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šaltas, snigs
Saulė teka 7:02, leidžiasi Ą :19

galėtų sutalpinti-didoką atvyku
sių skaičių.- Tvirtinama,;• kad ir 
•pats konsulas norėjo, lietuviško 
centro, Vietoje didmiesčio.

Britai'apramino 
Bermudas riaušininkus

— Rytoj pradėsime spausdinti 
Algirdo J. Kasulaičio paskaitą, 
skaitytą Cicero krikščionių de
mokratų suruoštame kun. My
kolo Krupavičiaus mirties sukak 
ties rainėj ims.

vauti ruošiamame pristatyme ir 
pagerbime, Dr. 'Bobelis -pasakys 
pagrindinę kalbą Tuokiamame vi 
su lietuvių susirinkime.

Buvo planuota pirmą, susitiki 
rdą sunauju garbės konsulu ruoš 
ti kitoje salėje, bet vėliau nutar
ta susirinkti toje salėje,.kur Los 
Angeles lietuviai dažniausiai su
sirenka visiems^ svarbesniems 
klausimams aptarti.' Parapijos

Dabar atrodo, kad prezdento 
Sadato šaukiamas pasitarimas 
Kaire Įgaus visai gitokią pras
mę. Jeigu atvyks tik Saudi Ara
bijos ir Jordanijos atstovai, tai 
tas pasitarimas bus tiktai dali
nis. Nutarimai nelies visų arabų 
valstybių. Jeigu visos valstybės 
nesutinka, tai negali būti kalbos 
apie Artimųjų Rytų taiką. Pre
zidentas Sadatas pareiškė, kad 
Egiptas pasirašys separatinę tai 
ką. jeigu arabų valstybės neat
siųs savo atstovų j Kairo pasi
tarimą. Į Kairo pasitarimą buvo 
pakviesta ir Maskva, bet sovie
tų valdžia nesirengia siųsti ats
tovo i Kairą.

Trečiadienis,—Wed°«sday, December?, 1977

t Kambodija atšaukė-* 
atstovus iš SSSR

Kombodijos komunistai at
šaukė -savo . diplomatinius ats
tovus iš Sov., Dusi jos ir sovie
tų valdžios pareigūnai neturi 
supratimo ar kada besugrįš Ma 
skyos santyk-iai su Kambodija 
(Cambodia) .. nuo. 1975 metų,

zidėntas nendrėjęš panaudoti 
ekonominių sankcijų prieš Egip
tą, kaip tai buvo pasiūlęs Libi
jos diktatorius Chadafi, o vėliau 
buvo paskelbta, kad Irako pre
zidentas Badr. išklausęs Libijos 
pasiūlymą, atsisakė su jais ben
dradarbiauti. Bet nei Sirijos, nei 
Irako prezidentai neišvažiavo iš 
Tripolio. Jie dar ir šiandien ta
riasi su atvykusių valstybių gal
vomis, kas daryti su Kairo pa
sitarimu. .....__

JAV ramsto Izraelį
WASHINGTON. — Kaip dalį, 

savo politikos, garantuoti Izrae
liui ekonominį pastovumą ir mi- 
litarinį stipprumą, Jungtinės 
Valstybės pirmadienį su Izrae
lio valdžia pasirašė 1978 metams 
ekonominės - paramos programą 

dau--

Keturias dienas ėjo intensyvūs pdsitarimait , į 
bet nepavyko susitarti sū_ unijos atstovais

WASHINGTON, D. C. — Keturias dienas ėjo intensyvūs pa
sitarimai tarp kasyklų bendrovių atstovų ir darbininkų unijos 
atstovų, bet pirmadienio vakare nepavyko susitarti. Angliakasiai 
buvo prašyti nenutraukti darbo, kad nereikėtų uždaryti kasyklų, 
bet jie metė darbą ir. antradienio rytą .130,000 angliakasių išlipo 
iš kasyklų. Streikas palietė 1,800 kasyklų. Krašte yra daugiau 
kasyklų, bet jų darbininkai'nėra suorganizuoti, jie nepriklauso 
nuo bendrų nutarimu.^West Virginijos, Ohio ir Illinois kasyklų 
darbininkai jau mėtė darbą pirmadienio popietę.

nęs Vakarams palankią Kam- 
bodijos..valdžią,- kurią kpipu- 
pistai .paskui, nuvertė, t.... ?

čiuose, net prie Anglijos ir Vi
duržemio jūrcįe jų' pradeda 
pasirodyti. . j .... ,.

Jūrų gyvulės yra panašios 
į ungurius, tik jų papilvės gel
tonos spalvos. Dr. Dunson sa
ko, kad jos be, reikalo, nesuer
zintos, nepuola, dėlto pataria- 
tokią vandenyje pamačius, ko 
ramiausia pasitraukti.

HAMILTON, Bermuda. —Atš 
kridęs' brit'ų'parašiutininkų'ba- 
talijonas tuojau apramino riau
šininkų grupes, j sostinėjedėl' 
dviejų nėgrų nušovimo. Bermų-. 
dos teismas' išnagrinėjo 'dviejųį 
žudikų bylą, pripažino juos kai-- 
tais -ir nutarė juos pakart.. Ber- 
mudoje, veikia: įstatymas, kuris 
neleidžia žudyti žmonių. Abu ne 
grai nužudė nekaltus žmonės, o 
kai teismas jiems paskyrė mir
ties bausmę, tai jų draugai pra
dėjo kelti riaušes sostinėje. Ge
rai pražygiavęs britų parašiūti- 
nirikų dalinys, nauji šautuvai ir 
kulkosvaidžiai' tuojau apramino 
triukšmautojus.

Iškrito labai daug sniego
CHICAGA UI. — Iš pirma

dienio į antradieni iškrito labai 
daug sniego Chicagoje-ir visoje 
Vidurvakarių srityje. ' Pačioje 
Chicagoje vietomis iškrito iki 
8 colių, bet vietomis siego sluoks 
nis siekia tiktai tris arba ketu
ris colius. Važiavimas automobi
liais buvo pavojingas, nes kelias 
vietomis slidus ir mašinos nepa
jėgia-laiku sustoti. Atrodo, kad 
šiltas ežero, vanduo pačius sto
riausius sniego debesis nustūmė 
į šalį. Chicagos apylinkėse iškn 
to žymiai daugiau shiego, negu 
pačioje Chicagoje. Greitkeliai 
pravažiuojami, bet vietomis yra 
slidžių vietų, kurios apgauna 
vairuotojus. Kelių prižiūrėtojai 
stumia sniegą į šalis ir ledą bars 
to druska. - ■

sau; “draugų” .galį būti toLkad

DR. BOBELIS RENGIASI SKRISTI į KONSULO ČEKANAUSKO PAGERBIMĄ 
... £ ________ _ . , „ , . . t r ■ .

Los Angeles mieste sudarytos organizacijų, 
konsului bajerbti y

los Angeles, cai.
darytas, Los Angeles, lietuvių organizacijų komitetas’naujam Lie
tuvos garbės konsului inž. Vytautui'Čekanauskui pagerbti. Pa
gerbimas vyks šy. Kazimiero parapijos salėje, kur vyksta patys 
didžiausieji lietuviu renginiai.

Dr.• Kazys Bobelis, Amerikos...11 ... ' ■ - —
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
atskrenda į Kaliforniją' šešta-

: Laikraščiai kabinėjasi 
prie Derwinskio

WASHINGTON, D. C. — Kon 
greso atstovas Edward Derwins 
kis vieną kartą jau paneigė pra
nešimus, kad jis. laiku Įspėjęs 
užsienietį ir tuo leido jam laiku 
pasprukti j užsieni. Atstovas 
Denvinskis pareiškė, kad jis nie 
kam jokio Įspėjimo nepranešęs. 
'Įrodomos medžiagos Derv inskui i 
traukti teisman jis neturėjo, 

j Prisiekusiųjų teisinas nagrinėja 
šią bylą. Teismo nariai mano, 
kad Denvinskis korėjietį Įspėjo, 
nors įrodymai labai silpni. Pro 
kuroras pareiškė, kad Įtarinėji
mai negali, .būti, pagrindų bylai 
kelti. ~_..i. f

sni, kaip dangumas Aal^rų rr 
Azijos -dįpiomątų tiki, kad 
taip, tai reiškia naują smūgi 
Sovietų pastangoms žvejoti, 
ieškant ..sau draugų Phnbm. 
Perdi valdžioje."' .7 C

Viena '.priežastis ■ Soviejąmš

ginu negu praėjusiais 
Egiptui $750 milijonų.

Jungtinių Valstybių 
viduriniams Rytams skaitoma 
svarbiu pagrindiniu faktorių pas j 
tovei taikai pasiekti Viduriniu-1 
se Rotuose, preiškė U. S. A.al. D ’ apsvarstęs vienos srities gyven- 
(JAV Įstaiga t TArptautinM Pa? tojų -prašymą,, nutarė 

langai - v’-y- Lfutsvanąi n^rfikląuHemjžbą

LIEPĖ SIRIJOS, LIBIJOS, ALŽIRIJOS, P. JEMENO, IRAKO ATSTOVAMS IŠVAŽIUOTI
Sekretorius Cyrus R. Vance skris į Kairą, bet 

jis nesirengia naujų taikos planų siūlyti
KAIRAS,' Egiptas. — Prezidentas Anwar Sadatas, išaiški

nęs apie Tripoli uoste einanti penkių arabų vastybių pasitarimą 
apie būdus, kaip pakenkti Egiptui, prezidentui Sadatui ir Arti
mųjų Rytų taikos planams, trečiadienio rytą įsakė su visomis 
ąenkiomis valstybėmis nutraukti diplomatinius santykius, ku
rių prezidentai ar atsakingi atstovai dalyvavo Libijos vykusia
me ir pasitarime ir planuoja taikos planams. Trečiadienio rytą Si
rijos, Libijos; Alžirijos, Pietų Jemeno ir Irako ambasadoriams Įsaky 
ta tuojau uždaryti savo įstaigas ir išsikraustyti iš Egipto. Pre
zidentas; Saliutas nenori palaikyti santykių su valstybėmis, ku
rios planuoja organizuotai pakenkti Egiptui.

Nutarimas nutraukti santy
kius su minėtomis valstybėmis 
jau turėjo būti padarjt's rraei- 
tą pirmadien, nes pats preziden
tas pirmadienio vakare Įsakė 
Egipto ambasadoriams tuojau 
išvažiuoti namo. Oficialiai buvo 
pranešta “pasitarimams”, bet 
ambasadoriai, prieš išvažiuodami 
iš minėtų valstybių, visai ne
simatė su minėtų valstybių už
sienio ministeriais.

Juru vandens gyvatės 
pavojingesnės už ryklius 
MIAMI, Fla. — Pradėjus tirti 

priežastis staigios mirties besi 
maudant okeano vandeny ras;- 
ta .kad yra jūrų gyvačių įkahdi 
mai, jų .noudai 18 kartui sti
presni, negu kobros-. gĄ'vąčių. 
ųupdąi. , . ,i

Jūrų gyvatės užauga, iki 2.75 
metrų ilgumo ir jos yra pavo
jingesnės už ryklius. Tokiai į- 
kirtus, žmogus tuojau miršta. 
Jūros gyvačių paskutiniais lai 
kais labai padaugėjo, kaip bio! 
logas Dr. Dunson praneša, j 
Ypač daug jų pririšo Karibųo-. 

j sc. Bahamose, Jamaikoje, šiauj

Bavarijos sostines universitete vokiečiai r^ckesi praeitame šimtmety!ef mokslo Įstaigos 
salė ar šiandien pilnos. Vokiečiai ved? įvairiausius tyrtnėįimusj 3 kurie- karo-prabaig

mėj usį kraštą pastatę 'Europos valstybių priešakiu.

CTA nesiima atsakomybės 
už saugumą

Illinois-Aukščiausiam Teis
mui patvarkius, CTA yra atsa 
kiųga už tvarką ir važiųojan 
ęig ąjnoniųų-^ąąugumą- miesto 

-- « r, * i i j - auTdb'ušūosė'Tr gtmtūbše n-ąis-Pranesimai is Los-Angeles, kad su- ■, - . , - ' \' . kineliuose,' CTA advokatai at-:
■sakė, kad Chicagos Tranzito 

Į Administracija (CTA) neis gi 
i apginkluoti visus šoferius ir 
konduktorius arba ; keisti 
visą darbo procedūrą;: CTAį 
•tarnautojai nėra įstatymų saul 
gotojai — policininkai, pasakė 
CTA direktorius George Kram 
bles, nū rodydamas, kad 88%’ 
ČTA 2,400 autobusų yra aprū- 

j pinti . abipusiais radijo apara- 
įtais ir aliarmo signalais, ku
lnais momentaliai galima su- 
įsisiekti Su CTA kontrolės cen
trais, o tie yra visą laiką kon
takte su policija ir gaisrinin
kais.

Amerikos miestams 
reikia pagalbos

WASHINGTON, D. C. — Ame 
-rikes miestams būtinai reikalin
ga pagalba, jeigu norime, kad 
jie netaptų lūšnynais, — pareiš
kė Patricia R. Harris, statybos 
ir miestų augimo sekretorė. Ji 
tvirtina, kad didesniuose mies
tuose susidarė tokios mamų sta
tybos ir priežiūros sąlygos, su
darančios . pavojų paties mies
tams ir visam lo^s^-ji mario, 
kad‘ vyriausybė ftrrėftf' skirti (di
desnes sumas- miestams gelbėti, 
jeigu nohorim, kad jie gerokai pa 
sikėistų. Seni namai lūžta, pūva 
ir tupiasi.' Vietomis senų namų 
jau nebegalima pataisyti; juos 
reikia'versti. Bet vietomis reika 
'Hnga ’.ekonominė pagalba. Sku
biausiai pagalba reikalinga Bal
timore!, Denveriui, Philadephi- 
jai/^Šf. Louis, New Orleans ir 
San Francisco miestams. Ame
rika daug padeda užsieniečiams, 
ji privalo padėti saugoti sens
tančius ir -gnūvančiuš miestus.

\ 5i"' Šądatia
ses ii' s?

Anglys plačiai 
- dar naudojamos -‘-7-

Daug Amerikos butų-yra šil
domi dujomis, bet dar yra dido
kas namų skaičius, kurie naudo
ja anglis. Be to, pramonė naudo-, 
ja anglis. Ypatingai daug anglies' 
sunaudoja geso ir elektros bend
rovės. Jos-paprastai yra susida
riusios didėles anglių, atsargas 
•bet už mėnesio ar pusairtros.tos ,kuriais komunistai paėmė Kam 
atsargos pasibaigs ir je^u siuną-^ Itodijos valdžią buvo ir pasi- 
žės anglių gamybą, tai tas atsi-fULo silpni.
lieps į kitas pramonės šakas, g | Jei to diplomatų atšaukimo 
kartą aogliakasiai^nekrėipią tiek - priešastys reiškia politinį veik 
daugdėmesioTatgaš.’kiek jiems 
rūpi kitos darbo lengvatos..

Sekretorius Vance yra labai 
užimtas. Jis nenorėjo vykti Į 
Kairo pasitarimą. Jis manė, kad 

i jo pavaduotojas galės Ameriką 
tame ..'.s.tarime atstovauti. Bet 
šiandien sekretorius Vance nuta
rė pats važiuoti. Jis bijo, kad 
diplomatinius santykius gali tik
tai dar labiau supainioti. Sekre 
torius Vance jokių naujų planų 
į Kairą neveš. Jis tiktai bandys 
atidžiai išklausyti pranešimus 
ir tada spręs, kokių priemonių 
imtis Artimųjų Rytų taikai.

Eskimai Kanadoj nori 
įgauti žemės,

OTTAYVA, — Eskimų gen
tys pateikė Kanados vjyriausy- 
bei reikalavimą jiems grąžinti j 
750,000 ketvirtainių mylių že-| 
mės Kanados šiaurėje ir 800,-j 
000 ketvirtaainių mylių šiau-j 
rėš Okeano, suteikiant tiems 
milžiniškiems plotams provin
cijos savivaldybės teises.
Tie. plotai sudaro visą Kana

dos penktadalį arba dukart di 
dėsnį už Texas valstiją.

Tokius reikalavimus iškėlė 
į sostinę Ottawą,atvykusi Inuit 
Tapirisatt; eskimų brolijos de
legacija, ;kuri daugiau kaip va 
landą trukusiuose pasikalbė
jimuose su Kanados min. 
pirm. Pierre Elliott Trudeau 
ir-ministeriais pareikšė, kad 
jų 15,000 narių turinti brolija 
reikalauja ne pinigų, o žemės, 
nes “Initų žemė nėra parduo
dama”. Tačiau pinigus jie 
mėgsta, nes reikalauja 3% vi
sų pajamų, gaunamų už tuose 
plotuose produkuojamą alyvą, 
dujas ’r anglis. Tik Kanada tų 
■dalykų šiaurėje dar neprodu
kuoja ir, atrodo, nesiskubina.^ rėš ir Pietų Amerikos pakraš-

Kanados eskimai pamėg
džioja JAV-bėsė gyveną in
dėnai, kurie yra vyriausybei 

l pateikę apie 150 pretenzijų į 
žemę.

Sadatas nesusitarė su 
—.-.prezidentūra rfępu.

BEIRUTAS, Libanas.'—Ara
bų politikai mano, kad prežiden 
tas Sadatas, prieš vykdamas Į 
Jeruzalę, iš anksto buvo susita
ręs su prezidentu Jimmy Carte- 
riu imtis priemonių taikai įgy- 

, vendinti. Prezidentas Sadatas pa 
L0111 reiškė laikraštininkams, kad jis 

: neturi jokio susitarimo su prezi- 
identu Carteriu ir prezidentas 
nieko Egiptui, neprižadėjo. Prezi 
dentas ragino imtis iniciatyvos 
taikai siekti, bet jis nieko Ęgip 
tui neprižadėjo ir jokio dokumen 
to Egiptui nepasiuntė.
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išėjo iš konferencijos .
TRIPOLI,"Libija. -—Irako pre 

zidentas Achmed Hasan Bakr, 
pasiklausęs kalbų, kaip pakenk
ti -Egiptui, išdėstė suvažiavu
siems, penkių valstybių atsto
vams savo gilų .pasipiktinimą ir 
išėjo iš pasitarimo. Visiems ara
bams rūpi taika. Jis manė, į kad 
ir Tripolin suskridusieji arabų 
valstybių atstovai kalbės apie 
taiką, bet jie visą laiką tekalbė
jo apie būdus pakenkti pačiam 
Sadatu ir jo valdomam Egiptui, 
Jis'patarė prieš;Sadatą nekons- 
piruoti, bet kartu su, juo siekti 
taikos. Irakas visai nesirengia 
prisidėti prie Egipto boikoto.

Izraelis prašo 
Londono pagalbos

LONDONAS. Anglija.
donan atskrido Izraelio premje
ras Begin, kad galėtų paprašyti' 
Anglijos vyriausybės pritarimo j 
aparatinei Izraelio ir Egipto tai | 
kai. Kad tojria-taika bus pasira- 
šyta. lzraeljo premjeras jau ne
abejoja. Jis tiktai nori, kad to
kiai taikai nesipriešintų Europos- 
Bendrosiog Rinkos valstybės iri 
Prancūziją. Iki šio meto Pran
cūzija rėmė arabų valstybes. Bet 
pirmiausią premjeras Begin nu 
skrido į Lbnddną ir pasikvietė 
britų premjerą James Calliaghan 
į žydų pasitarimą. Premjeras 

[užsidėjo jarmulkę ir pasakė .kai 
1 bą, kurioje pabrėžė, kad britai 
iroms talkos pastangas.

T
H



Nesubrendę asmenybe šunys, kaip ir žmonės, visokiu nieky išsigalvoja, 
laikraščius kartu su geraisiais patenka ir susilaukia daugiau dėmesio.
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abięms sykiu nevalo jUawyti. 
Vieųas turi pirma, o antras pts> 
koiaw prasyti. Asz judviem 
tiek duosiu, kiek kuris norėsit, 
bei leip bus: tas ką pirma pra- 
szys gaus visko1 iki akių, o kuris 
paskiąus — tas gaits dvigubai.

Tai girdėdami sėbrai stojo 
kaip stulpai į žemę įkasti ir nu
tilo. Kvąrabų Dievaitis klausė 
Godisziaus ir Pavyduoliaus: ko 
kas norite? asz jums tuoj aus 
duodu viską’ Abudu tylėjo. Go- 
diszius nenorėjo pirma pražy
li, nes jis norėją dvigubai gw(į; 
Pavydusis nęnorėjo prasti 
pirma, nėš?jis ^ėgaJėjo^be.siir- 
d:es skaųdėjtnto žiūr^i ih(Xi>- 
disziaus,' imai^io dovąnas.dvir; 
gubai. Pradėjo kalbėti terp sa
vęs, bet’VŽ 1 
i u pirma/

t^nczyjoši?valandų valandas.
• žyduolis. Da-

Dievaiti, isz-

— Blogai padarei. Tu turi tą 
laikrodį atiduoti...

— Tai prašau imti,- — atkišo 
saujoje laikrodį klebonui, kuris 
sakė:

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

k lu pirmai^

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVKIUS

Modernių laikų karalius
(Feljetonas)

Senas karalius, sėdėdamas 
prie lango, užsisvajojęs žiūrėjo 
į miesto dangoraižius. Stebėjo 
kaip gatvėse elektros šviesos lai
žo langus; kaip iškelti trauki
niai nesibaigiamais tiltais rieda 
pralenkdamas viens kitą; kaip 
fabrikų kaminai rūksta, lyg de
gantis miškas. -Karalius susi
mąstęs galvojo: Milijonai žmo
nių visą šitą sukūrė:, išgalvojo 
mašinas, kurios greitai bėga ir 
traukia sunkius vežimus; iskasė 
tunelius po upėmis, kur lan
džioja greitieji traukiniai, kaip 
kurmiai po žeme. Karalius pa-, 
juto nusiminimo srovelę, kurij 
pastūmėjo jį į sąžinės kompro-Įkad mane gintų nno daugelio 
misą prieš milijonų žmonių pro-!Prlesll—
tiįš, priešijų .darbą, kur kiekyię-,>tfČaralių.:gj'yiėniiHąs nr.^įų luo- 
nas pilietis daug gero ir naudin- inas pasidarė visiškai nepopu- 
gtf žmonijai atliko. - ' ' ‘ liaruš. f

Ž— kasgi yra karalius?—- gaI-Įėia iš karalių.
vojo karalius? — Kokia reikš-jka sau prezidentus ir jie yra 
mę jis net tuomet turėtų, jeigu Į laimiiigi, kai juos patys žmonės 
nebūtų žmogaus išradimų, moks j cenk.a, nes jie jais pasitiki, — 
lo nei pažangos. Tuomet jis|j{, - - -
valdytų bandą puslaukinių žmoJ 
nių, kurie net tinkamos pagar
bos karaliui nemokėtų atiduoti.

tuščia garbė' Viską šioje že
mėje sukūrė mano kaliniai, ku
riuos aš vadinu pavaldiniais ir 
net piliečiais, šviesūs žmonių 
protai užtemdė mano ir mano 
protėvių majestotišką didybę. 
Drebėjo kadaise žmonės nuo 
mano žodžio, bet jie nepagalvo
jo, kad buvau visiškas nenau
dėlis, pilnas puikybės.

Viskas yra sena apgaulė. Po 
priedanga negudrios apgaulės, 
žmonėms daroma skriauda. Juk 
aš pats esu “belaisvis”. Jeigu 
manęs nesaugotų budrūs sargaL 
tai gatvėje pasirodžiusį greit su
medžiotų mano priešai... Juk aš 
valdyti gera valia negaliu. Mah 
reikalinga prievarta, reikalingo 

'kariuomenė, milicija, ginklai.

Man aLrvdu, kad. ąš'matau že
mę, — nutraukė jo draugus. Jū
reivis^ pania'tęs’ žeTiiės^i-a'ntus, 
sakė: ’
- I

—: Tu dėl' bet kokių' pažadų 
nebijok. ‘Aš esū'savo žodžių sa
vininkas —• kai noriu, tai-juos 
duodu, kai noriu, lai atimu... ,-r

pakol neužpykb Pa 
liar tas atsiliepė.
lupkie man .vieną akį- — Kol 
praszė, tuojau^ gavo: Kvarabų 
Dievaitis pripuolė prie Pavyduo 

‘liaus ir iszlupo jam vieną akį,’ 
o pripuolęs prie Godisziaus isz- 
.lupo .jam. abidvi...— J

, Kokia tai'Vpikta szirdis yra 
pavydubliaušį-k, jis gatavas yra 
sąvę nelain£j£gu padaryti, kad 
per tai galeltį kitą nuskriausti.

į (Pamoką liūties ir Tei-

Karalių.'gjA:ėniniąs ir/įų luo-

Žmonės jūoktrs kre- 
. žmonės išsireu-

Aštuoniasdešimtmetė seneli1 
sirgo arirjčįs-dr sunkiai galėjo 
apsivilkti naujesni umadų šak
nelėmis, todalimielaiidėvėjcnlęa^

vogei...
— Tai, kad jis neima...
— Tokiu atveju, tu gali turė

ti tą laikrodį.
Po pamaldų,’ grįžęs į kleboni

ją, klebonas nerado kopūstuose 
verdanfip kumpio, iš spintos 
buvo išneštas meškos kailių pal
tas ir auksinis laikrodis.

Netikęs pavadinimas
Bostono LB Jaunimo sekcija 

ruošią Naujųjų Metų sutikimą, 
kurį pavadino “Pirmoji naktis”.

Cicero miestelio . pirmosios 
pusėsantroji pusė- per savo kal
bėtoją pasipiktino tokio nevy
kusio pavadinimo parinkimu. 
Jis aiškina, kad pirmosios nak
ties pavadinimas sukelia labai 
nemalonius istorinius prisimi
nimus, kilusius iš bajorų ir di
dikų privilegijos, pavadintos 
Jus primae noctis.
- Pagal -tą -įstatymą baudžiau
ninkų kilmės jaunavedė pirmą
ją naktį po vestuvių priklausė 
dvarininkui arba, bajorui.

, s ; . .Modemus gydymas r i ‘ _ •" ■ -
— šiandien atėjo į mano ka

binetą pacientais ir guodėsi, kad 
prarijo telefono aparatą, — sa
kė psichiatrijos gydytojas tos 
pat profesijos draugui. Drau
gas. atsakė:

. —Žinoma,tu; panaudojai hip
nozės metodą ir /tuoj pat padė-

teisininkas Jonas- Talalas
(Tęsiny*) *

IV. Ukmergės apygarda 
1. Ukmergės apskritis, 
2- Utenos apskritis, 
3. Zarasų apskritis.
V. Panevėžio apygaryda
1. Panevėžio apskritis,
2. Biržų apskritis,
3. Rokikšio apskritis.
VI. Šiaulių apygarda
1. Šiaulių apskritis,
2. Raseinių apskritis,
3. Tauragės apskritis. 
VU. Telšių apygarda
1. Telšių apskritis,
2. Kretingos apskritis,

3. Mažeikių apyskritis. — • - 
r. VIII. Vilniaus apygarda

1. Vilniaus miestas,
2. Vilniaus apskritis,
3. Švenčionėlių apskritis.

(pas.) J. Paleckis 
Einąs Respublikos Prezidento 

pareigas 
V. Krėvė - Mickevičius

L 5<‘ 1 ■ - ■ *\ *■ '
;' čigono išpažintis .

/čigonas atėjo į bažnyčią išpa-
daise pirktas motinystės sukne-4 -žinties ir sak_ė -kle.l>oniri:
les. Jos 55 meių;iiHktė,iJtorėjoi.- .kiaulę išvariau .
nupirkti jai• tekią.?įukneięoKa- k* įjai nusikratyti nelemtu komp-

v ^|i.gęi^. padareL Pasakoki leksu?

: —- Žmogų a^yniau nuo meš-

Einąs Ministerio Pirmininko
. pareigas

Vertimas iš rusų kalbos
Serija Ekz. Nr............

nupirkti jai tdną5?sukn^ę<’Ka-i 
ledoms. -Ji-.nuėjo? į:-,drabužių 
krautuvę; irr j žiūrinėjo, ^aprangą- 
motinystės skyriuje;; Prie jos 
priėjo jauna «pardavėja,;, man
dagiai siūlė patarnauLL-.il? klau
sė, ka ieško?; Pražilusiais rplau.-, 
kais .pirjkęja;'. sakė?>ŠKį ; i > į . - • A

— AŠ' leškaū 2i^ niiriū pirktf 
motinystės suknelę1. ‘ ‘ •

- — Ar jūs kartais tiėapsiriko- 
hfc? — slėpdama ąpvo abejingu- 
šmą klausė padavėją. Pirkėja

;į -jn;Tai..gj6faipadarei. Tu man 
pasakok savo blogus. q; ne gerus 
.dar^ųss.rį ^akė čigonui klebo
ną s.čigonas. p

Pavogiau laikrodį...
azfno

— Ne. Aš tai padarysiu tik 
rytoj.

— Kodėl rytoj, o ne tuoj pat?
-— Matote, aš negaliu atimti 

jam didelio malonumo, nes jis 
yra įsitikinęs, kad šiąnakt tuo 
telefonu turi skambinti jo my
limoji...

S
O®

GYNYBOS LIAUDIES KOMISARO T.SR. SĄJUNGOS
■ ĮSA K Y M AS

re.nk.a, qes jie jais pasitiki, — 
jisjjie yrą laisvi. 0 kur žmonėms 

ant sprando užsirioglina mano 
konkurentas diktatorius, tokiam 
aš nepaiyzdžiu, nes aš' žinau. 

Bet ar šiandien yra kitaip? Ka-lkad jis save ir valstybę stato f 
raliaus'didybė labai greit mažė- pavojų... 7 • • ':U Vr- 
ja/kai žmogaus protas atlieka) Karalius begalvodamas pa
tai, ko karaliai negalėtų atlikti. Į vargo, užmerkė akis ir užsnūdo. 
Karaliai, kurių galioje ir žinio-įAtėjęs jo tarnas išsitempė išriet 
je yra kiekvienas pavaldinys ir į damas savo nugarkaulį ir tarė: 
visa valstybė, turėtų palys ino-l — šviesiausias viešpatie, lai
kei! visa tai kurti, ką gali atlik-!kas eit pasilsėti...
ti ir jų pavaldiniai. Ar aš pa-j Don pj]otas
slao«au miestus, laivus palei-į . . ...
dau jūromis, plaukioti, ar aš j ūniun ų pažadai > ,
išradau radiją, televiziją ir daug; Nuskendo laivas, o du juriniti 
daug kilų stebėtinai gerų daly- kai ilgai laikėsi ant -plausto.' Pa
kų. Ar aš buvau nuskridęs į Įgaliau vienas nustojo vilties, pųų 
mėnulį? Ne. Koks tada aš ka-jlė anl kelių ir sakė: y - --
ralius, kokia mano paskirtis ir' 
teisė valdyt' už save protinges-1su 
niu? žmones? Juk ;
Taip, aš n.eko nereiškiu, lik

Viešpatie, pasigailėk rnū.
„v.. Jei mus išgell)ėti,’ tai mes' 

aš bejėgis. Ilikusį gyvenimų... J'
Palauk! Nieko

į — Tikrumoje--aš ’ftį' ^suknelę 
sperkui ne? šau; mdimal.;? 
į - -i ’> <. •,
? Draugo žynys pranašauja . ..
į: Dratigo 280 ritj‘ bedamajame' 
li^kv.; pradėjo, akciją prieš fLiė- 
tuvių fondą, tokia pranašyste:'

; ! — Teko nugirsti, kad netoli
moje ateityje .puolėjų /‘sunkio
sios patrankos.” būsiančios_ at- 
kreiptos į'Kėfiivio fomfe:' N'au-’ 
josios akcijos tikslas -sunai-7 
kinti arba bėnt padaryti neveiks 
minga muš^k kūltūrihio. 'darbo 
finansavimo tvirtovę. Pusantro 
milijono dolerių fondo -kapita
las yra ne tokia jau menką-su-į 
nia, kad priešas į ją neatkreip
tų savo dėmesio. - Esą, jau ga-' 
iaildamf ivšmai ir kuriama ug- 
Jiįs fondo- vądovai»s;“čirškin ti”.

Už. tokią pranašystę ^skiriame 
h/ivi Eh-guldagio eiledarą.^ka- 
<iaisė; atspausdintą;

3
t ^>Vf
S
I

■■ ■

NeciviliiuoJas meškiukas-dėkoja užtyrą ori ir švariu aplinką.
-. -u^w*

Magaryčios
“r—r: veikdama, tik vištos kiaušiniai

‘ • i i

yra 'lakiausiai perkami, kadangi 
ji tuoj p’at juos garsina. .

• Tįeša, kad kalba žmogų 
skiria nuo gyvulio, bet taip pat 
yra tiesa, kad kartais kalba pa-

Nr. 0164 1939 m. spalio 25 d- miestas Maskva
Remiantis Tarybų Sąjungos — Lietuvos savitarpi

nės pagalbos paktu, sudarytu 1939 m. spalio 10 d., Raudo
nosios Armijos daliniai įžengė į Lietuvos teritoriją ir bu
vo apgyvendinti sutartimi numatytose vietovėse. Nuo šio 
laiko 16-sis Atskirasis Šaulių korpusas stovės mums drau
gingos Lietuvos respublikos teritorijoje kaip avangar
dinė Rudonosios Armijos uždanga atveju priešų pasi
kėsinimo į Tarybų Sąjungą ar Lietuvą. Savo atsakomin-’ 
gą užduotį L6 atskirasis šaulių Korpusas garbingai iš
pildys tik tuo atveju, jei gyvenimas ir nuolatinis kor- - 
puso dalinių parengimas kautynėms eis narmaliose ir svei
kose apystovose, kas įmanoma tik visiškai prisilaikant 
mūsų daliniams savitarpinės pagalbos tarp -T. .S.-R. S. 
ir Lietuvos respublikos visų pakto, paragrafų. Tiksliam 
T- S. R.- S. ir Lietuvos respublikos savitarpinės pagalbos 
pakto pildymui įsakau

1. 16-to Atskiro Šaulių korpuso . vadui — divizijos 
komandieriui draugui Korobkovui ir to paties korpuso 
komisarui draugui Likovui imtis visų priemonių, kad 
esančių Lietuvoje msūų dalinių asmeninė sudėtis nuo 
eilinio raudonarmiečio iki aukštųjų viršininkų tiksliai 
ir sąžiningai pildytų kiekvieną sutartes paragrafą ir 
jokiu būdu nesikištų į Lietuvos respublikos vidaus rei
kalus- ‘

2. Išaiškinti visai mūsų dalinių asmeniniai sudėčiai 
draugingą Tarybų vyriausybės politiką Lietuvos at
žvilgiu Savitarpinės pagalbos sutartimi su Lietuva nu
matyta užtikrinti patvari taika Pabaltijoj ir saugumas 
Lietuvos bei Tarybų Sąjungos. Visa mūsų dalinių asme
nine sudėtis privalo tiksliai žinoti, kad savitarpinės pa
galbos paktu mūsų daliniai patalpinti ir gyvens suvere
ninės valstybės teritorijoj, į kurios politinius reikalus 
ji neturi teisės kištis. Įvairūs Taryboms priešingi pro
vokatoriai bandys ir jau bando pavaizduoti mūsų dali
nių įžengimą į Lietuvą kaip pradžią jos susovietinimo. 
Tokios ir joms panašios nuotaikos’ ir pasikalbėjimai 
apie Lietuvos “sovietinimą” prieštarauja mūsų' parti
jos ir vyriausybės politikos pagrindams ir laikomi aiš
kiai prov’okatorišk'ais. Tarybų Sąjunga garbingai pil
dys kiekvieną savitarpinės pagalbos pakto punktą ir jį 
laukia to paties iš Lietuvos pusės. Jei karių tarpe ras
tųsi nuotaikos ir pasikalbėjimai apie “sovietinimą” rei
kia išrauti juos iš pat šaknų ir be pasigailėjimo, už
kirsti jiems galimybę pasireikšti ateityje, nes jie tar
nauja tik Tarybų Sąjungos ir Lietuvos priešų naudai.

(Bus daugiau)
.......... ... . y «■

’ rs>
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akių;Nežinomas gerbėjas apgailestauja iš rikiuotės išvedamos atriptizės

Suvargęs, '
■ sulytas, W ... |
•Hyg valkatą šunytis, . i ■ 

j kiiūią- sutemas- - J, 
Eblėjyis įtkelia^įc 

,Ar jfe čia ;Sus(<Uoi-
Nei .'
Gal šunės aplojo? - - ;
Oi tie, visai ne keturkojai,

. o tie, kur
GOIH?,ZroŠv PAVYDpęuį IK 

kvajmbų Di^yns.
(Pavydęjilttos jTa baisi.piktybė)

Palikę savd Pamils,
paezią ir vaikus, ėjo per svie
tą liodiszius su Payyyluoliurn 
:|ain^kio jičszĮdŽi. yjj

Kad- pabaidė kęlioiię. pįjStai- 
kė prie jų K'dftToų '.JJi^itis; 
ėjo sti jais Ir užsžnckmo abudu 
kalliėdamas: vyrai, judu esate 
ne niekais ir tikri pricteler. asz 

Hudu myliu ir noriu labai grą
žei apdovanoti abudu; ko liktai 

j juodviejų duszia trokšta, viską 
I asz esmi u. -gaju-vas - iMuįąrj;^ ik i 
ūkių; sakykite ko norite, bet

■ T'; /
• Modernūs žmonės tapo 

pikčiurnomis, kad jiė %ina skųs, 
tfe’ į Aph'nkos Apsaltos . įstaigą _ , 
hęl tuo atveju, kad laimė bei-Į rodo, koks gyvulys yra žmogus 
džiasi į jų-duris. ■ ; J (šveicarai), ir šimto mylių ke

lionė prasideda pirmuoju žing
sneliu (kiniečiai). Pirma susi- 

- rask gerą kaimyną, o paskiau 
pirk natną (bulgarai). Vaiką 
mušk pinna, kol dar jis nesu
daužė puodo (turkai). Ką tau 
pinigas gali padaryti, yra tik 
menkniekis, palyginus, ką tu 
gali padaryti su pinigu (ispanai).

Kiit * ’ t-ai * • Pra<iė<fcmlis rašyti poe.las
b Senųjų klikų Slmrvaji x^vė jš Cicero, miestelio atsiuntė tc- 
k>kį Nutarimą nftMlcilK)i/yfcttkių hykščias nuotaikas eiliuota for_ 
bgoniul: “Valgykį-ir gcik-’tai^nia;
■Iras’ Idft iicpn linkii,?\<kiryW v:slr 
toi.jką lu savp uortr nedarytum'’.' 

• -« > * *
-'5 0 Vaikas iki-deiimlies metų 
inokosi kalbėti?ir^vėlitoi jis nio- 
-Koši arba yra niukonias tylėti. 
Ji A r> ‘ •
A '• Višta, kaip, ir daugumas 
jyiijiščių, gauna gerus ręzititą-

y*

f • Kalėdų senelis/šiais laikais 
yrą labai užimtas ir nespėja at- 
.liktj užsSkynlų. ^i^as‘12 nietį 
.bėriukas prašė Kareiviškoj uni 
fortuos, o ją gavo tik po 8 metų'.
V -į .-■•—* r t •’/.

vena-motorų išlaisvinimo 
Organizacijos narė pageidavo. 
Jtad maldose vietoj “amen” Jbū- 

<yar|ojaiua

Oi kur man eiti. 
Kur pasidėti? 
Kaip tą striptizę 
Prisivilioti?

Vai lu šventvagi. 
Tu eretike —

- Siūlyk tai panai

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI H

GARSINK HES NAUJIENOSE



•kodėl bent nepradėti

M. ŠILEIKIS Poilsis' (Tapyba)

Antanas Zubavičius.

SAL
edited St.

norės apeiti: tie kapai yra ne 
katalikų kapai. Juose gali būti

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti

nėšio pirmos dienos.
Išduodami Certifikatai, kurie no-

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne-

man atrodo,.- tai /ta ląbai\ger? 
iniciatyva turėtų T>Srti prie mir- 
tįes.r. Ar ji -bus- pakišta- po ve
lėna ForestT^wte^apųp^įkur

o asmens istorija. Knyga gausiai illu-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai
neša • - _ jfi

savo
ateitis. O gal- labaišaltaiapgal- 
votas bažnyčid’s~3n{p^KptĖ^m 
nusiteikusių pasaųliecių-katali- 

kų kompromisas- išgelbės; irper 
sėhųsą katalikų:bažnyčiosKano-' 
ną ,;ir gerų? lietuvių įkatĖkų?taū^ 
tinėmįs gaidomis.pagražintą

icago, 111. 60608

turint galvoje nepaprastai pui
kią vietą priežiūrą—interesantų 
atsirado, palyginamai, daug. At 
rodė, kad iniciatoriai bus patai
kę į reikiamą tašką: lietuviai 
kartu laimėje, varguose, ir kapuo 
se. Bet... tie labai gerų norų ini
ciatoriai neapsižiūrėjo (turbūt),

Radijo valandėlė “Leiskit į 
Tėvynę” _  Lithuanian Broad
casting SPA Inc., nesenai atšven 
tusi savo metines, stiprėja na- 
riu-rėmėjų skaičiumi ir jau pra 
tęsė sutarti su radio stotim atei 
nantiems 1978 metams. Rėmėjai 

klausytojai yra kviečiami

tebėtų, bet svečių bei turistų iš 
įvairių valstijų pas mus niekada 
netrūksta. Hot Springs yra au
gantis miestas. Vyksta naujos 
statybos: statosi bankai, bažny
čios ir privačios rezidencijos. Se
kančiame turistų sezone numa
tomas atidaryti pramogų parkas 
— tai keturių milijonų vertės 
projektas.

inž Vytauto Čekanausko pris
tatymas- Los Angeles lietuvių vi 
suomęnei, atatinkamo lietuviškų 
orgahįžadjų: komiteto rengia
mas gruodžio IĮ d. (sekmadienį) 
lietuvių parapijos salėje-su prieš 

^.eciafe,,kalbbmig^_. sveikinimais
^C'-UtT •'« . >;

- J»u kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose myga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metą 

Cfeieagos lietuvių gyvenimą ir ją atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.
.'ii: Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

suorganizuotos šalpos draugijos, statytos Laž
ai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

i ir 314 veiklesniu žmonių biografi- 
iką, socailistiniu, laisvamanišką ir

Dr. Karin Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto, politiką. 102 psl. Kaina $1.50. 

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

NAUJIENOS,

Tariasi uždrausti 
atomy sprogdinimus

Jungtinės Valstibės, Sovietai 
ir Didžioji Britanija po mėnesio 
pertraukos pirmadienį vėl pra
dėjo derybas dėl visokių atomi
nės energijos sprogdinimų už
draudimo, įkaitant ir žemės gel 
mėse darytus bandymus. Vaka
rų valstybių pareigūnai reiškia 
atsargų optimizmą, kad susita- 
tarimas visai nebe tolimoje atei 
tyje gali būti pasiektas, tačiau 
pilna galutinė sutartis anksčiau 
kaip iki šių metų pabaigos nei 
manoma.

Trumpam vizitui iš Chica- 
■buvo atvykę Jonas Vazne- 

Gifts Interna- 
savininkai, teisininkas

gos
lis su žmona
tionaT
dr. Kazys Šidlauskas, ALTo vi
cepirmininkas su žmona, Juozo 
ir Thea Radžiu duktė su žentu

kariškų pastabų rengėjų adre-į Trust patalpose, 
su. Ypačiai dėl pagrindinio kal
bėtojo . (tikriau: kalbėtojos) pa
rinkimo.- Kodėl -esą dabar mo
teris, -dar tebėra visa eilė gyvų 
ir minėjime? dalyvaujančių nepri 
Hausamjbes- kovų. dąlyvių-sava 
norių-kūrėjų, o beita-ir *,> daug 
šiaip karininkų, galinčių'‘daug 
ką pasakyti netik apie Lietuvos 
laisvės kovas, bet ir išviso apie 
kariuomenę, ypačiai tokia proga ? 
Kiti .gi vėl sako: o kodėl būti
nai turi kalbėti tik karininkai, 
kodėl apie kariuomenę negali pa 
kalbėti nekariškiai, net moterys ?

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Carter priminė lenkų 
vyriausybei, kad ji nebepildo 
prieš du metu Helsinkyje pasi
rašytų nutarimą. Lenkų vyriau
sybė pasižadėjo išleisti iš Len
kijos vyrus ir moteris, kad jie 
galėtų susijungti su savo giminė 
mis, gyvenančiais kituose kraš
tuose.

Moterų Seklyčia atšventė sa
ve penkmetį lapkričio 26 dieną 
YWCA salėje su sveikinimais 
ir trumpa programa, po kurios se 
kė vaišės ir šokiai bei rateliai.

Petras šmaižys

irų. Nesunku spėti, kad “recep
tas” yra kilęs ten, kur žydų kvar 
tafūo'se skelbiama “Wilno’sala
mi” ar “Wilno bread”.

Politikoje, lietuvis žinoma yra 
garsesnis. Būtent, viename nese-

lietus... Jeigu labai “madoje” — 
“God Hess America”, tai “next” 
turbūt galėtų būti “God bless 
California”... Gal skaitytojas su 
tiks, kad kaip tik čia, tokioje 

I ramioje vietoje, labai gera pro- 
jga pastaboms? Priimant tai dė
mesin—kodėl bent nepradėti?

yra labai daug gerų lietuviŠkų-ir 
religinių norų — dėlto niekas ne 
turėtų abejoti. -r1'' ■ -

•vos kariuomenės minėjimą), ku-įsubtiną, metinį susirinKimą, Ku
riame, ;besidairant besiklausant I ris įvyks s. m. gruodžio mėn. 15 

teko girdėti gana ne į d. 12 vai. Arkansas Bank and 
1 ' --------- Community

room. Radijo valandėlės vadovy
bė: Salomėja Smaižienė, Petras 
Šmaižys, Antanas Kruklys. Kon 
trolės komisija: Kostas Marcin
kus

lietuvių kolonij 
nyčios, įsteigti 1 
pasaulietiški chorai, 9 bažn: 
įos. Duoti dokumentai kai 
kitą organizaciją atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. ..

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi A

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. H&lsted St, Chicago, HL S0608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 poslapiai* tu žemėlapio Ir paveikslai* aprale Pamsrt seno* |« 
gyventoĮus Ir gamtą. 1,200 netuviikg vietovardžiu sąraše*.' Knygos 
kaina $6,00, minkšti virialiai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50- tentu.

i nų žurnalo “Newsweek” nr. skai laidojamas ir žydas, if čigonas, 
• tau knygos “Psychiatric Terror: ir mahometas ir„. katąlikąs, žo- 
I How Soviet Psychiatry is used džiu •— kas tik yra miręs. O tai 
i to supres Dissent” recenziją, yra kaip tik tai, kas prieš tara u 
: kurioje, tarpe kita ko, nesakant ja Katalikų Bažnyčios kanonui, 
i kad kalbama apie lietuvį, mini
mas Donatas BUTKUS, etnogra 
įas profesijoje, jau 1972 m. bu
vo apkaltintas kaip priklausąs bu 
distų grupei, internuotas apie 

: metus laiko, bet paskui įtrauk
tas į protiniai negaluojančių są
rašus ir jam uždrausta dirbti sa
vo profesijoje. Kur jis dabar?

luotis Ir ffinflwuti nvo žemė* Aklo knJflMv vt&dlb 
tautom*”.

žemdtrblaEu skaityti, kadxntf

, _ ana yra arba patys bu*v tid-
valkat reiškia, kad ti knyga boa brangi abK> 

ič kadangi knyga ra toki* metk Uetirm 
« skaityti neberinori pertraukti. Enygn 
Mala žodžiai*: "Dėktngas aOnm — Styti-

kai puikų vaizdą nuo verandos
į snieguotų kalnų (vos kitoje slė minių ir gaminimo savaitinia- 
nip pusėje) pusę, čia pat besi

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINU DIDELES ATSARGAS

Įstalgt* 1923 metalx. TH. 421-3070
Įstaigos pletuoM Hemai automobiliams pastatyti.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE ': 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS •'

Or. Juou* Daup^-a*. ŽEMtS OKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Kmrga drieją da
lią: žemės Aklo švietimo problemos ūkininką krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius sava žodyje rašo: “Jei liūdnas lietusią tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo tr. Bebūtą su- 
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusią Lietuvos poiltlnią. ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai gailina saloti, ūetffvtą 
tauta galėtą didžiuotis ir <ŽT_ T 
tr prilygti pačioms iškiliosioms Era

Knygos apie žemės ūki atrodo ____ ___________ ___ ,
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai! )r pė pa
saulį išblaškytą lietuvių absoliuti dauguma yra i 
ninkal, arba 
liūčiai lietuvių daugumai, 
žemei parašyta, kad pra( 
autoriaus skiriama lietui 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių ra daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik 0JDQ. 
Gaunama Naujienose. ' * ■ V

čeki arba Money Orderi Mušti takto adrera:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8 

Gavę ptnlgua, tuojau knygą pedųabna.

Amerikos Lietuvių Tarybos, ir anūkais, čia tik keletas pas- 
Hot Springs Skyrius gražiai vei
kia, auga narių skaičius. Š. m.

i lapkričio mėn. 18 d. turėjo me-
I tinį susirinkimą. Susirinkimui 
sumaniai pirmininkavo pedago- 
gas-lituanistas.
Petras Maldeikis, sekretoriavo

Petras Šmaižys, Išrinkta nauja 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Salomėja šmaižienė — pirmi-

i ninke, Antanas Kruklys vicepir-
j'mininkas, Vincas Rastenis—sek
retorius, Tautvydas R. Jankus— 
iždininkas. Į revizijos komisiją

! išrinkta: Eleonora Rastenienė ir
{ Kazys Pumputis. Susirinkimas
{ buvo gausus, gyvas diskusijo-
[ mis. Susirinkime nutarta nario
Į mokestį pakelti 2 dolerius me
tams.

čia, laidotuvių mišių ir palaido
jimo tokioje vietoje, kuri yr?. 
teisėtai skirta tikinčiojo ; palai
dojimui”. ToHau : “Kanonas 1205 
sakp, kataliko kūnas turį jbūti' 
laidojamas pašventintuose ka
puose. “Gi”... Los Angeles Ar-. 
chivyskupijos sinodo nuostatas 
117 sako, kad tikinčiųjų kūnai 
negali būti laidojami nekątaHkų. 
kapinėse”,lėte, et^-ętc. Koks ką- l ; laėtųyos. Generalinio Konsulo 
talikas galėtų dėl to inčytis? ~

Negalėčiau dabar • pasakyti

me priede įdėtas toks gana “lie 
džiaugdamas jau ankstaus ryto[tuviškai” skambantis receptas: 
(7 vai. — 9 vai. ryto Čikagoje, I “Lithuanian Sauerkraut”. Nuro- 
10 vai. ryto N. Y.) nepaprastai {dyta ko tokiam “lietuviškam” 
puikiu šiltu ir sausu —75% tem į patiekalui reikia: žalių kopūstų, 
peratūra ir 32% drėgmės — lap ! cibulių, lašinių, raugintų kopus 
kričio 25 d.).. Net šiurpas nukra į tų, rudo cukraus, druskos, pipi- 
tė kai TV ekrane pamačiau, Či
kagos šalčio ir sniego sukrėstus 
vaižodus Bet toks skirtumas. To 
kia gamta,' net iki “pagarbintos” 
Floridos... kur, stebintą pat TV 
orinį pranešimą — lietus, vėjas,

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

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

J otru t SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
dfiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juox»i Kapičlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusi ’ * ‘ ~ ..........
atniota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. ŽoKanlco, SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuuisto ir agitpropo propaganda bei 
utaAAkarimaL Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2. - ->•*•**

Vincas žamiltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
34 pat Kaina SU0.

tie Ir kiti laidiniai yra gaunasi
NAUJIBNOSI, Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. SOW

atelUntaM <>rW valan4emla arba užsakant Ir ^rlde4aaf 
iatt ar >1 alsinu perlaida.

VI. BARONAS ■ '
>7 r ■ 4

Pastabos
Nutarėme su žmona “dingti” 

iš Los Angeles didmiesčio. Pa
dėkos Dienos proga, juo labiau, 
kad (pagal rusų apybraižas) 
kaip vargstantys, Amerikos ka
pitalistų išnudojami, darbinin
kai— turime savo antrą įsto
tą”, gerokai virš 100 mylių į Į , .
Rytus nuo Los Angeles, visai’ R™? Paroda Los Angeles, tru 
pašonėje Palm Springs, dykumų . « 19 dienų; praėjo su. nelauk 
kurorto, kuris nuo mūsų veran I « Pasisekau: rusu
dos, ypačiai nakties metų/kaip' ^llv0 užplanavę , ad paro ą 
ant delno gyslos paprasta akimi'AP^Vs 250X00 lankytojų, o 
matomas savo šviesiomis gatvė- bu™ »« 310.000, turbūt neskat- 
mis. parkais ir t. t. Gera vieta'te”‘ ta1ai plua,u' >T,ac,a! 'ie- 
pakaitalui nuo didmiesčio gyve- demonstrantų. Pas1Sek>- 
nimo, dar geresnė - atydžiai per, ™ PaslaPtis >»ba. paprasta: pa
žiūrėti gausia spaudą (sava ir rodos lankymas buvo nentoka- 
švetimą), jei to negali padaryti,»•». 0 tai buvo laba, gera na- 
pastoviai gyvenamuose namuo- mie sėdmt.ems (ypaętat dgojo 
se: mano atveju-Los Angeles Fadėkos Dienos savaitgalio pro- 
Skaitau, (lietu^kos) ir sveti-.Sa>- amenkieeiams praleisti kė- 
mos spaudos, nefu normaliai ei- ' >ias valandas toko uz dyką 
italam piliečiui reikėtų. Dėlto, kitame pasaulyje - pmpagan- 
kartais, susikrauna gerokas dos melo apgaubtoje Sovietu Są 
“pundas" ispaudos, kurios tesi'i-WW - tokma, jsikurusioje 
periūžrėjęs tik antraštes ar stam ^os ea cen J e 
besnius straipsnius - jos “na . t™ ^6^ patalpose. Esu tik- 
gtaėjima” atidedant “kai bus lai:ras- kad Jet parodon led, butų 
ko”. Kaip tik tokia proga bū-/e:kėję mokėt! bent po v,eną 
na, kai atvažiuojame čia žiemą|doerl . an y ojų s aicnis ne 
vasaroti - nes visa spauda (ir;tct>» Puscs-
išviso paštas) tebeina į Los ’ Nuo politikos pereiti prie rūgš 
Angeles^ o čia gauname tik... mo , čių kopūstų, turbūt nelabai sun- 
kesčių (už “stubą”) sąskaitą, i ku. Ypačiai turint galvoje vie- 

čia dabar rašau šias pastabas, j no amerikiečio patarimą? “Ame 
lapkričio 25 d., ankstų rytą žiū-; rica needs gas — eat more sau- 
rėdamas TV žinias viena akimi, erkraut” ■ (automobilio “bum- 
o kita akimi stebėdamas pasakiš * per sticker”). Neseniai žiūriu'

Los Angeles Times” maisto ga

Daug žmonių..— daug nuomo
nių: apie lietuviškus renginius. 
Nesenai nuvykau į labai lietuvis- bei

Neilgai reikėjo laukti, -kad tų 
iniciatorių geriems norams bū
tų paskelbtos beveik “Jąidptų- publikoje 
vės”—laidotuvėms Forest Lawn 
kapuose, štai “Los Angeles Šv- 
Kazimiero Parapijos Lietuvių 
žiniose” tos parapijos klebonas 
skelbia sakyto ‘ Kanono ištrau
kas, būtent: “Kanonas 12(^7m?

v . .. T . , , ko, kad bažnytinės laidojimoapeib;aminėje, Los Angeles, lietu- ’ - • - tė
viškoje pastogėje gyvenimas ei
na įprasta vaga, kolonijai sens
tant. — atsiranda gana pozityvių 
jaunų (naujų) minčių. Viena to
kių: nedelė grupė gerų lietuvių, 
lygiai gerų katalikų, pasišovė 
suburti lietuvius, taip gausiai čia 
mirštančius (senatvėje daugiau 
šia) aname gyvenime — kapuo
se. Jie (iniciatoriai) apžiūrėjo 
puikiuose (Glendale) Forest La
wn kapuose* eilę sklypų (viena
me ištisiniame plote), kurie bū
tų galima Įsigyti lietuviams, 
taip, kad susidarytų virš šimto 
kapų kur vienas prie kito-būtų 
palaidoti tik lietuviai. Kainos at-
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Izraelio ir Egioto taika
Egipto armijos kapitonas Naseris norėjo tapti Af

rikos arabų pranašas, bet likimas kitaip lėmė. Jis ne tik 
nepajėgė apjungti arabų, bet jis ir Egiptą paliko gero
kai sujauktą ir Izraelio karo jėgų gerokai apdaužytą. 
Pirmo stipresnio susirėmimo- metu pats Naseris pateko 
Į Izraelio nelaisvę. Teko dėkoti izraelitams, kad jie pri
silaikė karo taisyklių ir nešaudė būsimų vadų.

Sadat buvo glaudus Naserio bendradarbis. Į jo ran 
kas pateko egiptiečių likimas- Jis dar bandė vykdyti di
džiuosius Naserio planus, bet tuojau Įsitikino, kad su 
technikoje atsilikusiais egiptiečiais neturinčiais moder
nių ginklų, negali vesti kitų arabų didybėm Jis tenkino
si žymiai mažesniais tikslais: apsaugoti egiptiečius nuo 
ilgų metų vergijos, sudaryti sąlygas gabesniems egiptie
čiams eiti ir pamažu pastatyti Egiptą į kultūringų tau
tų eiles.

Egiptiečiai buvo vieninteliai, kurie aktyviai karia
vo prieš izraelitus ir stiprėjančią Izraelio valstybę. Egip
tiečiai kariavo keturi kartus ir kiekvieną kartą labai 
žiauriai pralaimėjo, Jei ne amerikiečiai, tai Izraelis bū
tų galėjęs pavergti visą' Egiptą ir priversti skaityti ir 
rašyti nemokančius arabus statyti Izraeliui v pira
mides. ' "* ' |

Santykius tarp Egipto ir Sovietų Sąjungos užmezgė 
Naseris. Jis išsiderėjo iš Chruščiovo, o vėliau ir iš Brež
nevo pačius naujausius ginklus. Karui pradėti buvo pa
imti patys geriausi sovietų karo vadai, kurie davė gink
lus egiptiečiams ir davė Įsakymą, jie privalo pradėti ka
ro veiksmus. Sovietų karo vadų Įsakymas buvo aiškus: 
pradėti veržtis Į žydų laikomas ' arabų žemes. Pirmyn 
arabai negalėjo Įsiveržti, nes Izraelio karo jėgos vyku
siai jiems priešinosi. Be to, rusai tuojau pamatė, kad jie 
buvo netiksliai informuoti. Izraelis turėjo žymiai dau
giau jėgų ir karo medžiagos. Rusai prisipažino, kad 
jie buvo netiksliai informuoti, todėl jie patarė egiptie
čiams sustabdyti karo veiksmus ir siekti taikos. Kas so
vietų patarėjus informavo? Ar Maskva buvo blogai in
formuota, ar jie sąmoningai nuo- egiptiečių nuslėpė svar
bias žinias? ' .

Sadatui ir kitiems Egipto karo vadams buvo aišku, 
kad komunistai yra didesni Egipto priešai, negu izraeli

tai. Išaiškinę visą reikalą su Įtakingesniais Egipto ka
riais, Sadatas ryžosi pradėti kovą prieš pikčiausią prie
šą. Jeigu jis laimės, tai tada galės imtis kitų žingsnių- 
Jeigu jis pralaimės, tai jis žinos, iš kur kovą privalės 
pradėti. Sadatas ryžosi pirmon eilėn išprašyti visus so
vietų patarėjus iš Egipto. Jis žinojo, kad patarėjai buvo 
Įtakingi, kad jie patys gali pulti, kartais net su suklai
dintų egiptiečių pagalba. Sadatas rizikavo ir rusus iš
prašė be didesnės kovos. Neturėdamas apmokytų karių 
ir modernių ginklų, jis nutarė siekti taikos. Jeigu ne tai
kos, tai bent paliaubų. .Egipto kariuomenės vadas pasi
rašė paliaubas su Izraeliu.

Sadatas Įsakė Egipto karo vadui pasirašyti paliau
bas su Izraeliu, bet jis padarė dar vieną klaidą Jis pats 
norėjo taikos su Izraeliu, bet jis sutiko taikos siekti kar
tu su kitais arabų valstybės vadais. Arabai jam tvirtino, 
kad visi kartu galės laimėti geresnes taikos sąlygas, -Bet 
patirtis jam parodė, kad ne visi arabai norėjo taikos. 
Jie įsivaizdavo, kad jie dar gali duoti smarkų smūgį Iz
raeliui, o tiktai tada jie galės sėsti su Izraelitais prie 
taikos stalo. Dar vienas karas esą izraelitus pamokysiąs 
ir jie būsią nuolaidesni ir sukalbamesni.

Bet prezidentas Sadatas žinojo, kad Egiptas negali 
pradėti naujo karo. Egiptas jau pralaimėjo keturis ka
rus- Izraelis užsitraukė keturių bilijonų dolerių pasko
lą už ginklus, k^rių jis neturi ir nesitiki turėti Egiptas 
paliktas be maisto, karo medžiagos, kariuomenės ir mo
derniam karui vesti tinkamų karių. Sadatas norėjo ir 
nori taikos, bet ne kitos arabų valstybės, nieko nepralai
mėjusios ankstyvesniuose karuose. Jos ne taikos siekė, 
bet provokavo naują susidūrimą . Palestiniečiai, neneš- 
dami jokios atsakomybės, pradėjo provokuoti Izraeli, 
šaudyti Į Izraelio teritoriją artilerijos šovinius, žudyti 
ramius gyventojus ir griauti, jų namus.. Izraelis atsakė 
karo veiksmu, smarkiai bombarduodamas palestiniečių 
centrus Libane-. Sadatas nenorėjo, kad egiptiečiai turėtų 
išgyventi tokį bombardavimą. Būdamas karys, jis žino
jo, ką toks bombardavimas reiškė. Tai buvo karo 
veiksmas. . .

Sadatas sieke taikos. Jis ryžosi skristi Į Izraelį ir 
išsikalbėti su Izraelio politikais ir parlamento nariais. 
Egipto prezidentas rizikavo, izraelitai galėjo suimti ne * T i T i 1— j ♦ 1 JT ** • - ; T j /tik prezidentą Sadatą, bet ir jį lydėjusią Įgulą. Sadatas 
išdėstė izraelitams tas pačias sąlygas, kurias jam statė' 
arabų valstybės. Jis Jeruzalėje nepadarė nei vienos nuo
laidos Izraeliui. Nuolaida — buvo jo- kelionė* Jis izraeli
tams pasakė, kad nesusipratimus, turime spręsti taikiu 
būdu, o ne karo veiksmais. Izraelis priėme-\šį Sadato pa
siūlymą ir pradėjo planuoti taiką pagal naujai susida
riusias sąlygas. Bet Sadato draugai arabai pasipiktino 
kitokiu jo elgesiu. Jie jį apšaukė išdavikų ne tik Egipto, 
bet ir arabų valstybių. Sadatas yra kantrus žmogus. Jis 
tikėjosi, kad galima pasiekti .taikos. Bet kai jis pamatė, 
kad kelios arabų valstybės ir- toliau jį tebešmeižia ir sie
kia karo, tai jis nutraukė su jais diplomatinius santy
kius ir Sirijai,, Libijai, Alžirui, P. Jemenu! ir Irakui įsa
kė atšaukti savo ambasadorius -prie Kairo vyriausy
bės. ;

Reikalai taip susidėjo, kad kito kelio- nebeliko, kaip 
separatinė taika tarp Egipto- ir Izraelio. Izraelis nepra.- 
leidžia progos. Jis- sutinka padaryti Egiptui dideles nuo 
laidas, kad tiktai galėtų bent su vienu kaimynu pasiekti 
taikos. Pasirašęs taiką su Egiptu, Sirijai jis galės dik
tuoti sąlygas. Kitos granatos nuo arabų medžių pačios 
nukris. Didžiausiais laimėjimais išeis Izrelis ir Egiptas, 
o prezidentas Sadatas bus didžiausias Egipto pra-

aiilillS iilii
1939 metais Šančiuose pastatyta aukštesnioji mokykla

LIUDAS DOVYDĖNAS tiek būčiau parašęs poezijos, kiek 
* antstolis mano turtą aprašinė
ja, buvusį ir busimąjį, aš būčiau 
storiau raštais apklojęs ir už 
Jaską. (Jono Kuosos-Kossu-Ale- 
ksandriškio-AJsčio-Alėksandravi 

Man atrodė, minimasis saugu- ra ranka perbraukęs, pasakė^čiaus Binkis kitaip nevardijo

(Tęsinys)

kad. jo darbas pasibaigęs medžią, 
gos surinkimu. Pasitikėjimą jis 
vertinąs labai- nuoširdžiai, bet 
tegu tai būsią tarp mudviejų. Jo 
manymu, teismo reikalas pasi
naudoti medžiaga. Jis pats esąs 
nustebintas buvusia korupcija 
ten, kur mes taip ilgai dėję, pa
sitikėjimą gerą valią. Ne rei
kalas pagal duomenis kaltinti tą 1 
ar kitą dvasiškį, bet kas surinkta 
pagal dokumentus apklausinėji
mus — neginčytina tiesa. Jis,- ma 
no vietoje būdamas, pasiųstų vis
ką kompartijai> kuri žinos, kaip,

Kek nukrypstant į šalį. Jau 
tada pajutau žmogaus, pasikeiti, 
mą, t. y. pasitikėjimas susvyra
vo iš pat šaknų. Pasinaudojimas 
visokiomis priemonėmis išsiplė
tė lėtuvj, žmogų žeminančių mas 
tu. žmogus pajuto- biaurią- gali
mybę — atsipirkti kitu. -Net ir 
artimu, draugu. Mintimis dabar 
gerbėgu klaikias, grumtynes po 
n-jo karo, kai „kraštassuskilo. į, 
dvi stovyklas : vieni bet. kokia 
kaina.prisitaikyti,-kiti — bet ko 
kia kaina priešintis.. Kraujo upę 

; je, priešų malonumui, "išmaudy
ta visa tauta.

Klausiau K. Binkį patarimo. 
Jis tada laikėsi arčiau lovos. Jau ■
būsiu minėjęs Binkio, mano ir 
kitų ilgas, atkaklias diskusjas 
prieš okupacijų išgriūtį. Tai gy
vai atsimenu, kai be jokios šypse 
nos Kazys trė: “Liudai, iki šio
lei aš tave laikiau artimu bičiu
liu. Tu jungies prie mano kenkė
jų, kurie galvoja, kad aš gudres 
nis ir už rabino vaiką. Aš ir sau 
negaliu patarti. Daug kas galvo 
ja, kad aš labai, puikiai tvarkau

-............................ |S1 ekonomijoje, t. y. skolose ir SKAITYK F/TS IR PARAGINT
Pirma karta pastebėjau pul- gudrume, šeimos biudžetą suve-

KTTUS SKAITYTI"
NAUJIENAS

mietis, gal būt, Įsiteikdamas nau 
jiems duondaviams, buvo pririn
kęs medžiagos ir apie Prisikėli
mo bažnyčios statybą. Ir specia 
listo miklumu atidengė skyles, 
net neslėpdamas, kad tai jam bu 
vo žinoma nuo pirmojo akmens, 
įdėto Į pamatus. Iškvietęs buv. 
saugumieti V., išklausiau, jo žo
dinio raporto. “Drauge, čia tik 
pelai. Aš žnau ir Įrodysiu juodu 
ant balto”. Jis žinąs daug dau
giau. Esą žinių jo portfelyje? 
kaip bobučių, senelių patikėti ap 
saugai pinigai ir po mirties ir 
prieš mirtį sutirpdavo juodose 
kišenėse.

Tai buvo ginkluotas, puikiai" 
paraką naudojas priešas. Jis ne
žymiai pastebėjo, kad ir pakvie 
timą pasikalbėti dera laikyti lai 
ko gaišinimu. “Aš įrodysiu. Aš 
atsakau faktais”.

Man ir kilo rūpestis: kas, ko
dėl prijungė buy. saugumietį, vir 
tusi NKVD talkininku?

Butkevičius ■ paaiškino, kad, 
Kaune tikrinant'vaikų prieglau
dą, vienas, naujas prieglaudos tar 
nautojas. pasiūlęs susisiekti su 
buv. saugumiečiu V. Tekę pak
viesti.

Užklaustas pik. L. Butkevi
čius savo nuomonę išdėstė gana 
apvaliai. Seniai visko ragavęs, 
buvęs savanors, dalyvavęs , kad 
ir netiesiu šūviu, kovose prieš 
raudonuosius, norėjo išsilaikyti 
darbe,'kurį jis nuostabiu kruopš 
tumu atliko. Kaip senam pažįs 
tarnam, aš atidengiau: tai kalti
nimas buvusiam, ką jau prara
dom. Sutikim, kad tai tiesa, bet 
mes spjaudytume į savo veidą 
akivaizdoje priešo, kuriam Vis
kas mūsų verta tiek, kiek gali
ma apspiaudyti.

kininko bailų nustebimą. Po ne- du galas galan. Antstolis — ne
jaukios tylos, ūsus viena ir ant no geriausias draugas. Kad aš

kaip Jaska).
(Bus daugiau) *

Juodosios tėviškės 
pietinėje Afrikoje

Pietų Afrika pirmadienio nak 
i tį dvidešimt vienu patrankos sa 
, luto šūviu ir vėliavos su leopar
do galva iškėlimu bei nepriklau
somybės liepsnos įžiebimu įsstėi 
gė juodžiams tėviškę — Bophu- 
tatsvannos valstybę, kuri sukur 
ta pagal Pietų Afrikos segrega
cijos sistemą būti tėviške juodų
jų rasei baltųjų valdomoje-Pietų 
Afrikos respublikoje. Bophuts 
svanos 16,000 kvadratinių mylių 
plotas padalintas į 7 atskirus 
vienetus teritorijos, apsuptos tri 
mis pietų Afrikos provincijomis.

.Prieš metus laiko Rietu Afri- 
k panašiai įsteigė pirmąją juo
džių ;tėviškę. valstiją Transkei.

i:st

—Juodieji Rodezijos piliečiai 
sekmadienį paskyrė maldoms 
miestų katedrose, kaimų bažny 
čiose ir. po -atviru, dangumi ge
dulingoms pamaldoms už žu
vusius juodžius, kurie pabėgę 
iš Rodezijos gyvenę Mozambike 
pabėgėlių stovyklose. Rodezijos 
baltųjų mažumos valdžia nese
niai pasigyrė atakoje prieš juo
dųjų partizanų stovyklas užmu
šė daugiau kaip 1,200 “ginkluo
tų 'teroristų”, bet Mozambiko 
juodųjų valdžia užginčija Rode
zijos pasigyrimą, paskelbdami, 
jog rodeziečiai puolė pabėgėlių 
stovyklas, užmušdami 5 pabėgė

lius
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Aurelija Balašaitienė, pedagogė, visuomenininke, Viktoras Stankus skundėsi žmonių iš anapus ge- kančias,-kalėjimus, vargą, skurdą, net mirtį. Taigi 
' ir rašvtoja iškėlė tarp kitko labai įdomią mintį, tarda-' ležinės uždangos kelionių varžymu į laisvuosius Va- čia atsiveria dvi realybės: viena amerikinė ir apskri- 
ma, jog kalbant apie žmogaus teises nereikia užmiršti karus. “Tėvynės Garsi}” radijo vedėjas Juozas Stem- tai vakarietiškoji, kita vergijos, rytinė, komunistinė, 
ir ’amerikiečių turistų besilankančių SS ar jos pa-į pušis, gi, siūlė sudaryti prie departamento fetnihių Matyti ir-jausti tik vieną realybę, tai nematyti visos 
vergtuose- kraštuose teisių. Visiškai teisingai čia kai- mažumų patariamąją tarybą. G. Vest atsakė, jog toks. problemos.
bėtoja pastebėjo, jog keliautojai yra traktuojami pa-'organas jau sudarytas ir veikia, bet po kelių šarka-• Toliau'kėliau jau tiesioginiai Baltijos valstybių prob- 
žemiūančiai: jų buvimo laikas skaudžiai trumpas, ju-L—. *-
dėjimo laisvė visiškai suvaržyta, specialiose krautu-'sutiko, jog iš tos tarybos kokia ji dabar yra 
vėse pirkiniai fantatiškai brangūs ir i-------  ------
doleriais ir Lt - _ ; -

P. A. Balašaitienė siūlė skelbti ekonominį boiko

A. J. K.

Pokalbis su Valstybės Departamentu
aktualiais klausimais

(Tęsinys)
Porai žmonių paklausus, kodėl JAV vartoja ne

vienodą mastelį šioje politikoje, pvz. suspenduoda
mas karinę pagalbą kai kurioms P. Amerikos valsty
bėms už žmogaus teisių pažeidimus, bet toliau pre
kiauja su SS ir komunistine Kinija, p. Derian pareiš-|tą< kuris visai ėtirfnei masei pritariant galėtų būti 
kė, kad karinė pagalba ar kitokios paskolos SS, 1 efektyvus. Ji lygiai iškėlė apskritai Baltijos kraštų 
telitams ir pan. yra neteikiamos todėl ir nutraukti likimą ir JAV poMtikos dėmesio nebuvimą tų kraštų 
nėra ko. Apie prekiavimo nutraukimą iš viso, pvz. ja-| atžvilgiu, 
vų nepardavimą, p. Darian nieko neatsakė. • Abu

1(K ' 7
Jei pirmoji susirinkimo pusė daugiau žymėta šv. korporaviino nepripažinimo

Stepono vainiko grąžinimo kon t ra versija, tai antro-tka(i ^tykiuose su sovietais daroma visa kas galimu 
je pusėje didesnio dėmesio susilaukė Baltijos kraštų, f rtOrs jĄy SS Griaus reikalų tvarkyme, žinoma J:
ypač Lietuvos, pavergimo, kančios ir laisvinimo rei
kalai.

Prasmingus klausimus, teiginius ir pasiūlymus 
padarė keli lietuviai: p. Aurelija Balašaitienč, A. 
Kalvaitis. A. Rukšėnas. Dr. V. Slankus, S. Stempužis. 
Kelias mintis pateikė ir šias eilutes rašantis, (ši gal 
yra gera proga atsiprašyti kalbėjusių, kurie nebus 
pumin "" visų, kurių mintys ne raidiškai čia pateik- 
Uis -- menki užrašai, dalyvaujant diskusijose daryti 
bei atmintis ilgo ir žodingo susirinkimo neužfiksavo 
visose jo smulkm lose. Tebūna reporteriui užtai at- 
toisia).

'.stiškų replikų to organo adresu iš publikos ir p. Vest lematikos klausimus. Tariau, kad mes, i. e. lietuviai, 
i — men.,latviai ir estai bei letuvių, latvių ir estų kilmės ame- 

mokėti reikia ;ka nauda. J rikiečiai esame dėkingi-JAV vyriausybei ir kraštui už
L 12. . I tokį ilgalaikį 5Baltijos valstybių okupacijos nepripa-
I ' Gavęs balsą Lietuvos laisvės, o ir apskritai BaT- žinimą. Tačiau, juo toliau, juo šis nepripažinimas vis 
Įtijos valstybių klausimais kalbėjo ir šių eilučių darosi mažiau reikšmingas, nes kiti vyriausybės, veik- 
i autorius. | sulai bei JAV i— Baltijos valstybių santykiai nustelbia

Iš tikrųjų tai buvo tęsinys prieš porą valandų nepripažinimo reikšmingumą.
turėto privalaus pokalbio su p. Vest, kurį užbaigėme j 
jam teigiant jog geležinėje uždangoje dabar esame 
daug skylių. Esą, kaip tik dėl tos vestos ir vedamos 
JAV užsienio politikos, kurią aš kiek pakriti
kavau. r: ’

Dabar, gi. salėje savo pastabas nuo tų “skylių” | slegiami tų valstybių atstovai jau tik charge d’Affairs 
vra labai mažytė, »rb;i visai neegzistuojanti. ir pradėjau. Tariau, iog visų pirmiausia kvestijonuo- titulais. Jei JAV tikrai veiksmingai nori padėti Bal-

ji , |ju “skylių” buvimą, o jei viena, kita “skylutė” ir atsi-’ tijos kraštams, kodėl neleidžia laiu tikriems jų or*
Antanas Kalvaitis siūle, kad tautybių žmonės bū- ’ radusi, tai ar už ją nebuvo užmokėta per aukšta kai- {Janams sutvarkyti atstovavimo reikalą tiems kraš-* 

tų atstovaujami ryškesnėse’ valstvbės departamento'na. (fvz. tariama, kad Vengrijoje dabar jau daugiau tams palankia prasme, (ėia padėkojau už garbės kon- 
pozicijose. Buvo tarta, jog lai nebloga idėja, liet ne- Kberališkesnė, nes tarp kitko leido emignioti 400 ven- šuto Los Angeles priėmimą), 
jausta, kad kas nors greitai prasimuš į Harvardo kon- ""V’ milijonų piliečių 400, tai nė lašas jūroje,
troliuojamą departamentą (personality prasmė).1 tuo tarPu Budapešto gatvėse pralietas kraujas jau, 
Apskritai valstybs-s departamentas yra gal vienas pa.| (užmirštas!) Juk mums, ametikrečiams, čiX‘ Amerikoj,* 
čių, konservatyviausiinstitucijų Amerikoje, jau se-^a^sv^s ?r e^onom- geroves JcraŠie bepigu prezi- bKAlT 1 KITE IR PLATINKITE 
niai valdomas ir Įtakojamas rytitrio (Atlanto) pakra- ^?n^° ^°^nsono jaw-bone (luibūt lietuviškai būtų 
ščio liberalu gremijunio, kurio Šerdis 1 __
ya^l^ n ' I ta, bet už geležines uždangos kasdien nešė ir neša

Abu valstybės departamento pareigūnai jai at
sakė patvirtindami JAV Baltijos valstybių į SS in- 

> principą ir teigdami.

13.. . '' ' . | ,

Keletas konkrečiu situaciją.
Štai- 'Vašingtone senuose Baltijos pasiuntinybių 

rūmuose reziduoja kartais paliegę ar amžiaus naštos

x-ra Har-' *M,rnas an&nti’*), "*r H’cfwon together” metas U me*’

(Bus daugiau)
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Rex.: Gi 8-0873

DR, W. E1SIN-EISINAS 
A‘xU$=RIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
P'liepia, skambinti M! 3-0001,

TEL. — BE 3-5893 ~

DR. IL G. BALUKAS 
h.kUIER<JA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA. 

6449 So. PuUaU Rd. (CreHort 
’Uw.c*l Building). Toi. LU 5-8446 

Puma ligonius pagal suritarimą. 
Jei neaudiep.a, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA' DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

ka.- antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te’: 562-2727 arba 562-2728

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Teht 695-4533 <
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Neprikl. Lietuvos Karo muziejus Kaune

PR. ČEPĖNO ISTORIJOS PRISTATYMAS

JURGIS GLIAUDĄ

ŽALIOSIOS STICHIJOS GŪDUMOJE Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West T03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

L ■ (Tęsinys)
Be rusų sukeltos 1905 metų savo kruopščiu ir kūrybiniu dar 

bu užtarnavo ir aūtopas pripaži- 
’nimą. Baigdama trumpą žodį, 
dr. šabanienė kvietė visų susirin 
kusnjjų pasilikti tarpusaviam 
pobūviiui prie šampano stiklo ir 
kavos puodelio.

Pabaigai buvo perskaitytas 
prof. Čepėno rašytas žodis, ku
riame tarp kitko pareiškęs, kad 
lietuvių tauta niekuomet nebuvo 
praradusi valstybingumo idėjos, 
kas sudarė vidujinį.impulsą, sie
kiant jos atstatymo XIX ir XX 
am. Nors laisvo žmogaus idėjos 
kaip ir visi ideologiniai ir huma- 
nstiniai sąjūdžiai atėjo iš Vaka- 
įtį. bet jie nenustelbė lietuviškos 
kultūros išaugusios liaudies gel
mėse. ' ;

Tokiomis mintimis ir sudary
ta’nuotaika buvo užbaigtas prof. 
Čepėno veikalo pristatymas, ku 
ris dar-nusitęsė privačiuose po
kalbiuose prie šampano stiklo ir 
kavos puod^w/'r-g' . ’ V. K.

revoliiucįjos nebūtų buvę Vil
niaus Didžiojo seimo ir auto
nomijos reikalavimo, u be 1917 
m. caro nuvertimo — nesusi- 
dartyų istorines galimybės Lie- 

: tuvos nepriklausomybei iškilti.
Nusakytas dr. .Trumpos Hil- 

ferdingo,ir .Stolypino reformų 
kelias būtų užbėgęs kelią revoliu 

j cijai, kaip užbėgo caro Aleksan

■ ■ t-

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — psalme 84:11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sarLL ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
mu viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta- Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti j ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

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

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

^Dvidešimt aštuoni knygos sky 
r'ud veda skaitytoją Aleksandro 
Tenisono takais, kurie n uos ta- 

. b ai sutampa su Žemaitijos gi-

l ietuvių miikjninkų sąjungą jos panoramą. Jis paliko istori- 
išeivijoje eavo yė.klos sritimi jai ‘ žaliosios, čia gaudžiančios, 
parinko itin prasmingus darbus, čia svajingoje tyloje poilsiaujan 
Sąjunga leidžia miškų literatu- žios stichijos epopėją.
rą. Tam reikalui įsteigtas Miš-

į kų literatūrai leisti fondas. Lyg 
geroj saugykloj šsaugojamas 
I jetuvos miškų tvarkymo ir aUj 
ginimo palikimas. Tokio darbo 
akstinas, be abejones, yra meilė 
Lietuvos miškui, ‘Praktiškas, tė
viškas jausmas susipina su jaut 
riu sentimentu nepriklausomy- 
binio periodo atminčiai ir išeivi
jos negandose tebešlamančiama, 
tebeošianči-im Lietuvos miškui.

Teiktuoju leidiniu Fondas iš
leido Žemaitijos girininko Alek
sandro Tenisono memuarus “Že
maitijos girių takais“. Tai stam 
bus 366 puslapių tomas. Ulius- 
tracijos. Kuklus 500 egz. tiražas. 
Kalbą patikrino rašytojas Vin
cas Ramonas. Retų iliustracijų 
parūpino Bronius Kviklys, tech
niškais redaktorius Vincas že
maitis. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje. Laidos da
ta — 1975 im Leidėjų žodis duo
da kai kurių duomenų iš auto
riaus biografijos.

Už šio formalaus knygos pris
tatymo fasado žėri nuostabi Lie
tuvos girininko prigimtis, jo šir
dis ir siela. Juk girininkas ski
riasi nuo ūkininko, nuo mieste
lėno. Visą 'savo gyvenimą pas
kyręs bendrauti su mišku, pa
žindamas mišką jautria širdimi, 
besigėrėdamas mišku esteto 
jausmais, Aleksandras Tenisonas 
nutapė sodrią žaliosios stichi-

Je'gu knygos turinį pavaiz- 
diKiti koordinacijų, linija, tai di 
desnėje dalyje linija kils aukš
tyn. Tai-džiaugsmingo, kūrybi
nio gyven’mo metai. Tai įžengi
mas į Nepriklausomos Lietuvos 
periodą, darbas tame periode, 
neatvąngus rūpestis savo mei
lės ir globos objektu — žemaiti 
jos giriai Pasiekusi zenitą, lini
ja tragiškai lūžta, byrantieji ga
balai krinta žemyn. Lietuvos ir 
Žemaitijos -miškus naikina atė
jūnas. Lietuvos girininkas ap
maudžiai stebi, bejėgis, kaip jo 
darbo vaisius naikina priešas. 
To dar maža. Kartu su naikina
mais miškais,* naikina geriausius 
girininkus, stropiausius eigulius: 
kalina ir tremia.. >

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS

(Nukelta j 6 psl.)SUSIRINKIMŲ

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie

PERKRAUSTYMAl

narių 
gruo- 

salėje,

obthopedas-protėzistas
Aparatai - Protezai. Med. ban- 

’ dažau Speciali pagalba kojoms. 
- (Arch Supports; ir L t.

tos priešmetinis ■ nariu susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 10 d. 2:00 
Vai.'Po pietų, 2549 W. 71 St. ^’arės 
prašomos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti ir bus valdy
bos rinkimas dėl 1973 metų, taipgi tu
rėsime dovanu, ir vaišes.

- Rože Oidžgalvis, rast..

PILLE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR / 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai antrad. 1—4 popiet,

Eržvilko Draugiško klubo 
susirinkimas bus trečiadieni, 
ažio 7 d. 7 vaL vak. šaulių . . 
2417 W. 43 St Po susirink1 mo bus 
va’šės. Bernice žemgolis, rast. ~

Ofiso felef.: 776-2880 .
Rezidencijos telef.: 448-5545

i wer turkey. Stove 1 
j mold &ud creamy t

' DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 595k STREET 

Tel. PR^IW’' 
OFISO VAL.: pirmf, antrad^ trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-g vai. vak: šeštache- 
ni ai s 2-4 vaL popiet lutu laiku 

pagal susitarimiį.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. T«I. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”’

Vai. aga! susitarimą. Uždaryta tree

■c^a

i

•

Phone: YArda 7-1M13E

AMBULANCE 
PATARNAVh 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

LAST YEAR 2^50 SCMOOL- 
AGB OOLWEN BETW8BX

•!

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

*
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= ; BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

J - *

Anything less than a 30-pound turkey vould sn tnsrCt to 
xxr mother’s bolidą

8354 So. HALdTED STREET

2830 West 63rd St, Chicago, iii. 60629 
Taiof.. PRospoct 6-5084

Gėlės visoms progoms 
f BEVERLY HILLS GĖLINYčIA 

2«H3 WEST 63rd STREET 
Telfonai; PR 8-0833 ir pr 8-0834 
Naujoji Barbaros-ir Gena Drishiy 

krautuvė. > ■ 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn
Tel. 499-1318 ’

bet Didžiosios Lietuvos likimas 
būtų prilygęs Mažosios Lietuvos 
likimui. ■ . ■

Tokiomis pastabomis tenka' už 
baigti dr. V. Trumpos knygos 
pristatymą '.kuris baigiamajame 
žodyje nėjžagailėj’o autoriui; jo 
'rnohSi, dr. K. Grimšiūš/fondui 
ir mecenatei dr... A. A. šabanie- 
nei nuopelnų ir padėkos žodžių 
ir kvietė visą lietuvišką visuo
menę įsigyti, skaityti ir studijuo 
ti “Naujųjų laikų Lietuvos įsto^ 
riią”.

. .^4 dr.'. Trumpos pristatymo, 
d r. ’A. šabariieiie, - is^vo ir. savo 
mirusio vyro dr. Juozo šabano 
vardu, pareiškė savo nusistaty
mą ir pageidavimus. Jiems, nuo 
pat jaunystės .dienų, meilė savo 
tąutei,. tolerancij a ir pažanga 
buvo aukščiausi gyvenimo prin- 
cijai. Prisidėdrmi pinigine duok 
1 e prie šio veikalo išleidimo iš
pildė savo principų tęsėjimą ir 
tuo skaito savo pareigą atlikta. 
Pageidavo, kad išleidžiant antrą 
jį tomą 'būtų įrašytas į titulia- 
rlnį lapą ir prof. Pr. Čepėno žino 
nog Albinos Sirutytės čepėnie- 
nės vardas, kaip'šio veikalo ko- 
autorės. *Ji užsitarnavo ne vien 
padėkos žodžio pratarmėje, bet

Našliu, MšLukių ir pavienių as
menų klubas, gruodžio mėn. 9 dieną 
1 vai. po pietų šaulių namuose. 2417 
W. 43 St., šaukia i metinį narių su
sirinkimą. Dalyvavimas būtinas. Bus 
renkama nauja valdyba ir aptariami 
einamieji klubo reikalai- Po susirin
kimo vaišės.5 • _ ’ V.' Cinką

Leidimai — pilna aparauda 
ŽEMA KAINA ’ 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atatūmp,-

f ANTANAS VILIMAS, 
į Tel. 376-1882 arba 376^5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vitos programos ii W0PA, -

. ? 1490 IciL A. Mk

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
t- 1:00 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais duo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukui

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL. 60629

f

V • ’ ' TVKKKT A lA K INC 
į , IpedEXft (5 chickeui

Ravęr gtoflurg mix
IK eape l c .

V X peckxeta (K razb)

KING

f 10 M conderjjrMj.

i tbUt. Gently press into & greased 4-eup rtoc 
Meanwhile, prepare peas m directed on package 
Orabina turkey, soup, ptmlento, Mne, a^d M cup 
a sauoepaiL Cook and stir until mixture JuM co 
UnmokJ stufitag onto setelnr plate; spooa turker

. Lietuvių Žagarės klubo priešmeti- 
pis nariu. susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio '11d., 1:00 vai. Po pie
tų Anelės Kojak salėje, 4500 South 
Talman Ave. -Nanai kviečiami at
silankyti, nes yra daug svarbiu rei
kalų aptarti ir bus?-valdybos rinki
mas 1^78 m. TsidėnieUna kad dę<ana 
yra pakeista šiam sykiui. Bus vaišės.

Rože Didžgalvis, rast.

Giliaprasmė paralelė žengia 
per knygą: naikinamas Lietuvos 
miškas, naikinama Lietuvos vals 
tybė ir jos žmonės.

Puikiu vaizdavimu autorius 
įveda skaitytoją į savo aplinką:

* “Miškas* Pušinėje veržėsi tie
siog' į trobą. Dieną medžių šako
se kranksėjo varnos, krykštavo 
šarkos, vakarėjant prieblandoje 
medžiai apsitraukdavo juodais 
šešėliais ir iš tamsos pradėdavo 
klykauti, ūbausti ’ pelėdos. Vė
jui psčiant, tarytum nematomų 
būtybių draskomos žemos pušai 
tės linkčiojo Į visas puses, kol 
pagaliau paskęsdavo nakties tam 
?dje. Toliau už daržinės, už dau
bos ant kauburio senose eglėse 
kažinkas aimanavo, dejavo. Pa-. 
mamomis vienas žemas balsas, 
grasinantis kažin ką. piktai barė, 
kitas plonas verkė, lyg maldavo, j 
lyg pasigailėti prašė”, (psl.. 19). 1

MAGDALENA RĖKLIENĖ
' (ŠOLYTĖ) ’

Gyv. 6747 S. Artesian Ave.
Mirė. 1977 m. gruodžio 5 d., 11:00 vai. vak. sulaukusi senatvės. 
Gimusi Lietuvoj, Marijampolės raps., Kalvarijos vis., Laidikų kaime. 
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus dr. Vytautas Rėklys ir jo žmona Vilma, 

anūkė Dalia ir jos vyras dr. Vitas Alekna, proanūkas Aras, sesers 
sūnus Sigitas Miknaitis su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoj liko brolio duktė ir Sesers sūnūs su šėmomis.

šeima prašo vietoj gėlių aukoti Lietuvių Dukterų ■ Draugijai.
Ketvirtadieni, 5:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Laek-Lackewicz 

koplyčioje, 2424 W. 69th St, 
šeštadienį, gruodžio 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios Į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, .o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Magdalenos Rėklienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisyeikmmą. ’. -

Nulūaė liekai sūnus, anūkė,'proanūkes, giminės.
Laidotuvių direktoriai: Steponas C; Lack ir Sūnūs. Tel 737-1213.

WERB KILLED BY NOTCH

Charles m. maxes, 
PRESIDENT O*- THE CHICAGO 
MOTOR CLUB, ASKS DOIVTRS

for CHILDREN mow that 
SCHOOL IS IM SESSION

GAIDAS
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮST AI G

1^5-07 Sa. HERMITAGE AVENUE
Tcl: Y Arda 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfaystie 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

YEW IR SUNŪS 
M A RQ I ETI E FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL: GRovehill 6-2345-S

1410 So. 50th Avė., Cicero
Ttlef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių 
Laidotuvių.
DireKtorių
Assoc iacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
S319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

24Ž4 WEST 69th STL JEET RFpnbllc 7 1213
2314 WEST 23rd PL/.CE VLx'nU 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo® Hilla, S74-44K
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Žaliosios stichijos..
(Atkelta iš 5 psl.)

Sodriais pasakojimo dažais au 
torius rodo kasdienybę. Miškų 
puoselėjimas, ir -kartu kova su

šitoks miško suasmeninimas miško naįkįptojais, su JcirtėĮ|iš 
priveržia miško žuvimą pajusti ir vagišiais. Ta kova įgavo yi- 
mylimo asmens mirtį: Isuomenės1"auklėjfmb vaE^ą. į-

“čia jau matau pirmąją Rau- i Autorius pristato administra-' 
donosios armijos ruošiamą sto- , cinio tvarkymosi negalavimus, 
vykią. Ant vieškelio, matau, sto 
vi ginkluotas patrulis. Dar jo 
nepravažiavau, o aplink jaunuo
lynuose kiek tik akys užmato, 
visur juda, visur triūsia, šukau 
ja kariai. Darbas miške virte ver 
da: vieni kerta eglaites, berže
lius, kiti tempia juos prie sto
vyklos, prie didžiojo eglyno, o

nuovylas, seno raugo apraiškas, • 
biurokratizmą. Tačiau viską vai 
nikuoja džiaugsmo šaltinis. Tai 
tiesioginis -sąlytis su miškais. 
Kiek čia slypi- kūrybinio džiūvė
sio, lietuviškos “baranauskinėš” 
idilės melodijų-

H

“Žemaitijos girių takais” įė-" 
ra knyga, kuri skirta speciaįis-

dar kiti kala j žemę ilgus kuolus . Tai knyga' Visiems. 'Joje
ir tveria, pina palei vieškelį, pa- dvi plokštumos; plazdantis kūry-
lei eglyną, aukštą nepermatomą binis polėkis tragiški sunkm^- 

.j » (pSj kada fnjjĮkūą grobė

kos ir geriausios slaugės - žipo-

—Jfc Radvila: išsamiu laišku _ 
isrtėrtė<shvo‘fi|!rf>hh5>dę^hpie ' * 
klų; kontrolę Southtown Exono- f 
m:št sekmadienio laidoje sąry
šyje su 'kongreso atst. Abner J. 
Mikvos įneštu .įstetymo projek
tui- *

1 — First National Bank of 
Evergreen Park kviečia tautines 
grupes rėdyti Kalėdų eglutes sa
vo erdvioj priėmimų salėj.Tarpe 
9 kalėdinių eglučių šięmej, kaip 
ir praeitais metais, yra. lietu vis
ką eglutė. Ją išpuošė ponios 
Paulina VaRaitis, Danutė Aus 
gius, Marija Krauchūhas ir Alėk 
sandra Petukas. Jų ir eglutės

vino. Si spalvingaistorįja yra tik iną ir už šia *proga įteiktą vie- nuotrauka tilpo Economist laik- 
ras siužeistas optimistiniam nuolikpą -dolerių auką. ) Taštyje. Ranko, visuomeniniu 
romanui. Optimistiniam — nes — Anatolijus Čepulis, Sočia- alų dire torius j ra vai 
tiesa,- galu gale, triumfuoja.

T^80?.0 i atvyksta -į Naujienas informuo-
nų takais ■ galima įsikyti Sau- ( -

' j dalykus socialinėje srityje taip rinkimas vajaus ^pabaigtuvių!
\ JPO4 t#

.Winnipeg®-lietuvių šv. Kašimiero bažnyčia

" JA • jMili Į -

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJIMAIS

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

- , PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

basliatvorę — uždangą 
204).

Taip okupacinė prievarta el
gėsi Lietuvos miške. Visur siau
tėjo |ta pati manija: slėptis už 
tvoros, slėptis nuo žmonių akių.

Lietuvos miškuose tada tvė
rė barbariškos geležinės uždan
gos prototipą. Mišką naikino tik 
kelių dienų reiklui, kol toje vie
toje sustajęs savo okupaciniame 
“žygyje” karinis dalinys. Taip 
vienu kartu, per kelias pirmųjų 
okupacijų dienas buvo žiauriai 
suniokoti šimtai miško hektaru.

tiėj'kaš jų nėąugino> kas jų. ne
mylėjo, k*as žiūrėjo į juos, kaip 
į grobį.— sovietai ir naciai.

ši konfrotaęija ' itin sukre
čianti, nes greta girios milžinų 
svyra ir nyksta trapūs žmonių 
likimai. < Nelyginant, tai, atsuks
imas į Krė^ f^įnąTHępą.’

Atskiru ’ įpašakoj
mu spindi 5ąhiąičį8.SkįnmkĄjt^ 
tino Šerūnd istorija.' Jis atkovo-

3 mie-

ir

S 
s i

■
i
>
I

r

čių Oginskių savo'ūkį,'kurį ku- - 
nigąikščiai suktu būdu pasisa--
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VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

MŪRINIS BUNGALOW 
garnį 30’ sklypas, naujas šildymas, 
tuoj galinga užimti,, prie 65-tos 
Artesiauu nebrandus,

- ». -i .. 4E * ** *
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

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

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

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

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitu 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.

ras siužeistas optimistiniam i^ nuplikpą dolerių auką.
I 
Įlinio klubo’valdybos narys iš ^as Mankus. Eglutės bus iki 

. | Bridgeport© - apylinkės, dažnai s31^0 1 &
— Cicero Balfo skyriaus na- 

ti skaitytojus apie naujausius rjų aukotojų, metinis, susi-

7i Pa^ tęiktį; kai kurią medžiagą; proga įvyks s. ixų’ gruodžio į 1 
^įSocialimam skyriui, šiais reL toHa prograina: 10:30. vąl. 
' kalais ji§-patarnauja lietuviams §v. Antano parapijos bažnyęib- 

atlyginirną, ..nors Ję-.mirusiems^ąlfo nariams bei 
amžius, ir sveikatos stovis^ sle* aukotojams prisiminti. š.vk, 3111-. 

=» ] žla jo. pečius. Dėkųį^už-.:įteiktą' šios, kurias atnašaus ir pamokslą 
j 5 dol. auką. (pasakys kun. A. Rutkauskas.

, — Ponia Ji čiuprįnskas giedos solistė Dalia KuČėnienė 
Bridgeporto apylinkės pataikė chorą§, zyadavauja-
gražesnę ankstybos žiemos die-.mas mu?.- ^r/4uy.°T
ną aplankyti Nąiyienas, paini-.. vak salėjezBalfo Cen-

;kėti su artėjančiomis šventė- ^ra^y^°s pirmininkės Ma- 
mis, pratęsti iš anksto prenu- rUOs Rudienės ir skyriaus val- 

'meratą, kddnereikėtą siųsti raJ45^ pranęšiniai, naujos yal- 
gimimo. Malonu buvo ją pama-f dyboš ripkimai. ię visų pabeiy 
tyti vis gerai atrodančią, sąmo-• ^^^aviniM. Skyriaus valdyba ir 
jingą ir sąmoningą, nežiūriil ' direktoriai nialoniaį kviečia vi- 
metų naštos. Dėl tos naštos . <<•
.jienų skaitytojai pasigendaYjos ,
gaminamą ponėkų piknikuose.] Arvydo Algmino
Dėkui už vizitą; malonius pbkal-! Paro^ atidaroma čiur

jbius, ankstybą prenumeratos1^01^0 galerijoje Jaunimo Cent
ura tesimą ir nuolatinį Naujiė- 7^ gruodžio 91 penktadienį, 
iyų pal^lkyma . - - ■ -- vai. vakžmo. jlci:-9-lbs -vai. scs-t

— Rež. Jurgis Šlekaitis ir akt.

, . -u

c?

Fa i

T Notary Publie
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd -St Tel. 436-7878

M. L; S. 
tiaušus namę pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
— Alfonsas Krakauskas is| 

Bridegporto apylinkės vakar 
lankfeifNaiijiendse ir . jas iižsi 
sak& .rieneriėriis3 metams: Ma- 
jonų buvo su juo susipažinti ir 
isgirsti^lįupmonę-.apie .Jietuviš- 
ką- yvėntmą, veiklą ir spaudą. 
Taip pat malonu jam viešai pa
dėkoti už -dėmesį Naujienoms, 
o gerą žinią pranešti .^visiems 
skaitytojams, prašant prisidėti 
prie plathmrio- vajaus" ir darant 
pastangas rasti .bent po vieną 
naują skaitytoją. Platinimo va-' 
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savai
tes. nemokamai pagali gautus pa
geidavimus arba skaitytojų at
siustus adresus.

■ — S. Batūra iš Chięagos piet
ryčių, kaip ir kiekvienais me-, 
t-aiš !’atvykstą į Naujienas pa
sveikinti su šventėmis, pasiųsti 

. Sveikinimus ir dovanas savo gi- 
: minaičiams bei' jų šeimoms, .su
mokėdamas jiems metines pre- . ..... ,-ę>v.v --—--.-j—
numena tas. Kartu -su šia S.-Ba- i-^-_i-TamiĮJevį-1 pritąikymo'profesionalas,
^irosdr jo.žmonos dovana siun- ^vį^cestę^Mass., Jšrinfctij ■ 1 ■

, '^ąnie.šventinius'link  ėjimui.- po=-kuopos^'-vaidybon.
|nįaiJ. Haveį'gy^vCalifornia.Į; — Antanas šulaitis iš Cicero?į 
- Missis-1 apylinkės gydėsi Lorėtfo; ligo^'R
sauga, Oht., ir V. Butrimui; gyv.;! rtinėje po sėkmingos operafcijoš, H 
^pronto, . Ont.< Taip- pat5 dėkui ^.sustiprėjęs -grįžo į namus,, nors J 
p. Batūrams piz irablatinę-nara- ’ darTebėra:rtmertinodl -ifr'Vataė.

'Įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

s

- INSURANCE

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

r ? '3ĘyEĘLY.-SHORES, INDIANA 
■p5fdįiddam^-L sklypas antram bloke 
r" nuo ežero 62x192 pėdų dydžio. 

Skambinti 219-884-3466.

HELP WANTED — FEMALE 
.■ Darbininkių Reikia _____

i

BIRŽELIO 27 iki (Liepos^ ■ = ?--610 d. 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 —10 d. 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 — 10 d. 
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti i. 
Chicagą tuo pačiu bilietu. > t

Į kainą įeina- visa transportacija 2 Chicago^, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir'maišias.

Kainos bus praneštos vėliauMarius Kiel a
y. -y. y.r«' ' y

. 6557 §o<TqJman Avė. 
^Chico^ ĮH, 60629 v

Marquette Parke. $25,750.

|
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KAVJIHN0M8 Hemet ruėjo <B metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo t

t,

l^<! Frank Zapolis 1T AT r F Al M

GA 4-3654 IMIURAMC^

1

lWt'”

4oL NavJknĮ premanerBtrt, lihiUtjtnlo

P Vajaus proga pralau dusti Naujiena* dvi Mvalte* suripriH-

PAVARDĖ DR VARDAS
' :4k*

maini*nqi,OICA«o B. AĄ—Wednesday Dumber 7,1971

MK1I

BEST THINGS IN UFE

blate Farm Life Insurance Company

(įstaigos) ir 
677-8489

1
3 
3
3

Tokiom pat valandom paroda 
bus atidaryta ir kitę savaitgalį 
gruodžio 16, 17 ir 18 d. Paro
da uždaroma gruodžio 18 d. sek
madienį- Įėjimas laisvas. (Pr.)

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
| Chicago, HL «O6O8 

g Slunšfa___ ______

SECRETARY for telephone answer- 
ig land .typing. Dictation preferred, 
alary open. 2 years experience.
| 5 842’3202

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

Todėl Naujieną r 
delbdami platinimo 
spaudos pirmūnų

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeleL: REpubllc 7-1941

MARIJA NOREIKIENE
JW8 Wert 69thSL, Chicago, ID. 60629 • Tek WA 5-Z787 

DM.ll* oasirintlma* rOUat Įvairiu
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

i. i —— ■ i ■ _ i„. ■

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 

Chicago, IIL 60632. Tai. Y A 7-598!
t ati— IW IMI ‘ x '

Cosmos Parcels Express Corp.
-- MAROurm GIFT parcels SERVICE
2541 w. «Pth Chloga, IIL «O62». — Tri. WA M7Jr 
M3 to. Halatod Chlca»a,tlL 40MM. — Tri. M4-M74

aaeawamwwwLWAj

iv approval ? /

imuuHimaniuiuKnimnunraiuai

Ifetart talUnlnką 7^ 
Chloagoje 

NORMANĄ
IURŠTEINĄ

WANTED TO RENT 
- Ieško buty

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Seit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 fM 

Veda K. BRAZDZIONYT! ’
2646 W. 71 st Street, Chicago, lllimfe 60629 

Telef. - J778-5374

Masu platinimo fRha.'-'' i- '
<ĄŲJHMp6 tvirtai atevi b kevria ril Uažsvoa tr pavargtų Batcvtti 'ttton

CHICAGOS Marquette Parke ieš
komas’ nuomoti butas 4 asmenų, šei
mai. Prašoma siūlyti tek 436-7796.

Didžiaus ios kailių 
pasirinkimas ? 

po vieninteli j

XAUJIZNOS pelrtko Tisas Betartų demokratines trapės, )ų bendras iasttte- 
tijat ir remi* tisų Betartų bendraesias darbas bei tiksint - * J

RAUjLKNOB statoyauja tyliąja Betartų dtngnma Kals perimetfma/reto
rikos Ir politinių iBnzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalmgos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naųjie- 'VI ttl A T a #1 a BBuIDOrtMKL * *4

a JobOlejlnfų metų pro®* 
pasekti lietartSkoe 

jant Naujienas tikslų sudaryt!
T . ‘ o. bet ir visos liettijoe,
taip pat pavergtos Uetasns ir jos fcnoaių gerovei, siekiant tisųotino Ue- 
tutiškų reikalų
KUKUOJA: Chie*vo|e Ir Ksnsde|« metame — S90JM, paso! moto — rtCM, 

trims mln. — ttJO, vlonm m*e_ 510C. Kitose JAV vtetose motoms 
— VUM, puto! meto — U44J0, rionsm atin. —t2J8. Ultionlum 
SS — tJIJM motoms. Suslpaftolmu! sfunžlvna ssvtito esmstanL

Prašėm* naudoti žemiau įsuiflį atkarią. ’

M. ilMKUt 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4257 S. Maplowood. TeL 254-745# 
Taip pat daromi vertimai, ylminly i 
Kkviutimal, pūdomi pilietybė* pra- I 
žyma! ir kitokį blankai___________ J

- ELECTROS ĮRENGIMAI, z 1 
' PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, I 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ąa-1 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

. . Tel. 927-3559 .

62—E0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9t pusmačlui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis-

A. LAURAITIS 
4445 SO. ASHLAND' AVĖ. 

5234775

. 4 'jį* • • , :■ :■* j ■ ,z \ *-r-/> ę

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
, . Jei ruošiatės keliauti ^Įrąpkitė j Lietuvių įstaigą:

American , Travel Service Bureau

Terminas baigiasi 1977 m. gruodžio 31. 
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service 
’"iiir SOUTH imiraloTavenuY 

(Urmas sukMaa, lėjlmat ii kiemo) 
CHICAGO. ILLINOIS

TeL LA I-1387 ' 
WVWMWIAMfWVWWWVMAAA

tadienį, gruodžio 19 d.,- ir sek-, 
„ • ; • . , , madienį, gr. 11 (Lv lankymo va-Hęnnkas Šumskas ^dalyvaus ,andl,s , (0 iki
rašyt. Balio sr-jogos m. mrr- s va]. vakar0.
ties minėjime■ gruodžio 41--’d.| ' .
New Yarko'.Oietųyių Kultūros |’-.♦ To»X Paznekas;/ankščiau 
židinyje. Ruošia Vaižganto kul-; Phillips Cleaner; tuvu- 

! tūtos klubas*. M 6910 Spi Western Ave., Ja-
d' , * barišsikėlė į 5339 'So'. AVašhte-

. — „ Vytautu.. Ąfačys, Juozas :naw Ąvel - Jis yi^:r vyriškų i? 
Krasinškąš, Juliu§>.tGaufys^’y-; moteriškų^.^irabužių siuvėjas ir 

‘i»76o^

truotos : 
gĮtefies banketas)

^A. V£(BQ<L1 B; Tarybos pre- 
‘ gnio^žio mėn, xzv} ‘ Vay V vai. ryto 

' įJ^|tfniu^ė namuose (6422 So.
> Chicago, R!.) šau- 

^•''kj^ rne’tiiir arybhš narių šuva-? 
hįjžiąvir^ įįme paskaitą

_ ___ sČĮft^Į.^^^Jr^iak.torius A.
' , -^7TĮ S^Westeni Ave^ Chicago, Ill. 60643 X Ktušysf: ' '

Po suvažiavimo 6:30 vakaro 
tojeiį pačioje šalėje įvyks, ban- 

». keUš. Banketo metu Žodi tars

.yr-JV* , . ..... Telef. 312 238-9787
; 7 ’ r * - * - * " 3 V * v <_z * / .

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukintų,
oių' (eruises)', viešbučių ir automobilių nuomavimų rezervacijL.,_______ ______
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva ir Ktūš kraštus; ;x~ lį’L,,1 S/ i.2 v v4
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir telkiame infer, ■ New York atvykusi buvusi 
maėijas visais keHonių reikalais. : > Tautinės Sąjungos pirinininkė

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti rietis ir žinoma visuomenės, veikėja
S^-pne.43 -60 EniBija' Mrienė. Vietas; į baį-

rezervuoti šiais telefonais: 1^ --^ -.-ą-ĮrsAC »i- ~ r~ ~ — > 73^} ^71.-3,
’ 523-3886’ 863^1371 ir 544-38S0.

Visi (R) ALE nariai, prijau-
■ čiaitieji ir visa visuomenė .kvie

čiama dalyvauti. .. ,
| Tarybos Prezidiumas

t Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
tijoi ir ii kiuj kraštų, pilietybės popie
riai, įvairiu valstybės forma pildy
mai Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konmilatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitos 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtln- 

I gietns gauti ii WELFARE ir kitų ištai
gų Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi- 

I gradftius dokumentus tr iSkvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip

eis asmeniškai arba laiškais.
I K S- Užpllctemos formos IL-1363 
Ta* relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons.

185. North Wibuh Arm* į

AR JAU PASlDARfiTL 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėtį teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
khyga —
,' KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj . 
Knygos kaina Su legaližko- Į 
mis formomis — |3J0.

Užsakymus su Money orde
rio siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
lalsted SL, Chicago UI. 60608 
kas non Įvesti madą, kad bei> 
dradarbiavimes su sovietais yra 
patriotinis aktas; paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie-

glve...
so nors vHI Hvo

HEART 
FUND




