorius jau seno
kai gyvena laisvame Izraely, to
dėl leidėjai turėjo progą tuos 
■klausimus su pačiu autoriumi iš
diskutuoti prieš knygos išleidi
mą. Tada ir kun. V. Bagdanavi- 
čiui nereikėtų po laiko rašyti įva 
dą į įvadą ir verstis prielaidomis.

Tikintieji lietuviai, prie kurių 
. šias eilutes rašančioji priklau- 

minimas kaip veiklus kultūrinin- į yra u£gauti įr įžeisti, 
kas Nėra abejonės, kad šis “in- I Mūsų “kultūrininkai”, Striptizą 
telektualas”, jei teiktųsi apsilan- į premijavę prisidėję prie 
kyti JAV, mūsų kultūrinių ry- į platinim0/nesvarbu, ar jie dėvi 
šių-su “kraštu” puoselėtojų bū
tų priimtas su šampanu ir šyp
senom. r. - .

m., patyrėme daug nuoskaudų, 
paniekos ir pajuokos ne tik dėl 
politinių įsitikimų, bet ir dėl re
ligijos. Tačiau reikia atsiminti, 
kad tikras komunistas pirma yra 

simbolika nėra naujas dalykas komunistas, o tik paskui žydas, 
ok. Lietuvoje. V. Kavaliūnas lietuvis, tėvas, brolis ar sūnus. 
Striptizo recenzijoje rašo; “...0 
gal — ir tai ne teigimas, o tik 

.prielaida — tenai turėta kiek 
kultūros, humaniškumo ir tak- 

’ to, sulaikiusio nuo purvinimotai, 
kas daugeliui šventa. “Dieve, 
kaip būtų malonu, kad taip bū
tų! Deja... Nesenai pateko į ran 
kas ck. Lietuvoje išleista nedi- 

Į dėlė knygutė S. Šaltenio “Duo- 
| kiškis”, kurioje aprašomas lie- 
I tuvis partizanas vardu Jėzus. Su 
| šlykščiausiom. dealėm aprašyta, 
[kaip tas Jėzus išprievartauja 
I merginą-didvyrę, kuri slėpė ru
sų kareivį. Vėliau rusas, mergi
nos meilužis, - nužudo Jėzų ant 
mėšlyno. Knygoje simboliškai iš
vesta paralelė tarp to partizano 
Jėzus ir evangelijų. Tokių šlykš 
tybių, parašytų lietuvio ir lietu
vių kalba, -dar neteko skaityti.

| ; “Eferbininko” žiniose iš ok. 
Lietuvos Šaltenis keletą sykių

Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir Sebth; ąt- 
ugnihĮ ir suJdestėJushj Lietuvos pdtitto|&

į, drąsiai gnfisu sakyti. Bstara 
vo žemės Akto kult#w *.' <■ 
OS trotiMBf. '
k žemdirtįarrj įkaityti.
12%) buvn Oklnlstte fe pt> tą-

_ rami yrą trt* Rtw wn fife-
L nQkla. nd H teyp 1J® m 
M kadangi knyga su tekli nseOs 
iĮ skaityti nebesinori pertraukti.
Mals iodBalm DėUuw

VIENA SnraiAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta 1928 inatafi, T< 421-3070
įstaigos pietuose Hemai automobiliams pastatyti. [

Povilas P. Dargis, 
SLA prezidentas

Pennsylvanijos Fratemalį Kon 
gresą sudaro 73 Fraternal io po
būdžio organizacijos. Į jų skai
čių įeina ir Susivienijimas lie
tuvių Amerikoje.

Pennsylvanijos Fraternalį Kon 
gresą sudarančios organizacijos 
reprezentuoja 900.000 narių.

šių Fraternalių Organizacijų 
įvyko šių metų’ lapkri- 
ir 15 dienomis, William 
viešbutyje, Pittsburgh,

Š. m. lapkr. 12 d. Draugo-kul
tūriniame priedo 4 parašė ilgą 
įvadą į šią'knygą kun. V. Bag- 
danavičius. Kun. V. B. knygoje 
randa nuostabias krikščioniško
sios mistikos gelmes. Icėhoko 
Mero simbolizmą lygindamas su 
Šv. Tomo Akviniečio simboliz
mu, tik sklausteliuose daro ma
žą prielaidą: “. ’.. jei jis (Meras. 
D. T.) tai turėjo galvoje”. To
kių prielaidų įvade, išreikštų 
odeliais “galbūt”, “jeigu, būtų”; 
“galėjo būti”, yra nemaža. Vie
noje straipsnio vietoje Vi B. lyg 
ir prisipažįsta^ kad ir jam ne vis 
kas aišku: “šis vardas (Stripti
zas. D. T.) galbūt buvo pateisi
namas Lietuvoje. Jis galėjo eiti 
viena iš priedangos ir išsisukinė
jimo priemonių^ kad “klausantie 
ji negirdėtų ir girdintiėji nesu
prastų”. Js. viso šiame romane 
yra daugybė visokių priedangų,!tarpu.barzdotas•-'t^eKs su 'Tilue

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

O. Juozą* Daupari*. ŽRMftS OKIO IVIETIMAS. StndttL OMi 
U Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėSomla. Knyga dvfeA; « 
Uų: Šėmės ūkio švietimo problemos Ūkininkų krašte. B dalte lesė 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rifo: “Jei Utldnas ifetutių tatiteą 
nebūtų sutrukdo 
griovęs gražiai 1 
nlų ir kultūrini 
tirata galėtų did _ ____
ir prilygti pačioms iškiliodoma Europi

Knygos apie žemės ūkį atrodo til 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88. 
šaulį ifblaikytu lietuvių atadŪuti datų 
nintai, arba ūkininkų vt 
liūčiai lietuvių daugumai, 
žemei paradyta, kad pra( 
autoriaus skiriama Lietui 
mal Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapių su daug vaiadeilu ir lanUHu kata ttt tai 
Gaunama Naujienose. - ' ’ " K -.7;

čeki arba Money Orderi Mušti tokiu

NAUJIBNOB
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS MM

Gnvg ptnlgus, tnojsą

kilo gana ilgos diskusijos. Mat 
.naujas “INSURANCE CODE” 
Į reikalauja, kad Insurance Agent- 
| Organize torius turėtų Pennsyl- 
| vanijos Valstijos Insurance De- 
partamento-valdžios leidimą li- 
cene . naujiems nariams įrašy
ti. Tačiau jokių egzaminų iš tų 
agentų ar kuopų organizatorių 
nebus reikalaujama, jei jie tas 
oare’gas ėjo ir eina dar prieš 
lio įstatymo priėmimą. Noriu 
padaryti PASTAGĄ, jog virš 
minėtas įstatymas yra taikomas 
tik tiems asmenims-agentams- 
organizatoriams, kurie gyvena 
Pennsylvanijos valstijoje ir čia 
narius įrašo, šiuo svarbiu reika
lu vėliau, prie progos dar pla
čiau ir išsamiau paaiškinsiu, 
Pennsylvanijos valstijoje gyve
nantiems, kaip prie šio įstatymo 
turėsime prisitaikinti.

Nemažai buvo diskutuoti fra
ternalių organizacijų išleidžia
mieji laikraščiai-organai ir jų 
finansavimas.

Reikia pažymėti, jog šis Penn 
sylvanijos valstijos fraternalių 
organizacijų sąskrydis atliko 
daug, daug darbo. Jame dalyva
vusieji turėjo progos ne tik iš
girsti svarbius pranešimus iš 
Pennsylvanijos INSURANCE 
DEPARTAMENTO pareigūnų, 
bet taip pat turėjo progos ar
čiau susipažinti su skirtingų-įvai ■ 
rių fraternalių organizacijų veik. tižo autorių L Merą? Religingi 

ir kultūringi ydai laisvoje Lietu 
voje drąsiai savo religinių papro
čių, bet niekad neužgaudavo ki-j a Nedaug kas žino, kad Ame- 
tų žmonių religinių įsitikimų.' rika turi 100,000 dolerių bank- 
Tokia tolerancija pasižymi kitų notą. Ant jo yra prez. Woodrow 
religijų atžvilgiu ir Amerkos žy- Wilson paveikslas.
dai. Galėčiau duoti gražiausių
pavyzdžių, čia, žinoma, nekalbu J 
apie žydus komunistus, iš kurių 
bolševikų okupacijos metu, 1940 metais.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŽAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ / T

336 puslapiai* »u žemėlapiu Ir pavalkalah aprašo Pamarį, aėnut įa 
gyventoĮus Ir gamtfl. 1,200 Hetuvišky vfatovardžfa HTUfaia. KnYftN 
kaina S6.00, minioti viršeliai. - --/*

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentą - • ?

bętjbijodami pasirodyti- ne- 
į.kultūringi,-lengvai; atsidusę nu- 
. siplaūna rankas ir moralinę at- 

driekus”.; į - -i /
Skaitytojus;, su kuriah tėk^I^113^?11^'’. -..- 
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jungtis j talką, 
tuvą.

Kitose JAV vietose 
metams ........ .

skriaudas mūsų pavergtom se
sėm ir broliams.

rėti. Jie patys važiuoja Į Vilnių,, ^apsuko ki^sų lankytį, 
o įš. Kapsuko kursų atsikviečiu, specialistus simpoziumų 
klausytį Eina minčių ir idėjų pasikeitimas, pornografi
niais romąnąis Amerikos lietuvių moralės ardymai 
naikinimas visko, ką Amerikos lietuviai yra padarę.

Bet Amerikos lietuviai laiku susigriebė.

šomi nesiliaują katalikų perse
kiojimai Lietuvoje; sveikinamas 
naujas samizdatas Tiesos Kelias; 
sovietinė mokykla ir kt. Taip pat 
aprašomos ąnti-rusiškos demons 
trati jos Vilniuje ir nauji areštai 
Lietuvoje. (Elta)

Nuo gruodžio pirmos d.
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose; 
metams ......-............... .

pusei metu ......................
trims mėnesiams ......-.... .
vienam mėnesiui ............~

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

A. J. K.

Pokalbis su Valstybės Departamentu 
aktualiais klausimais

Okupantui pavyko suskaldyti Amerikos 
lietuvius

Salėje jau nerimavo gerokai virs, 150, žmonių, 
kai Jonas Nasvytis, Amerikos Lietuviui Demokratu 
Lygos vykdomasis vicepirmininkai ir Cųyalioga aps
krities (Clevelandų) Lietuviu DęniokjaVė Ę.lubo pir- 
miniūk as. pradėjo, susiriukimą, pristatydamas Paulių 
Aliėaą susirinkimo moderatorium ir pakviesdamas 
svečius prie stalo.

Nesutarę vengrų vaipiko klausimu, mano pasiū
lymu perėjome prie Baltijos valstybių klausimų. (Ka
dangi savo kai kurias mintis pakartojau susirinkime, 
apie tai vėliau).
». Pokalbį tęsėme apskritai JAV 
gos santykių klausimais. Kėliau ponui Vest klausimą, 
kodėl iš viso JAV — SS santykiai po II-jo pasauli
nio karo rieda pastarosios naudai, štai 1945 m. vos 
karui pasibaigus, - JAV buvo pačios galingiausios, pa
saulyje, turinčios net atominės energijos monopolį. 
SS, gi, nuniokota netik vokiečių, bet supuvusi ir pa
ti savyje buvo vos. gyva.

Iš istorinės perspektyvos žiūrint milžiniška klai
da buvo JAV padaryta tuomet visiems laikant, neiš
sprendus komunizmo ir sovietinio imperializmo prob
lemos. Tačiau dar blogiau, jog ši klaida yra kartoja
ma jau virš trisdešimt metų — iki dabar.

šiandien jau situacija visai kitokia. JAV, tiesa, 
dar vis laisvos, bet ekonomiškai ir kariškai silpnes
nės negu buvo. 1945 m. Tuo tarpu SS abiem atvejais

vadai aiškinosi savose organizacijose, klubuose, ir fra- 
ternaliniuose rateliuose,, o vėliau,-kai dirva jau buvo pa
ruošta, tai šaukė bendras konferencijas, tai j susirinki
mus būdavo kviečiami kitų organizacijų atstovai gyviau
sioms dienos klausimams aiškinti ir lietuvių tarpe juos 
aptarti. Vėliau buvo šaukiami bendri mitingai didžiau
siose salėse.

Telydi. Vyriausio. Lietuvos Iš- 
! laisvinimo seimą rimtis, gilus 
Lietuvos, laisvinimo, problemų na 
grinėjimas, solidarumas ir meilė 
pavergtam tautiečiui ir vienas.! 
kitarų. (Elta),

Sovietų Sąjungai pasiuntus ultimatumą nepriklau
somos. Lietuvos vyriausybei ir atsiuntus į Lietuvos teri
toriją sovietų karo jėgas, visi Amerikos lietuviai rado- 
bendrą kalbą ir visi ryžosi bendram darbui. Lietuvos ne
priklausomybės panaikinimas, svetimų karo jėgų Įvedi
mas Į Lietuvą ir biauriausioji prievartą, pritaikyta Lie
tuvos gyventojams, sukrėtė Amerikos lietuvius,' priver
tė juos daugeli antraeilių dalykų padėti Į šalį ir imtis 
dideliam darbui bei siekti reikalingos lietuvių vie-i 
nybės.

Svarbus klausimas pirmiausia, buvo, aptartas pat
riotinėse lietuvių organizacijose, o vėliau svarbiausieji, 
šio klausimo aspektai buvo gvildenami patriotinėje Ame
rikos lietuvių spaudoje- Tuo metu pasimetę buvo tiktai 
Amerikos lietuviai komunistai. Jie nežinojo, kokios po
zicijos prisilaikyti, nes laiku negavo instrukcijų iš pati
kimų Sovietų Sąjungos emisarų. Komunistinė spauda 
svarbiausius klausimus nutylėdavo, nes bijojo, kad val
stybės saugumo pareigūnai nepradėtų jų tardyti— - *

Pirmiausia klausimas buvo aptartas didesnių orga- 
nizauijų centruose, o vėliau pradėta galvoti ir apie vi
siems lietuviams priimtinos organizacijos formas. Pa
čioje okupacijos pradžioje svarbiausius pasitarimus ve
dė abiejų lietuviškų dienraščių redaktoriai: Dr. Pijus 
Grigaitis ir laikraštininkas Leonardas Šimutis. Vėliau 
prie jų prisidėjo ir kitų laikraščių redaktoriai ir po
litikai. ’ i :< . i

Bendram darbui buvo sutarta sudaryti toki lietu
viškų oragnizacijų jungini, Į kurio darbą galėtų Įsitrauk
ti visos lietuviškos politinės, profesionalinės, fratemali- 
nės, religinės, finansinės ir prekybos organizacijos. 
Kiekviena organizacija pasižadėjo savo narius Įtraukti 
i bendrą Lietuvos laisvinimo darbą ir bendromis jėgo
mis išsišokėlius sutramdyti. Tuometiniai lietuviškų or
ganizacijų vadai suprato,, kad lietuviai galės būti nau
dingi gimtiniam savo kraštui tiktai tuo atveju, jeigu mo
kės gerai suderinti savo pastangas ir aptramdyti ekstre
mistus. Tai buvo didelis ir sunkus darbas, bet jis buvo 
pavyzdingai atliktas. Pradžioje partijų ir organizacijų

karo. Vienybė pradėta skaidytį kai šiame kontinente at
sirado grupė lietuvių, Į Lietuvos pavergimą ir visuome
ninius klausimus kitaip žiūrintieji, negu Amerikos lietu
vių dauguma. Amerikos Lietuvių Taryba-buvo sudaryta 
iš pačių didžiausių lietuviškų organizacijų, bet naujai at
važiavusieji politikai panoro visus lietuvius apjungti Į 
vieną organizaciją — Lietuvių Bendruomenę-

Jie tvirtino, kad abi organizacijos gali veikti viena 
greta kitos, bet netrukus paaiškėjo, kad toks darbas ne
galimas, Jie pradėjo Amerikos Lietuvių Tarybą. griauti, 
jos darbą niekinti, o josios atstovus šmeižti. Kuriais su
metimais jie tai darė, tada nebuvo aišku. Bet šiandien 
jau kiekvienas lietuvis žino, kad jie norėjo palaužti A- 
merikos lietuvių kovos dvasią. Jie manė, kad pataikau
damas pavergėjui galėsi iš jo išsiderėti kelias privilegi
jas. Jie pradėjo domėtis pavergtoje Lietuvoje “kylančia 
kultūra”, jiems atrodė, kad žemės ūkįo pertvarkymai 
gali atnešti didesnį derlių ir aukštesnį gyvenimo lygį. 
Jie ir šiandien stengiasi, jaunesniai lietuvių kartai Įdieg
ti mintį, kad lietuvių kalba gali tobulėti, lietuvių litera
tūra gali klestėti ir mokslo Įstaigos, ąugtį okupanto prie
žiūroje.

Amerikos Lietuvių Tarybos naujiems politikams ne
pavyko išnaikinti. Protingesnieji lietuviai suprato nau
jų politikų tikslus ir ėmėsi apsaugos priemonių. Teko 
keisti darbo metodus. Amerika yrą didelių laisvių kraš- 

■ tas, bet lietuviai pamatė, kad ne viską gali laisvai skelb
ti. Jeigu paskelbti savo planus, tai priešas tas žinias pa
naudoja tiems planams pakenkti. Jie išardė pasimatymą 
su prezidentu Niksonu, jie pradėjo landžioti pas sena
torius ir kongreso atstovus, bandydami Amerikos lietu
vių vedam darbui pakenkti. Amerikos Lietuvių Taryba 
turėjo geriau planuoti, kad kenkėjai nepakištų kojos. 
Paruošiamąjį darbą rezoliucijoms pravesti teko, dirbti 
patylomis. Apie Lietuvos garbės konsulo* paskyrimą dar 
ir šiandien neskelbiama, o apie- Lietuvos laisvės klausi
mo nukėlimą į Belgrado konferenciją jau visi ži
nome-

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

Bet tuo. Amerikos' lietuvių rūpesčiai r>; nepasibaigė. 
Pramokus apsiginti nuo visuomeninio darbo ardytojų, 
lietuvių tarpan miestas bendradarbiavimo žiogas, kųęis. 
paveikė priešo nepažįstančius. Įvairūs agentaį specialiai 
paruošta literatūra, pinigai ir gerai organizuota, veikla 
skaldo visus Amerikos lietuvius. Skylimas apėmė visas 
politines grupes ir profesionalines organizacijas. Skyli
mas eina į klubus ir didesnių organizacijų skyrius. Pir
momis aukomis tapo tie, kurie, turėjo, būtį atspariausi, 
daugiau žinantieji, priešą turėjusią jį geriau, pažintį Jie 
išėjo tokius mokslus, kuris jiems sako, kad su priešu rei
kia bendradarbiauti, kad Į simpoziumus reikia pakvies
ti priešo atstovus. Pradžioje jie bus stebėtojais, o vėliau 
jie taps ir pranešėjais. Pradžioje męs pirksime, jų kny-

j liaus persvarą
’ šiai egzistuoja

Klausiau p. Vest — kodėl JAV užsienio politi
kė, prie to ne tik prileido, bet strategija, atrodo, net 

i prie to privedė.

ivasvytis jau Amerikoje brendęs, vidurinės kar
tos vyras, sėkmingas luznierius. statybininkas, g>;irti 
įaugęs į vietini gjvenimą, bet suformavęs gryn,ą lįe- 
tuvišką asmenybę.

A Benas — jaunosios kartos vyras, Inžinierių^ 
dargi teisininkas. Amerikoje tad savas*, M įv^aį kri
štoliniai lietuviškas, veiklus, nepraleidžiu progos 

reikalas liečia pavergtą Life-

(Bus daugiau)

NanjianoK Ckicago 8, Ilk — Mondays December %

Vilkas ą , 
29 West o7th Street 
>New York, N1 Y., 10019. 
r ♦ Bėjo ELTA-PRESS 
: biuletenio spalio numeris. Turi-1 
’nyje: Lietuvos Katalikų Bažny

čia, vainikas bus atiduotas, ne Vengrijos socialistų 
(suprask komunistų) partijai, bet vengrų tautos ir 
valdžos delegacijai, susidedančiai iš katalikų, prote
stantų, žydų (sic!L parlamento ir kitokhi sluoksnių 
atstovų. Ketvira, vainiką neatiduos valstybės depar- 
tanientas, bet amerikiečių mišrį delegacija, atstovau
jant nevieu JĄV vyriškybet tr kraštą. Penkta.' 
bus išgauti pažadai, vainikas bus išstatytas visai 
vengrų tautai matyti ir gėrėtis, S$šta, esą tas sustip- 
rins vengrų laisvės troškimą ir paskatins juš tolti 
nuo Maskvoj įr glaustų prie Vakarų įvairiose srity
se; kultūrinėje, ko«»ercmėje ir pan.

Paklaustas, ar Vengrijos vyriausybė darė spaudi
mą vainikui atgauti, p. Vest atsakė, jog toji vyriausy- 

ieną įartą nei neprašiusį to vainiko. Esą ji jo i 
simbolio. Nutarimas grą-1 

žinti padarytas pačių amerikiečių, pręz. Carlerio, są-j 
(Tarp I lygoms, pribrendus. Kita yertųs, esą, tas nutarimas

nepadarytas, lengvai. Virš 50 JĄV vengrų organizaci- I 
jų kontaktuotos tuo reikalu, ir jų pritarimas tokiam 
nutarimui gautas. >

(Nežinant kokios vengrų organizacijos kontak- padarė tiesiog milžinišką šuolį priekin. Ir tai didelę 
t no tos. nelengva susigaudytj pritarimo reikale, žino-L datbn JAV talkinant Tiesa, šiandienos mastu, eko- 
me. gi. kad Vašingtone vengrai ir demoJi^travo. ir pas'nomiškai JAV dar toli SS pralenkusios, bet karinėje 
patį prezidentą buvo, reikalaudami nutarimą pakęi-^srityje jau ne vienas specialistas kalba apie lįreiur 
sti. Clevelando vengrų kolonija, kuri laikoma di-. liaus persvarą, o visi sutinka, kad paritetas tikriau, 
džiausią Amerikoje, taip pat yra prieš vainiko atida-' 
vimą. Matysime, kad ir susirinkime ve ugrai laikėsi 
tos patiPs. linijos. Dabar gi. ateina gaudai, kad vėl 
ruošiama demonstracija Vašingtone, kurioje, mano
ma, dalyvaus apie 10,000 vengrų).

Gruodžio 3-4 dienomis, Vliko darbus. Bendradarbiauja su Lie- 
valdybos sušauktas, St. Peters- tuvos respublikos Diplomatine; 
burg, Floridoje, posėdžiaus Vy- Tarnyba. Leisdamas lietuvių kai
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko : ba Eltos Informacijas, palaiko 
miteto seimas. Vlikas veikia,1 ryšius su mūsų patriotine visuo 
kaip seimas, kaip taryba ir kaip i mene. Jis iš mūsų visuomenės 
valdyba. Visų Vliko institucijų laukia, ir gauna per Lietuvos Iš-' 
tikslas yra tas pats: lietuvių tau laisvinimo Tautos Fondą finąnsil 
tos laisvė ir Lietuvos nepriklau nės paramos, paskatinimo laiš- 
somybė. Skirtingi yra tik uždą- kais, intelektualinės, talkos Vir
viniai.

Valdyba organizuoja ir vykdo; sudaro Lietuvos laisvinimo šei- 
Lietuvos laisvinimo uždavinius, Imą, nuo kurios, narių iniciaty- 
reprezentuoja Vliką, vykdo sei-:vos, geros, valios, finansinės au- 
mo ir tarybos nutarimus, seimui į kos priklauso Lietuvos bylos gy 
ir tarybai nušviečia okupuotos vybė pasaulio, opinijoje ir vy- 
Lietuvos padėtį Lietuvoje ir už-į riausybėse. Nėra dienos^ kad 
sieny. Valdybos nara neatstovau nebūtų rašoma svetimomis kal- 
ja Vliko grupes. Jie veikia pagal' bomis apie Sovietų Sąjungos 
.savo sąžines.

•Tarybą sudaro Vliko nariui 
organizacijų po vieną atstovą, 
kurie gali turėti savo antrinin
kus. Penkiolikos narių taryba stu 
dijuoją ir planuoja Lietuvos lais 
vinimo uždavinius ir jiems, vyk
dyti priemones, sudaro valdybą 
ir priži.ūli jos veikimą.

Į Vliko seimą Vliko nariai-or- 
ganizacijos siunčia po tris atsto
vus. Keturiasdešimt penkių ats
tovų seimas išklauso Vliko tary
bos ir valdybos apyskaitas, svars 
to Lietuvos laisvinimo problemas 
ir laisvinimo veiklos programą. 
Visos trys institucijos, papras-

specifinio klausimo, ekspertų ko
misijas, išskirtinom problemom 
spręsti Vlikas yra atviras vi
siems, kurie nori ir gali jam pa
dėti.

Vlikas bendrdarbiaųja su ki
etais veiksniais Pasaulio. Lie
tuvių Bendruomenę, Kanados, {’šiuos kalinius, prašome praneš 
JAV, Australijos ir kitų kraštų Įti 
bendruomenėmis, ’ su Altą, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga ir įvairių, kraštų lietuvių jau 
nimo sąjungomis — šaukdamas, 
bendras, ar pavienių organizaci 
jų, konferencijas, laukdamas pa
galbos iš kitų ir remdamas, kitų čios Kronikos Nr. 26, kur apra-

Žemaičių Kultūros 
Klubas

Lapkričio mėn. 16 d., žemai
čiai turėjo savo priešmetinį su
sirinkimą šaulių namuose. Kaip 
įprasta, ilgametis klubo pirmi

ninkas Juozas Skeivys atidarė 
susirinkimą ir pranešė, kad tai 
yra priešine tinis susirinkimas 
ir kad vėliau bus renkama 1978 
m. klubo, valdyba.

Susirinkimas buvo vedamas 
pagal iš seniau nusistovėjusią 
tvarką.

Priimti du nauji nariai: Sta- 
nislovas Juozapavičius ir Pe
tronėlė Juozapavičienė.

Kiek vėliau iš valdybos paaiškė 
jo^ kad klubas puikiai sugyve
ną, moraliai ir mąterialjai ga
ną gerai laikosi, klubas turi apie 
šimtą narių. .. • :

Prieš valdybos rinkimus, se
noji valdybą šyeųčių progą pa
sveikino savo narius ir pasky
rę Kalėdinę auką?spaudai irFą- 
dijo Aalartdelcms’."’ ‘

■■ Sekantiems metams valdybą 
sudaro: Juozas Skeivys — pirm:, 
Frank.PuodžiukąsJ— vicep., Leo 
Giniotis — kasininkas, Rožė 
Didžgalyis. —. nutarimų sekre- 
‘ ė ir Alfonsas Kizlaitis — fin. 
sekr. Taip, pat išrinkta ir revi
zijos komisija: Julija Sadaus
kas, Anna Vaičekis. ir Antanas 
Burokevičius.

Susirinkimo metu paaiškėjo, 
kad vicepirm. Frank Puodžiu
kas švenčia savo gimta,dienj. Ta 
proga jis parūpino gaivinančio 
skystimėlio, o ponia Rožė Didž- 
galvienė pagamino gardžių ųž- 

, kandžių ir karstos kavutės.
1 -• Sekantis susirinkimas sausio

mėn., gruodis išleidžiamas, Nž- 
i sibaigus susirinkimui buvo, vai
šės, o selebrantui sugiedota “Il
giausių metų’” ir toliau, tęsia- 

ir nutarė smulkmenas dėti į šalį ir jungtis vienybėn, kad 10135 ny°širdūs žemaitiški pa- 
galėtų didžiausią puolimą atlaikyti ir išgriauti per Ąt_.slrokavlIuaJ.

vėl lantą Amerikoje statomų tiltų kojas. . Klubo ko^ondeS

Lapkričio 9 d. gera valandą prieš susirkikinią 
šių. eilučių autorius vėl turėjo malonios progos “žo
diniais kardais“ susiremti šį kartą jau su pačiu aukš
čiau minėtu p. Vest.

Pradėjome nuo prez. Carlerio nusitariino grąžin
ti Vengrijos vengrų tautinę ir religinę brangenybę, 
šy. Stepono karūną - vainiką, 977 inetų senumo Veu-lbe nė 
grijos laisvės simbolį, nuo antrojo pasaulinio karo net nenorinti kaip laisv 
laikomą JAV — Fort Knox Kentucky armijos bazėje 
kur tarnauja ir Amerikos auko, depozitūra 
kitko visas ilgokas susirinkimas praėjo nemaža da
liuj ano šventojo vainiko ženkle).

Kvestijonavau vainiko atidavimo racionalumą ir 
laiką. Klausiau kodėl komunistinei Vengrijai ir ko
dėl šiuo laiku? (Amerikiečių sąugojimo istorijos tuo 
nbątu nežinojau. Tik vėliau vakare patys vengrai ją 
pateikė ir atidavimo klausimą pastatė dar į didesnį 
klaustuką).

C ’/ Vest pateikė visą eilę argumentų. Esą, 
vainik s nėra amerikiečių nuosavybė ir reikė- 

šią jį grąžinti i ada nors vistięlę. Ajjtra, vengrai, jų. 
vyriausybė, šiuo lėtu yra liberališkiausia tarp kitų 
satelitų ir tokia situacija tęsiasi jau 4—5 metai Tre*

Amerikietis diplomantas pateikė čia pora kontra- 
argumentų.

Viena, p. Vėst tarė, įpg tuojau po karo amerikie
čiai nenorėjo rungtis, su kątik buvusiu sąjungininku 
ir jokis prezidentas būtų jų bet kokiai akcijai neiš- 

Sovietų Sąjun- judinęs.

Antra, SS stiprybė, nėra tokia, kokią aš teigiąs. 
Ir čia jis pradėjo dėstyti savo argumentus apie gele
žinę uždangą, vainiko atidavimą ir pan. Apie tai 
vėliau.

Dr. Elena Artnanienė
* AMNESTY INTERNATIO 

NAL, Šveicarijos skyrius, krei
pėsi į Vliką teiraudamiesi žinių' 
apie- Oną':- Pranekūnaitę, kuri 
1977 sausio mėnesį buvo suim
ta Panevėžyje ryšium sų Lietu- 

ta sudaro iš savo narių arba- iš j vos Katalikų Bašnyčios. Kroni
ka. Klausia jos šeimos adreso. .

AMNESTY. INTERNATIO- į , 
;NAL, Prancūzijos Grupė Nr.f 
82, ieško žinių apie lietuvius są- " 
žinės kalinius • Henriką Klima
šauską ir Zigmą širvinską.

Jeigu kas turėtų žinių apie
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ST. PETERSBURG, FLA

EUDEIKIaplanky

Onutė Galvydieriė su Jonu Va

CICERO

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Metine mirties sukaktis

Gyvenęs Cicero, Illinois

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
OireJstoriĘ
Associacijos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

W West 103rd Street 
Valandos pagal stngtaripiį.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Zuzana Juškevičienė ir Antanas 
žumaras.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iŠ įvairiu artstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5<96

Mūsų Sąjungos nariui

DR. R. G. BALUKAS 
MaUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

5449 So. Pvlaakj Rd. (CrvwfoH 
to., c* I Bvildtns). ToL LU 5-8446 
P--ima ligonius pagal susitaruBą.

Jei neatsiliepi, skambinti 374-8004.

naujienoj CHICAGO % ILL— Monday, December 5, 1977

IEVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
L/ 2533 W. 71st Street 
K > Telef.: GRovehiU 6-2345-6

Lietuvių Pensininkų Sąjunga 
Chicago ANTANAS M. PHILLIPS

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

DR.VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B»ndra praktika, spec. MOTERŲ iiflcs. 
Utjsas 2652 WEST 59th STREET 
J ‘ Tel. PR 8-1223

OFISO VaL.: pirm., an trad., trečia d. 
ir peiiKt. 2-4 ir. 6-3 vaL Vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu;laiku 

pagal susitarimą.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo priešmetinis susirinkimas 
ivyks gruodžio 6 d. 1:00 vai. po pie- 
yų, Šaulių namuose, 2417 W. 43rd St.

Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbiu reikalų aptarti. Bus 
ir valdybos rinkimas 1978 metams.

Po susirinkimo- bus vaišės.
A. Kalys

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos II W0PA, 

1490 IciL A. M.

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL pbpieL Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo .8:30 iki 9:30 

vaL ryto. . ' .

- - V»dė1«‘ Aldona ttevtan “ 

TeMx HEmtortr 4NIJ 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILA/

UR. PAUL V. HARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, H.
V ALA' DOS: 3-—9 darbo dienomis ii 

kai antrą šeštadieni 8—3 vai 
Te’ : 562-2727 arba 562-2728

1410 So. 50th AyCg, Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-8 .

ALTos .Cicero skyriaus valdy
ba 1978 metams pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas Dr. Pet
ras Atkočiūnas, vykdomoji vi
cepirmininkė Dr. Bronė Motuzie
nė, vicepirmininkai ■— Pranutė

30-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette’ 3-0440

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

1 >K.LE0NAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR - 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. 1—4popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL. vak. . 
'Atfiso telef.: 776-2880 _ 

Rezidencijos telef.: 448-5545

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA.
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Reta GI 8-0873
DR. W. E1SIN-EISINAS 

A-Uy^.RlJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-26/0
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

p Liepia, skambinti Ml 3*0001.

iriKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Verity Medical Center 

660 SUMMIT STREET 
ROUTE 56, ELGIN, ILLINOIS

Mirė 1976 metą gruodžio mėn. 5 dieną, sulaukęs 59 metu amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois.
Palaidotas Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Sue. pagal tėvus Stalifta, teta Mary Laven, 

gyv. East fiaven, Cohn., ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Mūsų brangiajam Walter KUchiDskui 'pagerbti bus laikomos šv. 

mišios SU Valentine bažnyčioje, esančioje Cicero, Illinois, 1978 nt 
vasario 9 dieną 6:30 valandą ryto. Kviečiame visus gimines, drau
gus ir patįs tarnus atsilankyti i (jarnaldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime/'Tu pas 
Inas Jau nebesugrįš! ,bet men anksčiau ar Vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

JUSTINUI TUMUI
■ ’ * mirus,

jo gimines, ir artimuosius giliai užjaučiame.

lau- kol suorganizavo liefuviams šal
pas pos pradžią — Balfą.

Taipgi, preL J. Balkonas, pa
ryškinu dabartinius Balfo šalpos 
darbus. Painihėjo, teikiamą pa
galbą lietuviams č a, ir tolimuo
se, krašt uose. Kiek džiaugsmo 
ir gyvediluo vilties suteikia Bal- 
fas apleistiems, lietuviams, li- 
guniattis ir seneliams Vok’eti- 
jdj, taipogi Punsko krašte.

Kiek vargo reikia padėti, kol 
pasieki,a (lietuvius pagalba už 
geležinės sienos, t. y. ok. Lietu
voj Ir Sib:re.

PreL J. Balkų no kalbą pra
tęsia ir paryškino J. Jasinskas ir 
Dr. Kaškelist

Gruodžio .7 jd. 7 ■vai. vak.. ponų 
Vyšniauskų namų — .1404 So. 
49 Court apatinėje, patalpoje, 
Įvyks -visuotinis. metinis SLA 
301 kuopos nariu susirinkimas. 
■Kalbės Pildomosiosjrarybos na
rė Kristiną Austin.-Ęus išrinkta 
valdyba T078 metaiųs ir sv 
mi kiti“ svarbūs kuopos reika
lai. VTsi nariai kviečiami. Att- 
kirų pakvietimų niekam nebus 
siuntinėjama.. .Po - susirinkimo 
vaišės. , . - • x :

susirinkusių, jams, kurie dirbo sunkų darbą 
po palmė- lankydami lietuvius po jų na- 
— kurios mus bei dirbdami piknike.

Pirmučiausiai, padėkojo —

Phone: Y Arda 74M1
I LWIMII R— . ..dll HėėMMPMMBBMMb

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 7-1138-113S

Nuliūdę lieka:
žmona, teta, giminės.

9-inčh s 
bfeout E 
A1hRm>4 Part* lafet Aid artfully 4>nad over bottom of erart. 
Slice nectarine* to make 5 cup*. Tbrn into 8 laigė IldDet with 
atutt, etttMMM and tefton Juice. Štk «bėr Uw Neat tmtfl j«e* 
tietiM to fotou Cover nd eook 5 minute** Remove 
fnūt with dotted «poon. Blend cornstarch, with water and stir 
into letnalnMg BqtUd. BoD rapidly until thickened and reduce 
to hMR i/8 Mb- Pent enw Hdctarinm and turn into 
lined pfeft. Ananfe pastry stripe lattice fashion, over top. Balau 
at 310 defieee r. for about 1 hoht 10 infantes Witfi era*t is

" " 'bta cutting. Makes one »4aditarfe
2 dupl rifted aU-purpoM floor with 1/3 
bowL Cut In 8/4 cup hotter. SptiaUo 

_________ _  r Ėtifk,flrix tut® deufh
k AbriMti Nktt £4QriR BMufl 1 dm (Ė oauce*) utoNUtd ptato 

with 8 teaspoons lemon juice and' 1 unbeaten egg whiteamtil

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-121S
2314 WEST 23rd PLACE VL ^’nii 7-66751
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, IT. 974-4414

Artinantis Padėkos Dienai, 
Tonas Valauskas, Balfo pirmi- 
linkas, pasinaudodamas tos die
tos reikšmės proga, subūrė vi
lus Balfo darbuotojus į savo 
gyvenvietę —- juos pagerbti ir Po ręikšmingų kalbų sekė, 
jiems padėkotu j Balfo pirmininko, J. Valausko

Pirmučiausia buvo padaryta ptadėkos žodis Balfo darbuoto- 
luotrauka visų 
ant ežerėlio kranto 
mis, — nuotraukos 
liks iš Balfo darbuotojų veiklos

Vėliau, svečiai buvo paprašyti uoliai, nepailstančiai darbuoto- 
’ vidų —■ prie paruošto stalo — jai p. O. Kindurienei, kuri su 
aadėkai, . ; . !P- P- Vaškiais aplankė

Prel. J. Balkonas sukalbėjo Golfporte gyvenančius, 
palaimos reikšmingą maldą- Jo namus. Paminėjo — 
žodžiai taip skamba:

Balfui skirta malda 
prel. J. Balkūno .

tautui. Dėkui .ir p. S. Baku 
čiui —kasininkui.

Skirstydamies svečiai, linkėjt 
viens 
kitų mėtų ir vėl sėkmingo Bal
fo vajaus pravedimo.

Dabari visi St Petersburgo 
lietuviai, laukia labdaros Balfui 
koncerto — t. yra žinomo so- Kazys Žilėnas, Stasys Juozaitis, 
listo, A. Brazio iš Čikagos —* Vincas Kačinskas, Alfonsas Kaž
kuris Į\-yks d. vasario. Lau-į laitis, Vincas Bigelis, Antanas 
kiame ir darbščios nepailstan- Į Dumčius, Irena Pranskevičienė, 
čios darbuotojos p. Marijos Ru
dienės, Balfo centro pirminin
kės su p. inž. A. Rudžiu.

■'.".L. Dalyvis

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAŠ . 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tek 737-5149 

Tikrina akis Pritaiką ^kirmis ir 
‘‘contact lenses”1

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

" Grįžk i te į mane ir ai grįšiu į jvs, sako kareivijy Viešpats4'.
Mal. 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžins Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir .sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

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

F. ŽAVI ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI.

Dvilaitienė, inž. Jonas Cinkus ir 
inž. Stasys Dubauskas, kasinin
kas Jonas Šiaučiūnas, protokolų 

kitani sulaukti laimingų sekretorius Viktoras Motušis ir 
sekretorius Stepas Paulauskas.

I Taryba išrinkti: pulk: Jonas 
Švedas, Stasys Liepas, Pranas 
Kašiuba, Stasys Pranskevičius,

P. ŠILEIKIS, 0. P.
k. ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
flh Aparatai - Protezai. Med. ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms. 
Ct* (Arch Supports? ir L t.
VaL: S—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—J 
2850 West 63rd St, Chicago. III. 6062$ 

. T*Iaf.: P Respect 6-5084

i Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINTčlA 

2443 WEST 6ėrd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

visus 
lietuvių 

namus. Paminėjo — nuošir
dų darbą atlykę, p. V. Kleivie- 
nė su p-. S. Bakučiu 
darni visus lietuvius Bella Viš
toje Ačiū ■— buvo pasakyta p.

Dievė,- davei mums įkvėpimo ‘ Rožei Plepienei, — kuri viena 
ir noto dirbti Tavo Vardo gar- aplakstė, visus savo kaimynus 
bei’ ir mūsų. tauliečlų_ naudai.'Vindel Maroj.. ’ 
Ačiū Tau tariame už Balfo
‘aus pasekmes ir mūsų darbams lausku apvažinėjo, visus gyve- 
i'alaimą, Ir toliau^ iiies meldžia- riančius ; .lietuvius^ St. Peters- 
ne Tave, priimVmūsų, darbus burgo mieste ir jo apylinkes ir 
r planus, stiprink mūsų valią Golfo pajūrį, kur yra nemažai 
liekimupšo,-Įkvėpk mūsų dva--‘liėluvių nusipirkę ant jūros 
šią tarimuose, tvirtink mūsų kfūštd, didelius motelius.
širdis I pasiiyžiinuose. Lėiskj- -Padėkota'ir pikniko darbuo- 
Yiųms visad aukotis, tavo mei-, tojams: kurt. J-. Gašlūnui už 
ė j paskęsti, tav'o malonėj aug- maldas, prie maisto p. vicepir- 
X Šv. KažimieraJ-,’ maldoj’ muš iliininkei A. Miliauskienei, I. Va- 
jrisimink, Mariją, Aušros' Var-^laūskiėnei, p. E-. Bakučiams, p. 
‘uose, visados iftųs šiam Liutkiehei, įh Kfiiduriehei, 
dien, rytoj ir visados, per Kris- p. Ai Mačipniui, akordeonistams 
tų, mūsų Viešpatį — Amen. p. Kairiui ir Alešėikui.

Po jaudinančios, reikšmingos Už pelningą fotifidjos suor- 
naldos — sekė prel. J. Balkų- ganizavimą iri pravėdimą p. 
lo kalba. . - Onutei Galvydiėnei ir Jonui Žos-

Balfo 143 skyrius veda pini- Pirmučiausia, buvo apibū-> 
go sukėliMio vajų prie galo. Prieš din ta sunki Balfo steigimo pra- 
kiek laiko buvo suruošta pušku- dėia. Priminta — didelius nuo- 
ttnė rwfene Balfo išvyka į Se- pelnus prel. Končiaus. Pažymė- 
pinolą parką. i Jo — k.ek vargo ir didelių pas-

Neiiūrint, kad šiaurėje vieš- tangų turėjo dėti, prel. Končius, 
latavo atšiaurus šaltis, 
kus dengė baltas sniegas 
hus oras buvo šiltas, miškai ir 
rėvos skendo šiltuose auks‘-> 
ūuose saulės spinduliuose. Su- 
‘r’nkę mūsų žmonės —būriais 
ikiavosi palmių pavėsyje arba 
inagia: šnekučiavosi susėdę prie 
dalų. Buvo dar tokių — kurie 
smarkiai tripsėjo polkutę. Tai
ti — piknikas buvo jrasisekęs. 
įmonės pasilinksmino, padraū- 
įavo ir davė gražaus pelųo Bal-

Lietuvos Nepriklausomybės j 
šventės minėjimas Cicero j e ruo 
šiamas 1978 m. vasario mėn. 12 
d. 11 vai. 30 min. šv. Antano pa-į 
rapijos salėje — 1500 So. 49 
Caurt. Kalbės kongresmanas Hen , 
ry J. Hyde. Sieninėje programos 
dalyje sesučių Bilitavičiūčių dai
nos, muzikas Aloizas Jurgutis ir 
Sofijos Palionienės paruošta pati 
jauniausioji tautinių šokių gru- 

azsto/Pė- & Paulauskas

^ečitrin^ Linger Torte" starts with thė tradition of Euro
pean culinary elegance and adds a taste of America in the form 
of tart-sweet fresh California nectarines. It’s a delicate torte 
pastry covered with a layer of sweet almond paste then topped 
with cinnamon-lemon spiced nectarines and a lattice-work of 
the torte pastry. Serve this Old Worid Sesšert for special guests 
or whenever you want to conclude tteal with a truly 
grande finale?

, — Nectarine Linzei Torte
Torte Pastry . % teaspoon etnnamon- ,
Almond Paste Layer i 1 UWptfdh leftioh ffcftė

5 to 8 fresh California / U teaspoon comstahch
f teaspoon-water

aštry fat lattice top/Press 
________ 1-1/2 inches up svdna of a 

to form ermt Roft fewtved daugk 
Cut th 1/b Inch wide strips Prepare

- -



Lenkų partizanai Vilniuje žudė lietuvius j
Gavau laišką iš lenkijos vie-į ir tjf<iai kelias valandas pragu- 

no mano pažįstamo ir labai pa-1 Įėjęs lavonų tarpe, sutemus grį 
t kimo asmens, kuris antros oku! žo iš Panerių namo (pavardės ne 
pači jos metu buvo Vilniuje. Jis beprisimenu, žinau tik, kad ne 
pats yra vilnietis, gimęs ir au- ■ vilnietis, jis su savo broliu ir 
grs Vihiiuie. Raudonajai artni- seserim Gedimino gatvėje laikė 

i jai puolat Vilnių jis buvo pasi-j maisto produktų ir degtinės 
šal'nęs į kaimą ir išvengė lenkų krautuvę einant nuo Lukiškių 
terororo. Vėliau repatrijavo į aikštės į Žvėryno tiltą maž daug 
J enki’ą, kur ir dabar gyvena, trečias, ketvirtas ar penktas na- 
Aprašo lenkų partizanų ir vėliau mas kairėje pusėje, apie 40 nr.). 
sovietinių pareigūnų veiksmus. 
kada jau buvo užimtas Vilnius. 
Jo laišką pridedu ir man reikė
tų supažinti lietuvių visuomenę.

Jonas Talalas

' Laiškas ’iš Vilniaus’ ' •/
- ' ‘ <

Gerbiamas pone
1944 m. liepos mėn. Vilniuje 

vyko baisūs dalykai.
1) Iš vienos pusės, prieš įžen

giant į Vilnių raudonarmie- ' 
čiams, nepaprastu žiaurumu pa 
sižymėjo lenkų partizanai, kurie 
išilgai ir. skersai, smulkmeniš
kai apžirinėjo kiekvieną Vil
niaus namą, ieškodami ten lietu
vių. Suradę gi vedė juos į Pane
rius ir šaudė (prieš tai apspiau 
dę ir primušę).

Apie dantiškas tiesiog scenas 
pasakojo man savo metu (1944) 
stebuklo-kėlu likęs gyvas lieti- 1944 m. birželio mėnesį... Kas 
vis, kuris, nemirtinai sužeistas tik nesuspėjo pabėgt su vokie-

Aš išvengiau to pavojaus tik 
dėka tam, kad, frontui artė
jant, išvykau toli už miesto ri
bų ir į Vilnių grįžau tik .tada, 
kada jau jame šeimininkavo rau 
donarmiečiai, o ne lenkų parti
zanai. ’

Iš vilniečių tarpo kalbamieji 
partizahąi vedė sušaudyti ir 
buv Vilniaus Lietuvių Vytauto 
Didžiojo Gimnazijos Direktorių 
M. šikšnį (žvėryne gyvenantį), 
tik lenkų minia ištraukė šį žmo 
gų iš partizanų rankų jėga, šauk 
dama, kad tai yra labai kilnus 
žmogus ir lenkams nieko blogo 
nėra padaręs ir tuo būdu visų 
vilniečių mylimas ir gerbiamas 
direktorius išliko gyvas. 2) Iš 
kitos gi pusės,. lenkųT partizanų 
siautimui pasibaigus, jų vietą 
užėmė sovietų saugumiečiai, ku 
rie pradėjo lietuviams1 keršyti už

KAUNO SENAMIBSTIS

— Dali. Kazys Tamažauskas, 
baigęs mehp mokyklą Windsore, 
atidarė meno studiją Toronto 
mieste. |

— Kun. Antanas Sau lai t is pa
kviestas redeguoti vyr. skautų 
ir vadovų žurnalą “Mūsų Vytis”.

— Sol V, Verikaičiui atsisa
kius toliau vadovauti Hamiltono 
lietuvaičių “Aido” chorui, vado
vu pakviestas muz. Jonas Govė- 
das. K. Kvedaraitė išrinkta cho
ro seniūne, o L. Kalvaitytė ir 
A. Pleinytė-padėjėjomis.

— DaiL Aldona Valis-Labo-

TATE
Namai, lemi — Pardavimui 
REAU ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

* Šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdraudo, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei-

SPECIALUS VAJUS
jtims duos užpildyti , įr pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartok, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy-

nuolaidą nuo " sekančių 19-kos 
metą mokėjimų. -

„pradės galioti 
nuo -tekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai ŠLA. Centras 
jūsų: apl&acijų bus aprobavęs 
ir gaus jūsųpirmu o sius m ėne- 
sinius arba metinius tnokes-

Jei Finansų sekretoriaus ar- 
^č^E^žatorius adreso' netu- 
^ir-jįėi^jūsų'- artimoje apliii-

netu

9011

ri 0001

VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerlkba natnrtų mesraMto steigėjų* bet netųvlškM spauda* piram 
mis ir atliekant būtis** parai*** tmitam lietuvybė* gHthmrt tfctf 
Marai* Naujienų platinimo va]* ;

ttslftSa.

rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose dmugUoee girti Nauįe-

Todėl Ntūjienu vadovybė Ir V* 
delbdama platinimo vijų kreiptai 
*p*nd*N pirmūnų pavysdclal* nžsipra 
grandinę tc^lniessdexos larbeaai ne 
taip pat pavergto* Lletaror ir jos 1 
toviikų reikalų TeoeMM*.
KlINUOJAs ChlofoJ* Ir Kanadoj Matam — aoaal HUB,

viuf paauu lietu ruko?

Prašėm* naudoti Žemiu m»H| rtk*r*ą-

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

□ Siunčiu

Q Vajaus proga prašau dusti N*njienfts dvi savaites *u*ipdH-

PAVARD6 IR VARDAS 
1_____  _

čiais, o buvo šiek tiek įtartas 
tuoj atsidūrė kalėjime, o ne už 
ilgo it tolimoje sovietų siautėję.

Pirmą ar antrą dieną į sau
gumiečių rankas pateko p. Kont 
rimavičius, Vilniaus miesto ke
pyklų inspektorius, -Balčiūno ir 
Lesevičiaus bendradarbis.

Iš mūsų bendrų pažįstamų tei
sininkų kiek vėliau tapo suimtas 
Kazys Vaitkūnas (nž tai, kad 
Vilniaus miesto prokuroro pagal 
ba drįsi atgauti savo kaž kokio 
saugumiečio pagrobtą butą). Ry 
šium su tuo p. Vaitkūno žmona 
buvo pamišusi. Ar ji pasveiko, 
nežinau. ? .

žiauriai.nukankino vilnietį Le
onardą Palevičių ir suėmė vii-1 
nietį Blaškauską.

mas, o prieš Naujuosius metąs tapytą paveikslą, paskirdama jį 
bus išsiuntinėtas visiems Nau- Centro įstaigai ir papuošimai 
j ienų skaitytojams. -į kuri neseniai įsikūrė naujose pa

— Pranas Mekšrūitas iš Mont 
realio pe raginimo pratęsė pre
numeratą, oAavo gerus Knkėįfe 
mus atlydėjo. $5 auka .Mašinų 
fondui. Tos apylinkės • tautietis 
užsisakė Naujienas 6- mėn., bet 
pavardės prašė neminėti. Dėkui 
už auką ir už,dėmesį. Platinimo bu.s SL Petersburge ir koncer- 
vajaus proga Naujienos yra siun tuos Lietuvių klube, Disney 
čiamos susipažinimui 2 savaitė World ir kitose turizmo vieto- 
nemokamai. .Visi skaitytojai pra -v^se- Sudaroma jų globos ko- 
šomi remti Naujienas ir-jas pja misija. Dabartimu metu St. Pe- 
tinti. Visi lietuviai kviečiami šu tėrsburgo lietuvių bei jų orga- 
jomis susipažinti ir užsisakyti, nizacijų^ dėmesys yra nukreip-

Kostas Januška iš Mar
quette Parko/ ilgametis- Naujie- 

Tuo tarpu daugiau konkrečių nų skaitytoja^ bendruomeninin- 
aukų nebeprisimenu. Jeigu ko- kas, Batfo veikėjas ir datertinfe 
kį nors svarbesnį faktą prisimin Chicagos '--Apygardos ..valdybas 
siu, mielu noru apie jį parašysiu, ysekretorius/ lapkričio 22 d. buvo 
žinau tik, kad prieš išvažiuojant ištiktas širdies priepuolio ir grėi

talpose, 2558 W. 69th St., Chi
cago, UU 60629. Dailininkė su 
vyru dr. Valiu-Laboku šiuo me
tu. yra išvykę į Floridą praleis
ti iemos sezoną.

— Toronto lietuviu ansamb
lis “Atžalynas” tuoj po Kalėdų

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie- 
ganu, 30’ sklypas, naujas šildymas, 
tuoj galima užimti, prie 65-tos ir 
Artesian, nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

siu, mielu noru
Žinau tik, kad prieš išvažiuojant 
man į Lenkiją naktimis dides
nis buvo mašinų judėjimas negu 
dienos metu.. Suėmimamas nebu 
vo galo... Iš baimės žmonės ne
galėjo užmigt. . ■ ų . ~

Tik būkite malonus neskelbti 
mano pavardės spaudoje, lies 
tas galėtų man ' smarkiai 'pa
kenkt. Viso gero. Linkėjimai vi
siems pažįstamiems. •’ ’; > ?

tssios pagalbos ambtilansu nu
vežtas įšv. Kryžiaus- ligoninę. 
Ten smūgis vėl pasikartojo, bet 
.dėka greitos ir geros priežiūros 
ir dr.Nęmięko "pastangų, dabar 
-jau sustiprėjO'ir gali užeiti lan
kytojai. K.'--Januška gydosi

tas į Vliko seimą ir jo delegatų 
priėmimą. .

— Inž. Jurgis Valaitis, Vliko 
atstovas, gyvenęs New . Yorko 
valstijoje,, išsikėlė į 71 "Wild
wood . Drive^ Greenwich, CT 
06830. Jonas žemaitaitis iš Paw 
Paw, Mich.; žiemos metui atvy
ko į Chicagą.-

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W. 63rd SL, Chicago
, Tel. 767-960C.

BEVERLY SHORES, INDIANA 
parduodairifc sklypas lantram bloke 
. nuo' ežero 62x192 pėdų dydžio.

Skambinti 219-884-0466.

— Ona ir Stasys Predkeliai, 
taip< pat- Ąi-gifdas - Avi^enis ir 
Jonas 'Indriūnas jš Marquette

pilietybę. -Taip'-pat; gavo-'John.

J — GaudentasįMaKšauskas^iš 
Marquett^ 'P^rSo. apylinkės iš
vyko į Los

įlos Tėvųklubo•iždininku',tofChar
■les Shimkus —ų.valdybos.’hariu-

irerięmš? metams.; F. Gy^’ėndąmąs 
Chicagoje ■ jis NaujieI^lpiri^-; 
vo visada, paskirais :num^ 
nais. Naujasis-musųprenumera-.

; “Kas išgainios liaudį?” f 

' Tokiu ‘antgalviu buvo išspaus 
dinta žinutė lietuviu socialistų 
laikrąšty ‘^Koyoj”. Tekste buvo 
trū^atf kitaip, būtent: kas i^ga- 
nyš liaudį?riPai*ašė šeštokas, iš-, 
įęidojKovųą .spaustuvė, kaina 25•

i^5 haUdį?,,gian.5> ątoųntyję ir per 
rhrt^’metuš anąne dilgino. Gal 
W|5uyp prąųąsįystė, o ne.klai-. 
da?. ,ėa]..,kuri ętyasia ar dievai 
stumtelėjo rašančiojo ranką ir 
/parašė iždinius, vieton išganys ?

HELP WANTED — FEMALE 
Daririnlnkiy Reikia

SECRETARY for telephone answer
ing and typing. Dictation preferred. 
Salary, open. 2 years experience.

RENTINGINGEKERAL 
'N •» m o *

.-r?, - "
; IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 

antrame aukšte.
. Teirautis 476-5071.

Didžiausios kailių

:'i2.W W dievąi žinantieji ateitį. Tik
Š4 A į A tx? d dalyką' neišaiškinau: • kas

būtrtuomi ^7 •
•rapijpssSejekvieeiamasgyve^l' 
įrt^^3Kvusių;^ufi^mięst^?[^i-i' si4 šalį atvyko V. K^>- 
bef’^ylinkėse sUsirmnkimas ąpTsUkąs ir ėmė puldinėti visus, 
tarii‘-^mbūrio<vė3tlą ir^SširoB^:. kurie, nesutiko su rusų daugo- 

[ti "valdyba. Kalb^’ Kalendra^ ūneščįų . (bolševiČų) siekiais ir
aktyviai dalyvaująs apylinkes br ^ęSuviwi' valdybą1"praneš ■■ apjė taktika, veikiai prasidėjo gainio 

A&iifąr:7- " -rxkALij jlih^.'B li^yįų: socialistų są-
- _. . ' J JUilgos buvb. Išgainiota apie du

į - Ruo&am^kihtaB Nau- liko ma.
..numena. Verslaneciu, ins- žiau tūkstančin

trtueijų, wtamueu, u- pastaru turtingą archyTa _ jo
asmenų ■ sveikimnuu jau dabar turėjo. maJi ■ vcrt&
pramanu. Taip .ąjt pnimamį mašinas iš- 
kalėdiniai svaklnHiiai vietoje n0šiojo, tflkstan.
korteliųor spausdinami skyrely- dolerių _ MŽinia

.kam pinigai teko?
Greit paaiškėjo ir klausimas

mokratmio •ir -patriotinio Intedsi 
statymo afljtyS^įilįVEUdmenėj 
socialus privačiuosesantykiupse,

^anizacijose, renkamas,į;; valdy
tes bei komisijas. Dėkojant už 
prenumeratą, gerą žinią malonu 
skelbti visiems skaitytojams. ’

— Vilius J. Trump jonas iš 
Marquette Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujie
nas atsiųsdamas penkinę už 1978 
m. kalendorių. Dėkui. Kalendo- je “Trumpai” tuojau arba svei- 
rius jau paruoštas jau spausdino kįntojų pageidaujamu-laiku. į 4

MARIJA NORE
2«O8 Wmrt «9<h St, Chicago, m. M62Š • TeL VFA 6-TTK

DW»H* Mairinrtm** sara. fOBm bratrfv
MAIŠTAS II EUROPOS SANOELIU. ~

MM

Cosmos Parcels Express Corp* 
. NAtouėrrt QtM pakils siavica

dot Naujintą praoumeratrt, FublBeJtrfo LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. -1490 AM 
SeH. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Vedo K. BRAIDZlONYTl v 

2646 W. 71 st Strwt, Chicago, lllinoti 60629 
Tabf. - 778-5374

•mokiniai. Pranašystė, jei ir per 
klaidą įsibriovusi, išsipildė — 
liaudis tapo išgainiota.

Lotožių šalis

■’ Čikagos žemaičių veikėjas — 
z .kalbėtojas Juozapatas Jančevs- 

kis kartą prisiminė, jog Rusija
.1 yra didžiausia latožių šalis. La- 

“tožiai ten gimsta, auga perauga 
ir sudrimba, kaip grybų giminės 
latožiai. Nei jokios pažangos, nei 
ryžto siekti geresnio gyvenimo, 

— rusai neišvysto.
p Suprantama kad rusų tauto

je yra viens kits inteligentas, 
rašytojas ir apsišvietęs žmogus, 
bet didelė dauguma —■ latožiai.

Taip kalbėjo Juozapatas Jan- 
čevajtis, o jis rusus gerai paži
no, su jais dirbo ir mokėsi. Caro 
valdžiai jis taip įkyrėjo, kad ji 
liepė jam vykti į užsienį ir nie
kad negrįžti- Jančevskis buvo tik 
ras Rusijos tremtinys.

Nei aš neturiu Rusijai geros 
širdies, nes ji pasisavino mano 
tėvo tėviškę ir ten apgyvendino 
burliokus — latožius, išmokin-

pt* rtenfataų LŽKJ 
lietuvi kaltininką ĮST

Chicago)* —■■' ™™

Lnormaną
įOkBURŠTElNA

(jataigo*) ir 
677-8489 

(boto)

185 North Wabash Avwm 
2nd Floor Chicago, HL 60601

AR JAU PASIDARfiTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

' Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
-.uošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ^‘Sūduvos” išleista 
myga —

. TESTAMENTAI
Su legahškomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3„ Su legališko-, 
mis formomis — $3JO.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos", 1739 S 
fainted St, Chicago ID. 60608 

kas non įvesti 'madą, kad ben> 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie-

Šių dienų Rusijos latožiai ne 
geresni, kaip senosios kartos. 
Jie kantriai kenčia vyriausybės 
priespaudą; neprotestuoja, ka
da atima jų žemę, namus ir tei
sę pasiauginti gyvulį ar javų 
maistui; jie negali garbinti sa
vo Dievo ar pagerbti mirusius; 
negali išvykti į kitą šalį, kad ir 
kažkaip norėtų. ” - 
' Jančevskis buvo teisus, duo
damas rusams latožių pravardę 
: ..i. Juozas šmotelis

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba- dviejų 
birtų 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 BOTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
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.

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statybąjr. Remontas

I ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
! Dirbu Ir užmiesčiuos, greit, ga
rantuotai Ir sąžininga] ■■■z-

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av*. 

TeL 927-3559

42—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
THctai $98 pusmečiui automobilio 

-lability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. L A U R A I T I S 
4M5 5©. ASHLAND AVB. 

52M775

LAIKRODŽIAI lr BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2644 WEST 69th STREET

T.lrtu REpublie 7-1941

Notary Public
1NCOMB TAX SERVICE 

4239 S. Maptowood. T.I. 254-7450 
Taip txf daromi virtimai, giminių į 
Ukviatimal, pildomi pilietybės pra- | 
šymat ir kitdki blankai J

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arcbar Av. 
Chicago, lit 40632. Tai. YA 7-59*0

BEST THINGS IN UFE

tail Frank Ispolle

GA 4-U54

fTATt ratM.

iwfutawcr

bute Farm Life Insurance Company

give...
to more win live

HEART 
FUND

-tu* dirbti žemę Ir garbinti carą,! J — haujmmoa. cbkaeo I. MA— Monday, December 5, 1977




