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metu buvo mažai težinomi. Da
bar gali būti vedami nauji ty
rinėjimai ir apklausinėjimai.

Šitas prezidento Sadato įsa
kymas tiek nustebino užsienio

nešiu, atliko didelį darbą kraš
tui įstatyti į demokratines vė
žes. Iki šio meto už- demokratinę'

EDGAR HOOVER ATSPĖJO, KAD JOHN

Izraelio premjeras ruošiasi Egipto taikos sutarčiai 
ir glaudiam bendradarbiavimui ateityje 

- - ? f ‘ ■ " ■ ' * v

WASHINGTON, D C. šiomis dienomis vyriausybė leido lai
kraštininkams ir publikai pasižiūrėti į .FBI agentūros bylas, lie-

•tuose gali būti įvairūs to pusikė-;------- -t — --- ------
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r TRUMPAI IS VISUR

SOARES ŪKIO ATSTATYMO PROGRAMAI
Mario Soares Įteikė atsistatydinimo į>areišktmq 

prezidentui A. Ramalho Eanes
“LISABONAS, Pertugalija; — Ketvirtadienį Portugalijos par

lamentas, dvi dienas svarstęs premjero Mario Soares pasiūlytą
• planą .krašti ūkiui.atstatyti,.socialistų demokratų plano nepriėmė 

ir pareiškė visai vyriausybei nepasitikėjimą. Premjeras Soaras 
norėjo pravesti žemės reformą, kuri jau perversmo metu sukėlė

, ‘ daug nemalonumų. Be ta, premjeras norėjo-skirti stambesnes su-
- mas viešiems darbamsr kad bedarbiai galėtų kurį laiką šeįmas 
. išmaitinti. Labai svarbia vietą ūkio ątsstątymp .darbe užėmė

naujai Portugalijoje atsiradę kolonistų ainiai, iki šio meto gyve 
našieji įvairiose Portugalų' kolonijose.

- Parlamente socialistai - 
-daugumos neturėjo--- '.

' Pasibaigūs dviejų dienų de
batams; parlamentas balsavo

- pasiūlytos - ūkio atstatymo pro- 
. gramos reikalą ir 159 balsais

• prieš šimtą pasisakė prieš Soa
res paruoštą programą.. Už pro
gramą pasisakė visi socialistų 
demokratų “atstovai’ parlamente, . . , .. , ,v . . i . . v dicmos mokyklas studentus, pirbet liberalai pasisakė pnes, . , . - \ , AzT, muosius dvejus metus studiia-

■ ‘ į. Stasius užsieniuos,- Bilius persiųs
o j prezi en ę ias prezidentui - Carter. Ta pro-

-Prezidentas Eanes, pasitaręs su ; - r t,.,, i- -Mingesniu parti>vato, ra,-:3® I!1 '“’I
*. . . .* T.,.. ... , leidžia pačioms mokykloms lai-į. giasi jpareigoti kitos .partijos Jy.\- , - - - _ -...,j . - j _+• '-kytis savo priimtu standartu.. den naujam kabinetui sudaryti.-.irt, ,. t .„ / - - Dabar gahojančių įstatymu stuBet ar jis pajėgs naują vyriau-, , ... : ‘[ deltai j medicinos mokyklas pn 

. imami pagal Sveikątos, švietimo
ir Gerovės (HEW). departamen 

■to standartus.T '
./- AFRIKOS VALSTYHiŲ atsto 
Vų grupės/ Jįmgtinėsę Tautose 
pirmininkas- trečiadienį pasakė 
penkių šiaurinės Europos (Šve
dijos, Norveguos,- Danijos, Bel
gijos ir Olandijos) ’'atstovams 
kad Ugandos Tdi Aminą reikia

WASHINGTON. _ Atstovų 
Rūmai vienbalsiai pritarė biliui, 
kuriuo tapo atmesta programa, 
reikalavusi kaip- sąlygą-f ederali 

*'• nei pašalpai- gauti priimti į me-

sybę sulipdyti, tuo tarpu dar ne 
aišku. Nuo šios' dienos 'socialistai 
demokratai bus Tortugali j os vy- 
riausybės opozicijoje. .

Soares atliko didelį ldarbą
Visi pripažįsti; kad- -premje-

ktadieniS—“ rnday, December 9, 19/7

NSULATUI
SADATAS NENORI, KAD KOMUNISTAI

Įsake uždaryti Sovietų Sąjungos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Rytų Vokietijos konsulatus

Kairas, Egiptas. — Egipto prezidentas Anwar Sadatas, pa
tyręs r<pie komunistinių Rytų Europos valstybių konsulatų pas
tangas paveikti Egipto visuomenės vadus ir paveikti karo jėgas, 
ketvirtadienio rytą įsakė uždaryti Sovietų Sąjungos, Lenkijos, 
Rytų Viekietijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos konsulatus visoje 
Egipto teritorijoje. Prezidentas davė šiems konsulatams 30 va
landų' baigti visą darbą, likviduoti turimą biznį ir uždaryti visa 
konsulatų ir jų agentų veiklą.

Šių metu lapkričio 19 diena labai gražiai buvo pagerbtas lietuvis senatorius Frank D. Savickas Naujieną suruoš
tame bankete. Paveikslas rodo šio renginio vaizdą. Iš kairės į dešinę matome ilgameti demokratą ir šerifo 
Elrodo padėjėja Al Kumskį, lietuviu kimė$- aldermaną Ken Jakšį, ponią Joaną Savickienę, sen. Frank D. Savicką, 
kanauninka Vaclovą Zakarauską, Martyną .Gudelį 'Kristiną Austin ir solistę Prudenciją Bičkienę, giedančią 

Amerikos Jr Lietuvos himnus. Nuotrauka V. Noreikos

SOMALĮJA VĖL GAUS 
AMERIKOSS PAGALBĄ

. Z -f 7 ■ Jį-savo krašto porą tūkstančių so. 
vietų: Tpątąrėjų” .nutraukė 
Sovietų Sąjungą visus nulita- 
rinius sartus, dabar vėl gaus 
Jungtinių Valstybių ekonomi
nę pagalbą žemės ūkiui kei

čiančias prezidento John Kennedy nužudymą. Iš dokumentų aišr ti ir sveikatai gerinti. Tačiau 
kėja, kad buvęs FBI direktorius, dviem valandoms praėjus po pa
leistų šūvių; buvo įsitikinęs, kad prezidentą nužudė suimtas Lee 
Oswald; Paaiškėjo, kad FBI agentai labai atidžiai sekiojo Oswaldo 
žingsnius, nes nujautė,'.'kad jis gali padaryti amerikiečiams dide- 
lę'felą.-’ -H - ’■ ,.

/ -Connaly pareiškimai r ) Dewinskis reikalauja 
santvarką stojo socialistai de- sutvarkyti ir kad žmogaus teisių Tarp parodytų" dokumentų
mokratai ir liaudinirikiškai. nu
siteikusi demokratinė partija. 
Buvo neaišku, kurion pusėn 
kryps Portugalijos dešinieji. Jei 
'gu jie laikysis demokratinių prin 

- cipų, tai kraštas atsigaus ir at
statys krašto ūkį,, .neramumų 
metu gerokai apardytą. Soares 
gerokai suvaldė Portugalijos ko 
munistus, kurių galia parlamen 
te ir krašte gerokai staiažėjo. 
Perversmą rūošusieji Portugali
jos kariai tebesėdi kalėjime. Ko 
munistų agentai išskubėjo į už
sienius, o kraštas palikai 
nizuoti ir persitvarkyti','

Somalijos konflikto su Etiopi
ja atveju JAV laikysis neutra
liai ir kol tarp jų ginkluotas 
konfliktas dėl Pgaden terito
rijos nesibaigs, ginklų nei vie
nai, nei antrai pusei 
duos.-tą-

CARTERIS LAIMĖJO
WELFARE REFORMĄ diplomatus, kad jie stebisi pre-

Prezidentas Carter laimėjo, 
kai Atstovu* Rūmu subkomi>.i- 
ja ėmėsi svarstyti jo siūlomi 
socialinio.aprūpinimo (Welfa
re) sistemos reviziją ir nubal
savo, kad federalinė valdžia 
nustatytų nacionalinius bcnd- 

! rus standartus, apibūdina?!- ' 
ciūs kas gali gauti welfare. 
Dabar valstijos individualiu 
sprendžia, kas gali būti paren
kamas įvairioms fedex^diniai J 
subsidijuojamoms Welfare pro •

; ^įn^^^Su^oiękiarabų atstovais. JLU4>atyrė»:. kad . 
dieni* pradėjo EalsuotTČarto- Libijon suvažiavusios arabų yals- 
rio pasiūlymą $320.2 bilijonų tybių galvos siekė Egiptui bh- 
programą tik po du mėnesius Z0’ ° ne taikos Artimuose Ry- 
trųkusių apklausinėjimų ir pa-, tuose. Sadatas labai pasipiktino 
sisbkyjnu. Didele balsų daugu-'1 tokia arabų valstybių elgsena, 
mą užgirtas Carterio siūlymas! Jis negali suprasti, kaip Sirija, 
aprūpinti fečleralinėmis lėšo- Irakas, Libija ir Pietų Jemenas

. mis visas pagalbos reikalingas1 gali norėti įtraukti Į naują karą 
šeimas ir pavienius tik per vie-j Egiptą, kada kraštas daugiausia 

nukentėjo praeitų karu metu, 
paskendo skolose ir išardė visą 
krašto ūkį. Be to, krašte yra 
daug paliegusių karių, sužeistų 
ar bombų apglušintų bombarda
vimu ir susirėmimu metu. Kitos 
arabų valstybės, kurios karų su 
Izraeliu^metu visai nenukentėjo

i ir Egiptui nieko nepadėjo, dabar 
Įnori primesti Egiptui sąlygs, 
kurių jis negali ir nenori priim
ti.

Prezidentas Sadatas, pasita
ręs su parlamento ir kariuomenės 
vadais, nutarė imtis apsaugos 
priemonių prieš naują karo pro
vokaciją. Jis nutarė sustabdyti 
užsienio agentų veiklą visoje 
Egipto teritorijoje. Prezidentas

1 nori, pasitaręs su kariais parla
mentarais. padaryti tokį spren
dimą, kuris yra geriausias Egip 
tui ir neleis užsienio agentams 
daryti įtakos į karius ir politi
kus.

Daugelis stebisi, kaip prezi
dentas Sadatas galėjo palikti Ju-

zidento Sadato darbštumu ir 
energija svarbiems klausimams 
spręsti. Kad Rytų Euippos vals 
tybių konsulai šnipinėja Sovietų 
Sąjungos ir kitų komunistinių 
valstybių naudai, diplomatai jau 
anksčiau žinojo, bet kad prezi
dentas imtųsi tokių griežtų žings 
nių prieš Sovietų Sąjungą ir so- 
vietų prekybos atstovybes, tai 
niekas nesitikėjo. Savaitės pra
džioje prezidentas nutraukė ry
šius su Tripolyje posėdžiavusiais

na konsoliduotą mokėjimą 
(cash) programą.

GAO (Generalinė Atskaito
mybės Įstaiga) apskaičiavo, 
kad įstatymo keliti sutvarkius, 
kad visokių. gėralų indai būtų 
krautuvėse priimami atgal grą 
žinusiems indus, grąžinant po 
5 centus užstatą nuo kiekvieno: 
tuščio indo pirkėjams, suinažėl 
tų kainos, apsišvarintų nuo 
bonkir ir skardinių apsivalytų 
pašaliniai ir atsirastų nuo igi 
20 iki 32 tūkstančių naujų 
darbų.sti - ...

Dabar vartotojai, pirkę, pro
duktus induose, turi mesti į są
šlavas, kadangi niekas atgal 
nebepriima.

SOVIETAI “GLAUDŽIASI?
ARČIAU PRIE NATO
MADRIDAS, Ispanija. — Is- 

panja pradėjo svarstyti Sovie
tų prašymą leisti jiems pasis
tatyti “ne kariškiems“ reika
lams stebyklą - bazę Algeciras, 
iš kur galima ir be binoklių pa 
galbos skersai Gibraltarą ma
tyti NATO bazę Britų Gibralta
re. '

Sovietai jau spėjo sudaryti 
ir Sovietų — Ispanų. “kompa
niją” sovietų svajonei padėti 
įvykdyti. . - ... -C _ .

Ispanija nėra NATO narė.

situacija Ugandoje visiškai ne- yra Tį£įs gubernatoriaus John WASHINGTON; D. C. Kongre 
' Connaly; pa reiškimas apie nelai so atstovas, prisiekusiųjų teisė- 
mės vietą ir pirmuosius sužeis JV išteisintas, vis dėlto taip len- 
tųjų žodžius ir žingsnius. Gūber g vai nenori šios nelemtos bylos 
natorius Connaly važiavo viena užmiršti. Pats faktas, kad kon- 
mę automobilyje kartų su pre- greso komiteto narys buvo pri- 
zidentu Kennedy ir jo žmona verstas aiškintis prisiekusiems 
Jacqueline. , Connaly užgirdo teisėjams ir turėjo būti pripažin 
tris šūvius, paleistus vieną po 
kito. Pirmu šūviu buvo sužeis
tas galvą prezidentas Kennedy, 
o gubernatorius pajuto an'trą 
šūvį į savo petį ir koją. Guber
natorius, užgirdęs pirmą, šūvį, 
pasisuko pažiūrėti, iš kur tie Šū
viai |ėjo. Jis pamatė sužeistą 
prezidentą ir užgirdo jo žmonos 
žodžius: “Mano vyro smegenys 
užtėkšti ant mano rankos”. Jis 
nespėjo pasakyti šoferiui, kad 
skubėtų į ligoninę, o čia paju
to dūrį į krūtinę if koją. ■

Šaulys buvo nepaprastai taik-

egzistuoja dėlto Ugandai reikia 
skirti daugiau dėmesio Jungti
nėse Tautose ir Kamerūno amba 
sadorius Leopold Oybho;. atsto
vaująs 49 juodųjų tautų grupę, 
pritarė reikalui imtis žygių kad 
Angoloje liautųsi bet koki mo-' 
gaus teisių trempimai. _

WASHINGTON. — Valst. De 
:partamentui spaudžiant, darbi
nių pirštinių - manufaktūristai 
pareiškė, kad jie dar atidėjo sau 
panašaus neturintį skundą prieš 
Kiniją. Paul G. Schultz, Darbo 
Pirštinių Manufaktūristų sąjun 
gos direktorius, pareiškė kad jo 
grupė yra pasiruošusi kreiptis su 
skundu į Tarptautinę Prekybos 
Komisiją importo prekybos rei-; 
kalu: 19?6 metais kitu šalių gal 
mmtojai pagaminę ir pardavę 60į 11 . .
milijonų porų 'pirštinių vertės* šaulys buvo nepaprastai taik- 
apie $8.6 milijonų. Vien iš Kini lūs, pataikęs visus tris šovinius 
jos pirko už daugiau kaip $2įj taikinį. Iki šio meto risi pri- 
milijonus. Praeitais metais kiek pažįsta, kad pirmasis komisijos' 
vienas JAV dešimtas darbinis-1 pranešimas visuomenei į bitao 
kas dėvėjo iš Kinijos importuo- tikslus, atskleistuose dokumen. 
tas pirštines. . , . *

— New Jersey laidotuvių di
rektorius Carmine Berardinelli 
turės aiškintis teismui, kaip jis 
1953 m. negimuso kūdikio lavo
nėlį galėjo po kelis kartus pa
laidoti. i-

• — Tarptautine komisija leido 
Vėjuotas, Šaltas, snigs , Aliaskos eskimam pasigauti tik
Satilė taką 7:05, leidžiasi 4:09 ?Į8 binginfl). ’ 7

WASHINGTON. Adminis
tracija atšaukė savo nutarimą 
skirti William Schautele amba
sadorių j Graikiją ir paskyrė jį, 
kaip karjeros diplomatą amba- 

. sadoriu j Lenkiją. Praėjusį lie
pos mėnesį liudydamas Senatui 
Schaufele pareiškė kažkas nepa
prasta esant kad Graikija tiek 
daug salų turinti pačiame Tur
kijos pasienyje. Graikijai amba
sadorių dabar paskirtas Robert 
J. McCloskey iki šiol buvęs JAV 
ambasadorių Olandijoje.

tas nekaltu, yra nelemtas. Nekal 
tas žmogus neturėjo būti įtartas 
ir apkaltintas. Kongreso atsto
vas' reikalauja ištirti, kaip iš 
prisiekusiųjų teismo narių galė
jo išeiti žinia apie kongreso 
atstovo įtarimą, apklausinėjimą 
ir tardymą. Visas šitas reikalas 

. galėjo būti paskleistas politiniais 
sumetimais, kad pakenktų nau
dingą darbą dirbančiam įstatymų 
leidėjui. -

Penki kandidatai
, ' FBI valdyti

WASHINGTON, D. C. — Vy 
liausiąs prokuroras Griffin Bell 
šiomis dienomis pasiūlys prezi
dentui Jimmy Carter penkis kan 
didstus FBI direktoriaus parei

— Sovietų maršalas Alėksan 
drAs Vasilevskis, karo' netų kurį 
liuką buvęs sovietų Atabo'virši- 
ninks^j’riiirė W<tu,

ly atsistatydino. Jis eina direkto 
riaus pareigas, kad prezidentas 
ras tinkamą kandidatą toms pa
reigoms eiti. Prezidentas buvo 
pasirinkęs vieną teisininką toms 
pareigoms, bet paaiškėjo, kad jo 
sveikata ne tokia jau stipri, 
šraras pareigoms reikia labai sti- 

ivafltė firiegaus. ,

didesnė galia ,
WASHINGTON, D. C. Aukš 

čiausis teismas trečiadienį da
vė federaliniams teisėjams didės 
nę galią. Veikiantieji įstatymai 
leidžia Amerikos piliečiams vi
sai neliudyti byloje, Jeigu jie 
nenori. Trečiadienį paskelbtas 
sprendimas leidžia teisėjams 
imtis priemonių priversti neno
rintį liudyti liudininką pasakyti 
teisybę, reikalingą bylos aplinky 
bėms nustatyti. Kartais atsisa
kymas liudyti sutrukdo prokura 
turai ir teismui 'vykdyti teisėtu
mą, kaip to reikalauja krašto

ILLINOIS DAUG 
IŠRINKTŲ /NEGRŲ
Išskiriant pietines valstijas, 

Illinois visų kitų valstijų tarpe 
yra antroje- vietoje balsavi
mais negrų .išrinktųjų valdinio 
kų pareigūnų- eilėję. Pirmoje
vietoj tęberą juodžjaį. t Illinois; goslavijcs ir Bulgarijos konsula- 
turi 281 o,.Mississippi tori 295.tus. ?f .t't. kad prezidentas Sa- 
rinklinįų- valdininkų vietas, datas turi savo išrokavimus to- 
Trecioje vieloje yrą Louisiana j^jam išskyrimui.
su 2j6. rinktiniais juodžiais pa
reigūnais, Nebetoli ;
Michigąnas su Kolumbijos Di- 
striktų, sų( 23ūt juodais rinkti
niais. :, . : f ..

Kolumbijos Distriktas,. kurio 
gyventojų 76 nuošimčių suda
ro juodžiai, rinkimais laimėjo 
235 vietas.

yra pasiruošęs pasirašyti separa 
tinę taiką su Egiptu. Izraelis yra 
pasiruošęs padaryti dideles kon 
cesijas Egiptui, atšaukti savo 
jėgas iš Egipto teritorijos ir pa 
dėti Egiptui atstatyti ūkį.

Balansuotas biudžetas
WASHINGTON. — Kongreso

įstatymai. Niekas neturi teisės -Biudžeto Ofisas skelbia/ kad 
Jungtinių. Valstybių išbalansuo. 
lo biudžeto galįpią tikėtis 1982

trukdyti teismui nustatyti nusi 
kAl^^aplV^be^v^...

metais arba, jei ekonominė pa
žanga būtų lėtesnė tai sekan
čiais 1983 metais. Prezidentas 
Carteris yra nustatęs 1981 me
tus terminu pasiekti balansuotą 
biudžetą..



VtIKO VALDYBOS PRANEŠIMAS SEIMUI
$t- Petersburge, FL, 1977 m. gruodžio 3 d. • 1

Lietuvių tautai iš sovietinės sa eilė kitų žygių, siekiančių 
priespaudos išsivaduoti ir nepri lietuvių tautai laisvės ir nepri
klausomai Lietuvos valstybei at klausomos Lietuvos valstybės, 
sigauti-reikia atitinkamų saly-' Tačiau nepakanka vienos są- 
gų, kurių svarbiausios yra šios:,lygos — tautos valstybingumo 
(a) Lietuvos žmonių valstybinė šiam dižiajam tikslui pasiek- 
sąmonė, kitaip tariant. lietuvių ti. Reikia, kad lietuvių tautos 
tautos valstybingumas, (b) so-! ilgaamžis valstybingumas, nuo- 
vieti. ės imperijos ir komunizmo lat akstinantis laisvės ryžtą, bū- 
fkr’dčį m s ir (c) lietuvių tau-ltų tinkamame derinyje su kito- 
tos i'<si sdav.mui palanki tarp- 
tautir i ; a .ėti . Ne viena kuri 
šių są’yrų. tet jų visų trijų de- 
rinvs lems lietuvių tautos išsi
vadavimą iš sovietinio pavergi-j vimui palankia.tarptautine padė- 

itimi. ... . ..
i Sovietinė valstybė, po 1917

mis Lietuvos nepriklausomybei 
itsigauti reikalingomis sąlygo
mis — sovietinės imperijos aižė 
jimu ir lietuvių tūtos išsivada-

mo.
Ilgaamžis lietuvių tautos vals

tybingumas, — suvienijęs lietu- j metų bolševikų . revoliucijos ’

i JT dėti ir pagaliau suyra. Toks li
kimas ištiks ir sovietinę impe
riją, kuri jau ima rodyti ne tik 
aižėjitno, bet, sakyčiau, visiško 
išsigimimo žymiy. Per šešasde- 
smt metu nė truputėlo nepasis 
tumėt į komunizmo teorijos 
.skelbiamas vadinamus “laisvą
sias darbininku "bendruomenes”, 
tuiė^ianė’as pakeisti “išnaudo
tojiški” valdžią ir pačią ,vaisty 
hę. Atvirkšė’Ą "’vtfidikfe galia 
išp’ėt .tu ir sugriežtinta;, kaip 
jokioje kitoje valstybėje, ligi 
tokio laipsnio, kad asmuo yra 
tapęs visišku jos jvergu, ątsidū-. 
ręs išimtinė j("priežiūroje 
bei kontrolėje-praradęs bet ko
kią teisę kiek Jąifeviau tvarkyti 
savo gyvenimą. Tr nėra jokių 
ženklų, kad tojia-^aldžips’gąi^iip 
nėtu. -U • . - t ■

* i .1

vių gentis ir padėjęs pagrindus įkurta Rusijoje, tolydžio plėtėsi, Į Nepriartėjo sęvjetjie sistema 
Mindaugo 
amžiuje, iškėlęs ją į pirmaeiles 
Europos valstybes ir pašaukęs 
ją saugoti ir ginti Europos nuo 
jos kultūrai ir civilizacijai grė
susi© pavojaus iš Rytų ir Vaka
rų. — yra giliai įsišaknijęs, ga
jus ir neišraunamas. Lietuvių 
tautos valstybingumo stiprybę 
liudija Lietuvos valstybinės ne
priklausomybės atstatymas 1918 
metais, visuotinis 1941 metų su
kilimas prieš sovietinį okupantą, j neveiklumą) : užviešpatavo Ry- 
kieta rezistencija prieš vokiečiu:tų Europą, išvystė,ir sustiprino 
okupacija, daugiau dešimtmečio I savo karini pajėgumą, išplėtė 

_______________________ r-_____________ u;

Lietuvai tryliktame užgrobdama kaimyninių tautų 
"žemes ir pavergdama jose gyve 
nančius žmones, kol pagaliau 
1924 metais, ten kariškai ir po
litiškai įsitvirtinusi, išvirto į So
vietų Sąjungos imperiją, ši so
vietinė imperija galią ir grės
mę laisvajam pasauliui nepapras 
tai išugdė, išnaudodama po Ant
rojo pasaulinio karo susidariu
sias jai palankias sąlygas (Va
karų nuovargį, nuolaidžiavimą.

IN! LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
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Meili draugystė
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ir prie “beklasės visuomenės’’. 
Išnaikinus, išžudžius vadinamų 
kapitalistinių klasių žmones^ so-' 
vietuose susikūrė, išaugo Hr ne-1 
paprastai įsigalėjo komunistų ‘flHH 
partija, teroristinė slaptoji poli- ■ 
ęija- - ir- . valdžios. tehnokratijx Į 
Tai naujoji sovietinė klasė su ■ 
ypatingomis, teisėmis- ir priyUe^. 
gijomis; iles-.-yeiklps, jeLtik ją
ja sekiama.. komunistų diktat 
rinęs partijosęyiršūnįų- numaty
to .tikslo, nevaržo jokie teisės, 
.nuostatai* jokie įstatymai. Tos
“naujosios klasės” nariai naudo-j socialistinis dėsnis “Iš kiekvię- 
jasi specialiai tik jiems- vieniems ' no — 
teikiamomis privilegijomis- -4-
jų poreikiai.’tėhkiriardi'išimtinė- --------------—.«^--
njis pri«nbhėthiš;- ’Va^tybiniti' klausančio ūkia reikmenų ,san- 
niastu ūkimai ' /fšdaradbjdht-'Įrt-fykį, tėra tStipgaidii^ sovieti- 
skriaudžianf' lqtus:i;’gH'entbjų' nes propagarŠoą puošmena. So 
sjuoksnius, ;—i§tikmiiės)ėmš -Įš-’ vįętuose įvesta _§tachąnovo dar- 
teigiant’ net'bpėei^fias i’nstTtufeh'-’bi). sistemą, taigi iš esmės, akor- 
jšš,- kurtų ^tarb^VifriaF kitlėms- dinįs .darbas^ .dar skatinamas 

' šjpiėš’’gyv&tojiinių1beprieina- Įvairiausių
mi, (čiaturiu balVojė1 virtoj-an" aukštomis vadinamo išdirbio 
ksčiah buvūsioš vA&namos Ą’o- hįiormorhis ir žema darbo alga, 

Tėvynė, — lietuvių disidentų drą nų imperijų. Jos praeina. Vienos |<kų sistemos” dabar1*’’4 esančias- kuri jokiu būdu neišgali paten- 
kitos ilgiau-, • spėąaĘ^iaš-*kraūtūv^; >“f'!“^-rikmtf dafbinihicd?porfeikių?Taigi 

Konstitucijbsė; sąjunginėje ir} “naujosios klasės” teisė į reik-
; mėlių kiekį Apsprendžia ištikimy 

?) bė partijos vadovybei, bet ne so-
- ? ciaSšt irižM5 deniai ■ ir konstituci- 
„.jaiaFMūbstatai;

| Vibn^pa^gfllKimių- Sąlygų ■ so^‘

trukusios ginkluotos partizanų 
kovos prieš Sovietų Sąjungos ka 
riuomenę, o jo gajumą, nemaru
mą •— jau okupuotoje Lietuvo
je brendusios ir nepriklausomy
bės vaisiaus neragavusios lietu
vių kartos žygiai: Kudirkos šuo
lis į laisvę, Kalantos gyvybės | sustabdyti šio augliaus, o Rau- 
auka už laisvę, Lietuvos Katali- j donoji Kinija dar ilgesni laiką 
kų Bažnyčios Kronikos ir kitaį-taip pat neįstengs pažaboti So- 
vis stiprėjanti pogrindžio spau- vietų Sąjungos-.
da, — Aušra. Varpas, Dievas ir

įtaką ne tik Europoje, bet ir ki
tuose žemynuose. Vadinasi, so
vietinės imperijos akivaizdi fizi
nė jėga, išreiškiama statistiniais 
dydžiais, išaugo ir, atrodo, dar 
ketina didėti, nes Vakarų pa
saulis nesiryžta visu rimtumu

Tačiau istorija nežino amži-

sūs užmojai, pagaliau šių metų ištveria trumpiau, 
jaunimo Vilniaus riaušės ir vi-‘bet anksčiau ar vėliau ima skel-

K ki
h

T
vif ;xr

resp.uHikų, įrašytasis vadinamas

s • 
i' 
$ ■ 
s ■ a

Liberation’s woman.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
* ’ (Tęsinys)

Liaudies Seimo atstovas Česnuitis papildomiems rin
kimams j Liaudies Seimą kandidatu pasiūlė einantį Res
publikos Prezidento pareigas minister) pirmininką Jus- 
cą Paleckį. Pasiūlymas susirinkusiųjų buvo sutiktas 
entuziastingai ir vienbalsiai priimtas. Tokiu būdu vie
ninteliu kandidatu į papildomus rinkimus Ukmergės 

i apygardoje buvo priimtas Justas Paleckis.
Mokytojų seminarijos direktorius drg. Biliūnas sa

vo kalboje pažymėjo, kad dabar Lietuvos Tarybų Socia-
3. 16-to Atskiro Šaulių korpuso daliniams ar atski- 

visvien 
i ar tai būtų viršininkas ar eilinis—bent kokius susitiki“ 

Į? i mus su darbininkų ir kitomis lietuviškomis organizacijo- 
Į mis, ir taip gi vengimą bendrų susirinkimų, koncertų, 

f Ji priėmimų ir it. Neleisti mūsų žmonėms bent kokiu bū- 
..fy du kištis į tarptautinius ir. kitus visuomeninius Lietuvos 

reikalus. Į. kiekvieną bandymą iš kario pusės, kokio
1 laipsnio jis bebūtų, pasirodyti kraštutiniu ‘‘kairiu“ bei

j ' roms karių grupėms ar pavieniams asmenims

reikalus. Į. kiekvieną bandymą iš kario pusės, kokio

vykdyti komunistinę propagandą, kad ir tarp pavienių 
Lietuvos gyventojų, bus žiūrima kaip į priešvalstybinį 

į veiksmą, siekiant diskredituoti pasitikėjimą sutartimi 
su Lietuva. Visus asmenis, kurie dėdamiesi “kairiaisiais” 
su kraštutiniais “kairiaisiais”,bandytų kuriuo būdu kištis 
į Lietuvos respublikos vidaus .reikalus, vertinti kaip vei
kiančius antisovietinių provokatorių ir pikčiausių so
cializmo priešų naudai ir bausti juos kuo grieščiausiai.

4. Nesikalbėti su jokiu Lietuvos piliečiu apie gyveni
mą ir tvarką Tarybų Sąjungoje bei apie mūsų Raudoną
ją Armiją. Neteikti lietuvių spaudai jokių žinių ir pasi
kalbėjimų apie Raudonąją Armiją.

5. 16-tojo Atskirojo Šaulių korpuso visi, daliniai pri
valo pilnutiniai gyventi savo įprastu gyvenimu, eidami 
normalini apmokymą ir poilsiaudami. Plačiai išvystyti 
politinį darbą karių tolimesniam auklėjimui Gerai or
ganizuoti meninę saviveiklą, darbą DKA, klubų, Lenino 
kambarių, kino, knygynų. Aprūpinti viršininkus ir rau
donarmiečius reikalingu kiekiu knygų,, muzikos .instru
mentų. Įsteigti visiems daliniams orkestrus; užtikrinti 
kasdieninį pristatymą daliniams centrinių ir ' korpuso 
laikraščių. . ■

J5. Stropiai vykdyti rytines apiūžras ir . vakarinius 
patikrinimus. Neleisti jokių sauvališkų pasišalinimų.-^ Į-1 
pareigdti dalinių ir padalinių budėtojus tikrinti nakti
mis ar visi padalinio kariai vietoj. Žiūrėti, kad ant kiek
vienos lovos būtų nustatytps formos užrašas — pavardė, 
vardas, tėvo vardaš ir kurios grandies karys. Pas pada
linio budėtoją turi būti tikslios žinios, kur randasi kiek
vienas raudonarmietis ar žemesnysis karininkas-

7. Leidimus išeiti miestan duoti tiktai mėnesiui pra
slinkus po atvykimo į Lietuvą. Per tą laiką supažindinti 
karius su vietos sąlygomis ir .tvarka. Eilinius kareivius 
leisti i miestą tik grupėmis,, lydint- žemesniems koman- 
dieriams, kurie privalo su savim turėti visą sąrašą išlei
stų į miestą kareivių. ■’ - .

8. Komandieriai ir komisarai privalo įsisąmoninti, 
kad Raudonosios Armijos daliniai randasi svetimoje ša
ly, su kuriais mes turime tam tikrus šūtartiiiii inistatytus 
saritykūs ir kad jie atšakiiigi nė tik ūž saVb veiksmušjbėt ir 
už veiksiiius savo pavaldinių,. Hūdaihi svetiniojė tėrito- 
rijojė, 16-to Atskiro Šaulių korpuso daliniai privalo iįė 
tik palaikyti savo moraliniai politinius privalumus ir 
karinį išmokslinimą j bet nuolatos juos keltų kadangi 
jiems pavesta atsakingiausia uždtiotis=ginti kelią į mū
sų tėvynę. Mūsų dalinių virsininkdi ir eiliiiiai turi būti 
organizuotumo, kultūringumo ir draiisihingumd pa
vyzdžiu vietos gyventojams. •

9. Perskaityti įsakymą visose kuopose, baterijose ( 
eskadronuose^ skyriuose, komandose, eskadrilėse, "bazė
se išskirstytose Lietuvoje. Užsiėmimų ir politinio apmo
kymo metu pasirūpinti, kad 16-jo Atskiro Šaulių korpu
so visi kariai gerai žinotų ir suprastų įsakymą.

SSSR gynybos Liaudies Komisaras
Tarybų Sąjungos maršalas K. Votošilovas.

MOLOTOVO PRANEŠIMAS VOKIEČIŲ ATSTOVUI

1939 m. spalio 3 d 7:04 vai- vakaro Tre
čiojo Reicho ambasadorius grafas Sehu- 
lenburgaš pasiuntė skubos keliu Vokieti
jos užsienių reikalų ministerijai tokio tū
rinio griežtai slaptą telegramą:.

“Molotovas šiandien 14 vaL-pakvietė mane į savo įs
taigą, kad praneštų:

(Bus daugiau)

monės gaminių nepakanka gyven 
tojų poreikiams tenkinti Chruš 
čiovo kiek atleistų vadelių, poli
tika sunkiai, duodasi Brežnevui 
atstalinama. Gyventoj u nepasi
tenkinimas auga, įgydamas net 
anksčiau. neįtikėtino disidenti
nio sąjūdžio pavidalą,. Kinijos 
pavojus metai iš metų didėja, 
jai ūkiškai bei kariškai stiprė
jant ir savo politinę įtaką plė
tojant. Rusų vadovaujamas vaid 
muo tarptautiniam komunizmui 
menkėja. Kitų kraštų komunis
tų partijos darosi vis savaran
kiškesnės, mažiau klusnios Mas
kvai. šiandieną rusiškasis komu 
nizmas jau yra atsidūręs kinų 
“herezijos”, ir “eurokomunizmo” 
replėse.
. ■ ; - r- - - - : v • - • - t - -

Dabartinės tarptautinės poli- 
v. tikos horižontuošė’nesimato ryš

šįstefndi---šukurti, kaip kešniiį Lietuvos laisvėjimo šviė 
.Htolto-'kottiuništmė-doktrina, yra į šulių. Leoriidui Brežnevui 1964 
^utinių skirtybių išlyginimas, į metais pakeitus Sovietų Sąjun- 
■;pačias tautas suliėdinarit'Į Vie-|gOS partijos pirmąjį sekretorių 
nalytę wistiomenėj? kuri turinti 
-būtf tik sovietinė; 'bet ’Tie tauti- 
; nė,-Tačiau praktiškai gyvenimas 
eina visiškai priėšmga:kryptimi: 
stiprinasi rusiškasis nacionaliz
mas’ ne tik pačiojfe Rusijoje, bet 
irr ^visuose... jos- -okupuotuose .įr.
y iešpata u j am uose, kraštuose. Už 
valdomos ir naikinamos kaimy- 

;mnės tautos. Visu - rūšių geno- vadinamą 1975 metų Helsinkio 
jfidas (žudymai. įkalinimas.- nut- 
rėmimai) ir rusifikacija veša vi

pagal, sugebėjimus, kįek- 
vienam — .pagal darbą”, taria

soęįeiiktynių su-

^kd;komuništirife-doktrina, yra

Nikitą Chruščiovą (šiemet Brež 
nevas tapo ir Aukščiausiojo So
vieto prezidiumo pirmininku 

r—Į- tai valstybės prezidento ati- 
tikamuo), žingsnis po žingsnio 
Sovietų Sąjunga pasisekė pri
vesti laisvąjį pasaulį prie Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavi 
mo Konferencijos, pagimdžiusios

inius apdorbjanėios taikos šū-

prasme pasiekti lyg ir šiokį tokį

'Bus daugiau)

Galutinį Veiksmą (Final Act); 
sovietų įgeidžiu turintį sudary

! &
ra

i

Motų Įteisinimų. šia proga nesis 
tengklma Tamstoms, gerbiamie 
ji Seimo atstovai, dėstyti visos 
tabartinėš tarptautinės varieties.
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> McUy Pitcher loved her husband.
. So much so, that when he went into batd* 

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

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

•code in her country. So she picked up 
where her husband left off. And v" 
die smoke cleared, America had a

ur future. And in America s, too. 
So buy United States Savings Bohdt 
Right fitom the start, it s been anerp ial

Today, when its time to take

When you join the Payroll
»t*dedL Bondt cm be c*bed M •out bank. Inrer*’ 
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^sųr, kili tik Sovietinis viešpata- |j Antyje, pasaulinio karo pada- 
^TŪnas Įkelia Ttdj^yišur 'stfprU ; -- —
^mas- imperialižmasf ir rusiška-pakaitalą ir tarptautine 
-siš nacionalizmas^ :1 prasme pasiekti lyg ir šiokį tokį 
X" sovietinė praktika ilgai, Sovietų Sąjungos teritorinių gro 
h indi sukėlė negerovių kurios to-'
}yn vis labyn raškėja pačios So-
prietų Sąjungoje ir pamažėl per-
.Žimeta į Visą komunizmo į šąjū-

T’kinė padėtis metai.iš metu 
l’ikTgėja — nei maisto, Tftef pra-’
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A. TENTSONAS

būti iš-

Riverview Parkas (aliejus)■<. Šileikis

mo

gavimo ir

RSAL
Chicago, III. 60608

(186S-1959) metą
664 psl. Kaina

Įstatymas 
pagrindines 
apdraudos

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams Įsigyti

Ptt mui taupomi jūsų pinigai at
liek* didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jum* pasiekti asmeniškus jūsų

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

savaičių
n-dieka

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais tpraže Pamsrj, senus |e 
gyventojus Ir gamtą. 7,200 lletuviiky viatovarrfživ sąrate*. Knypcs 
kaina 36-00, minkšti vi Heilai.

Persiuntimai paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita*
neša ' • .. „,

■imis Į eiles'. Išdrožė nacistini pa
mokai^ -kad mes: Lietuvoje ‘veil

Čia pateikiu pora vaizdelių, 
labiau į atminti Įsmigusių iš ma 
no migracijos iš Latvijos Į Lietu 
va. ir. emigracijos-iš 'Lietuvos.

Dar saristinės Rusijos laikais, 
1902 metais,' mano tėvas gavo 
miško žvalgo (objezdčiko) tary
ba valdiškuose Telšių Miškų urė

dar mano vaizduotėje liko kitas 
pasaulis, o kai važiavau Į Rygą, 
įstoti Į gimnaziją, ir laiptais ge
ležinkelio stotyje kopiau žemyn 
“Į kitą pasaul”, prisiminiau sa
vo vaikišką fantaziją, kad pa
sauliai sudaryti iš sluoksnių.

Kitas -vaizdelis man liko iš 
1944 metų spalio mėn 8 dienos

kad 
ne

daugiau 
, kurie 

kanose yra

sias anūkas, jau persikėlė per

Atsiminimai aplei- 
tremtinių stovyk- 
aina 4 doL

______Eelvio Dalia 
atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
irusio asmens istorija. Knyga gausiai illu-

gyvenvietės 
jau mėlynavo Estijos girios. Da 
bar gi esu jau Antverpene. Va
karų Europoje, netoli šiaurės 
jūros. Tad jau tolokai pajudė
jęs Į vakarus! Duktė Žentą, gi-

fionės baisėjų? ilga pabėgėlių ko 
lona buvo ■ patalpinta ' Rytprū
siuose Vormdito -klebono dvaro 
•tvartucšd '.(man. , ten teko -buvęs 
veislinio kujlio;j;gurbas} vieną

niją”, pasakė man, ketvertų me
tų amžiaus vyrukui, motina. 
Koks tada galėjo būti mano su
pratimas, kas yra Lietuva ir ta 
Kauno gubernija! Tik miglota 
sąvoką, vardažodžių abstraktai. 
Galvojau, kad Lietuva yra man 
dar nežinoma geroji teta, pas ku 
rią važiuosim svečiuosna, o jos 
išvaizda turėjo būti kaip anos 
saldainių, skardinės, kurioje ma
ma laikė degintą kavą. O Kau-: 
no gubernija? Čia jau visai ne
paprastas''dalykas ! Kas yra “kau 
nas”, tą žinojau. Latviškai žo
dis kauns reiškė gėda, o gėdą 
man ir mama ir senelė jau buvo 
įkalusios Į galva, kad “cilveku 
beras” (žmogvaikis) tos gėdos 
turi bijoti kalk vilko. O gu- 
bernibernija ? Tai turbūt suslie- 
tų javu gubų eilės, kaip jau ma
tytos senolio dirvoje.

Prieš išvažiuojanti iš tėviš
kės namų girdėjau didžiuosius 
žmones kalbant, kad “Lietuva 
— tai jau kitas pasaulis”. Tai 
va, supratau dabar: išvažiuosi
me kitą pasauli! Ir atvaiavžome 
taukiniu-geležiniu žirgu Į Rygą. 
Sustojome Rygos I-moje gele
žinkelio stoty. Iš ten vežikas 
tokiu dar nematytu vežimu nu
vežė mus i Rygos H-ją geležinke 
lio stoti. Supratau, važiuojame

šiuose ., nustebęs pamačiau ma
no rugių lauke ant’ kalnojbesto- 
vinčius “tigrus” ir “leopardus”. 
Tuoj pajutau visai tropikinĮ kli
matą rugių dirvoje. Jų dresiruo 
tojai ir aptarnautojai kirto ma
no sode vyšnių krūmus ir ruošė 
tiems ■ “plėšrūnams” saugų pa
vėsį. Kai pamatė mane, tai vie
nas iš jų geležiniu kryžiumi, ir 
medaliais prie krūtinės, man pa 
tarė leistis kuo greičiau iš .čia 
Į vakarų pusę, nes ’ greit būsią 
taip karšta, kad neišlaikysi u.
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ŠSs growth, and restoring NA'l'CtcAL SA1R COLOK TJsHig "JIB you 
Ufa will never be BALD.br GRET.' 10A$> Guaranteed. Listed, in’ 
B: Druggist ’Red-Blue.’Bbofc ■Drag’s-Chestist;.Order 'STRAIGHT.- 
» JIB LAB.; J J, 2557 W, Wth SU lAW W, 4TŽŽ1 Sa . 
Oi Ave. & 14th St, -Cicero, HL, *1117 K. ‘Arffcafl3S3T 
-«aL Milwaukee Ave^ Chicago, ffi. • JIB Medicine' Mąuid *- cz< 
sggg. 16 week supply — £6-00.: Money Order,- postpaid. Said" Todayi ■
JIB LABORATORY,’ 14X7 So., -&th Ave< CICERO, ILL. 3OS50

Po visos tos ceremonijos aš 
ir dar vienas kolega miškinin
kas, Kretingos Miškų urėdijos 

' urėdo pavaduotojas šilgalis, pa
kilome tiems SS vyrams mūsų 
“Marschbefehl’ius”, kad turime 

1 skubiai vykti į mums paskirtą 
į vietą, Į Bastei, Saksonijoje. SS 
vyrai pažiūrėjo į mūsų raštus ir 

(tuoj išskyrė mus iš apkasininkų 
1 grupės. “Tuoj galėsime važiuo- 
i ti toliau Į vakarus”, šnabždėjo- 
i me vienas antram į ausį. Bet
• nusivylėme. Vokiečiai mums 
atnešė reples, plaktuką, kirvį, 
pi ūkią, kastuvą ir, nuvežę už kle 
bono tvarto, liepė pastatyti ten

»du atskisru pastatus moterims 
ir vyrams “pafilosofuoti”. Neor 
ganizuotas “filosofavimas” ap
link mūsų tankiai apgyventą gy 

I venvietę pasidarė tikrainebes-
• pakenčiamas. Medžiagas staty
bai — senas vinis, lentas, stul
pus turėjome patys parūpinti iš 
klebono aplinkinių tvorų. Parū
pinome, pastatėme, ir klebono 
dvaras praturtėjo dviem naujais 
šauniais pastatais.

Tai vienas iš mano kelionių 
vingių Į vakarus.

(Bus daugiau)

Jin kuri* laikas atspausdintą ly galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų i 
nyčio*, Įsteigti laikraščiai, 1 
pasaulietiški chorai, 9 bažnyti

. . ___ ___ . i lietuvis, pirraca
suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
lai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 

' ” - k- 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kata>aškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt r'.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi v-j.į ■ - fr- j,

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1738 So. Halsted SL, Chicago, HL S0608

MAUIItMOt, CHICAGO «, H-U— Friday, Dw»mber~9, ~197J

pasikeitė už- 
ikalavimai pa 

Tie, kurie norės 
mažo nedarbo ra

tinės būti išdirbę 14

* “Traukinys jau paduotas, lau 
‘ kia, važiuosime į Lietuvą”, pa- 
I sakė man tėvas, ir. visa mūsų 
j šeima patraukė per tokį tamsų 
i koridokarus. Tad dabar turėsi- 
| me kasti apkrsus jau čia Vorm 
dito klebono dvaro laukuose.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IrtMgta 1928 metai*, T*L 421-3070
Įstaigos pietuose Hemą* automobiliam* pastatyti.

NAUJO KANADOS DARBO 
ĮSTATYMO TAISYKLES

. Naujas Kanados 
pakeitė kai kurias 
taisykles bedarbių 
programoje.

Bendrai, ašalos 
jos išmokėjimų taisyklės yrf laiką

nijos link! Ar prof. Končiaus 
teorija nėra gamtos-ir žmonijos 
teorija, paremta nustatytais 

mokslo teigimais?.

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas- daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina ?1.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei >1.50 čekis arba Money Orderis 
.‘bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,

Tuose rajonuose kur nedar 
bas yra didelis, prašantieji be
darbio ašalos turės 
dirbę tik 10 savaičių.

Pagrindinis dviejų 
laukimo laikotarpis 
visur tas pats.

Laukimo laikotarpio -taisyk 
lės taip pat lieka tos pačios, 
jeigu prašantis bedarbio pa
šalpos palieka darbą savo no
ru ir be rimtos priežasties, ar
ba dėl blogo elgesio yra atleis
tas iš darbo. Tokiu atveju, pra 
šantis bedarbio pašalpos turi 
laukti iki 8 savaičių nuo pas
kutinės darbo dienos, kad 
lėtų gauti pašallpą.

Bedarbio pašalpa dabar 
karna iki 50 savaičių.

Bedarbio pašalpos dydis 
ka tas pats. Bedarbio pašalpa 
vra du trečdaliai jūsų viduti
nio savaitinio apdraudžiamo 
atlyginimo. Aukščiausia suma 
yra $147.

Laukiančių motinų, ligoniu 
ir sulaukusių 65 m. amžiaus 
pašalpos bus mokamos bet kn 
riuo laiku per visą draudimo

Jeigu pažvelgsime į žmonijos 
istoriją, kiek ji iki šiolei mums 
žinoma, tai per šimtimečius ir 
tūkstančius metų, atrodo, žmoni 
ja jau nuo neatmenamų laikų 
yra judėjusi su saule į vakarus. 
Mūsų “indoeuropiečių” vardas 
rodo, kad mūsų protėviai yra at
keliavę iš tolimos Indijos. Pa
imkime Amerikos kontinentą- 
Kas yra jos gyventojų mišrainė? 
Ar ne įvairūs išeiviai iš Euro
pos ir jų atgabenti juodieji ver
gai iš Afrikos? Tai vis žmonės, 
vykę iš rytų ir pasiekę Ameri
kos krantus. O ir pačioje Ame
rikoje vis ėjo srovė per žemyną 
i vakarus, į taip vadinamą “Far 
west, to go West” ir taip iki pa
čio Pacifiko krantų.

Paminėjęs pagal šią mistišką 
teoriją žmonijos judėjimą vis Į 
vakarus, papasakosiu čia ir savo 

Savo paskaitoje prof. I. Kon-i siaurą geneologinę senolių ir tė 
čius dar pridūrė, kad ir mums'vų migraciją ir emigraciją, 
kelias į Lietuvą iš Vokietijos bus ■ Išvydau pasaulio šviesą 1898 
pasiekiamas iš rytų pusės, ir kad m. šiaurės Latvijoje prie pat Es 
Lietuvą gal mūsų ainiai pasieks jtijos sienos. Už mano senolių — 
per Japoniją, Sibirą, Uralą, ke-J motinos tėvų 
liaudami su saule vis Į vakarus. 

Tokia profesoriaus teorija 
skamba tikrai mistiškai, ji lyg 
ir verčia tikėti antgamtiniais 
-paslaptingais dalykais. Bet tikė
kime ar netikėkime, tačiau pa-j muši Stalgo kaime prie Stalgėnų, 
žiūrėkime, kaip mes patys juda- •. Lietuvoje, gyvena čia pat, kur 
me, at su saule Į vakarus, ar į iš aš, o jos sūnus, mano vyriau- 
prieš saule- į rytus?

Jei tokia teorija buvo pasaky- Atlantą Į Ameriką, 
ta 1946 metais, sant mums Vo
kietijoje, tai kaip-ji atrodo da
bar, po 30 metų? Ar mes judė
jome^-: rytus, ar į vakarus-? Ne
žinau, ar daug dypukų laisvu 
noru iš Vokietijos patraukė prieš 
saulę Į rytus, 'bet gi kas tik ga
lėjo, plaukė per Atlantą į vaka-

pats su savimi vis nesupranta
mai garsiaiu kolbėjo. Man 
tuoj prisiminė brolio mokyklinė 
je knygoje matytą vaikštinėja 
žmonės. Supratau, kad iš JLatvį- 
jos šiais koridoriais ir tunęiiąis 
aukštyn žemyn viakšfipęją žino 
nės. Supratau, kad iš Latvijos 
Įlipome dabar į Lietuvos pasau
lį, kuris yra aukščiau. Dar ąųkš 
čiau turi būti dangus, kur gyve
na pats Dievas su angelais..

Ir tikrai, koks didelis; skirtu
mas tarp tų dviejų pasaulių: ten 
apačioje, didelėje salėje, , žmo
nės sėdėjo ir sriąudė. ant .savo 
ryšulių Skambalu skambino ba
tuotas vyras, o-ųa, įžengus, gai 
šiai Šviečia .kita .^aųlę iri;jau Jal
toje vietoje,; neguanąmepasau-i 
lyje, šnypščia, garvežiai,' švilpia, 
skuba, bėgioja kiti Įmonės fc li
pa į vagonus’.’.? .“‘ V -- - -

Važiuoj ant l arkliais ■ iš. Mažei
kių — Muravjevo — stoties, kel 
tininkas -- per Vehtą.- mus/perkėlė 
plauku,
Telšius^^ip^i&ėn^tRižii^'jfniž-r 
ką ir-lyarniu- ’IIgai

pagerintos. Dabar jos tikslius 
išaiškina ir alengvinimus bei 
sunkumus darbo suradime 
jo išlaikyme.

Parlamentas nuiarė, 
žmonės gyvenntieji didelio 
darbo vietovėse gaus 
privilegijų, negu 
gyvena vietovėse 
daugiau darbų.

Gruodžio I d. 
siregistravimo r< 
šalpai gauti 
gauti darbą 
jonuose 
savaičių.

dijos miškuose. “Važiuosime, vai. Į kitą pasaulį. Iš gatvės įėjome 
keli, Į Lietuvą, Į Kauno guber-1 tiesiog Į didelę stoties salę, ku

rioje reikėjo ilgai laukti trau
kinio, bet vis dar buvome Lat
vijos pasaulyje. Po gero lauki
mo į salę Įėjo kažkoks guzikno 
tas vyras su skambalų rankoje

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILB 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS \ ;

Or. Juonį Diupini. ŽEMtS OKIO iVlETIMAS. Stadija. ;
t> Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Kurgi dviefe d>- > 
Ilų: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku kraite H dUte .
ūkio Jvietimaf Lietuvoje. *

Autorius savo žodyje ražo: “Jei liūdnas Betariu tautos IfldmM | 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir, nebūta | 
griovęs gražiai išsugustu ir suklestėjusiu Lietuvos poUttaki, ekootrml- f 
nliĮ ir kultūrinių laimėjimų, itandlenĄ. drąsiai galima sakyti. Betarfc I 
tauta galėtų didžiuotis Ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros nMab 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms**.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, 
absoliut? lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo Ūkininkai ir pe pi- 
saulj UblaSkyta lietuvių absoliuti dauguma m arba petys burt «€ 
nlnkai, arba ūkininku vaikai, reffida, kad 11 knyga bus brangi abt^ 
liūčiai lietuviu daugumai vpač kadangi knyga su takia meOeUetaTM 
žemei paražyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti.
autoriaus skiriama Lietuvai Hali žodžiais: "Dėkingas sūnus bA 
mai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapiu daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik tOū. 
Gaunama Naujienose. į

čeki arba Money Orderi duati tokiu adresu:

n a u? ienos ? ’ : f
173> So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS MM8 I

■< • v ■
Gavę ptnlcoa, toolan kayfi paslųthis*, į

“Panta rei” — viskas srove- rus. Tūrių bičiulių, pasiekusių 
na, viskas juda, viskas keičiasi, jau net saulėtą Kaliforniją ir 
— teigė graikų filosofas Herak- Didžiojo vandenyno krantus! 
litas iš Efeso (540-475 pr. Kr. Taigi koks didelis šuolis, Japo-

“Viskas mūsų pasaulyje sro
vena, plaukia, juda pagal saulę 
iš rytų į vakarus , o kas eina 
prieš saulę iš vakarų į rytus, tas 
pasmerktas pražūčiai”, teigė 
mums dypukams Dilingeno D P 
stovykloje, prie Dunojaus, 1946 
m. a. a. prof. Ignas Končius. 
“Kas eina priešinga kryptimi į 
rytus, tas užsta. Taip žuvo Ma
kedonijos karalius Aleksandras 
Didysis, pasiekęs Gango krantus 
Indijoje. Taip žuvo Napoleonas, 
pasiekęs Maskvą. Taip žuvo ir 
Hitleris su savo “Drang nach 
Osten”. ’

Įdomu, kad to didžiojo Pran
cūzijos karo vado Napoleono var 
das jau turi savyje paslėptą pra 
našišką konstatavimą. Jo vardą 
suskaldžius, gauname senovine 
graikų, kalba sakinį: Napoleon, 
poleon poleon oleon leon eon on. 
Išvertus lietuviški tai reiškia: 
Napoleonas užkariavo daug val
stybių, (o) savo valstybei buvo 
liūtas.

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.

Joexei KipaČimkas, SIAUBINGOS DIENOS, 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą 
lose Vokietijoje. 273 pslM kietais drobės viršeliais ki

Juozas KtpačInskaSf IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai 
yra natūrali ankstesnių) 
kuriančio ir patvariai įs 
ftruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LtETUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ks Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta j anglų kalba.

M. Žolčanko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pusL kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. An- 
tariaus potabunų neapgauna Intmdsta ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, grasu rtiliumi.

pyof. P, Pa karki lt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina

Vlncta žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTAJČ 
84 paL Kaina ŠUO.

Ke lf kiti leidiniai yra grunani
NAUJIINOSE, 1739 Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, KU

eHIlMfeiiH darbe valandomla arba ūžia kini jmš+v Ir prldWoH 
&A1 ar pliiIflRf imĮaldą.

S3«I<
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LIUDAS DOVYDĖNAS

PUSBALSIU KALBANT
(Tęsinys)

Vitas man parodė vieną skun- katalikus. Nesą tikrų duomenų,
dą. Rašytas gryna lietuvių kal
ba. Skundėjas, lenkiška pavarde, 
kaltino mane šovinizmu, lietuvių
favorizavimu. Įrodymai — Mar
kso, Lenino raštų citatos apie
šovinizmą. Antras skundas, len

kas tai iškėlęs. Lunačarskis ar

Sadatas ėmėsi radikalių priemonių
Egipto prezidentas Anwar Sadatas, ketvirtadienio 

rytą įsakydamas penkioms Rytų Europos valstybėms už
daryti savo konsulatus visoje Egipto teritorijoje, reiš
kia labai svarbų posūkį visoje Artimųjų Rytų politikoje. 
Reikalą pagriežtina prezidento nutarimas tuos konsula
tus uždaryti 30 valandų laikotarpyje. Tai reiškia, kad 
konsulatai turi baigti visokias savo transakcijas labai 
greitai. Jeigu kurie bandė daryti kokius naujus užpir
kimus ar užsakymus, tai jie privalo būti baigti ir likvi
duoti penktadienio rytą.

Kodėl prezidentas Sadatas būtų ėmęsis šitokio žing
snio? Visos arabų valstybės siekė taikos su Izraeliu. 
Pats Sadatas išsiuntinėjo visoms arabų valstybėms kvie
timus atvykti į planuojamą Kairo konferenciją, kurioje 
turėjo būti pradėti arabų taikos pasiūlymai Izraeliui. Sa-. 
datas norėjo informuoti arabų valstybes apie jo kelionę 
į Izraelį ir pasitarimus su Izraelio vadais, o patys ara
bai būtų galėję nutarti, ką jie norėtų toliau daryti.

Sadatas nenujautė, kad Libijos diktatoriaus galia 
yra didesnė, negu bet kas pradžioje galvojo. Jie tik Siri
jos prezidentas nuskrido į Tripolio konferenciją, Vietoj 
ieškoti būdų taikai pasiekti, jie Tripolyje planavo, kaip 
būtų galima daugiau pakenkti ne tik pačiam prezidentui 
Sadatui, bet ir Egiptui.Tada jis nutraukė visus santykius 
su Sirija, Libija, Alžirija, Pietų Jemenu ir Iraku. Jam 
jau buvo aišku, kad minėtų valstybių atstovai nesiren
gia važiuoti į Kairo konferenciją, o jeigu kurios valsty
bės atstovai ten atvažiuotų, tai bandytų tiktai kenkti. 
Artimųjų Rytų taikos planams. Su tokiais žmonėmis 
neapsimoka tartis.

Prezidento Sadato nutarimui didelės Įtakos galėjo 
padaryti ir valstybės sekretoriaus Cyrus Vance nepa
sitenkinimas sovietų valdžios diplomatija. Sekretorius 

Vance buvo susitaręs su ministeriu Gromyko, kad so
vietų valdžia padarysianti įtakos į Sirijos prezidentą 
Artimųjų Rytų taikos reikalui. Grokymo buvo pasiža
dėjęs paveikti Sirijos prezidentą Asadą, kad jis nebūtų 
toks didelis užsispyrėlis it beprovokuotų naujo karo 
Artimuose Rytuose. Bet sovietų valdžia pasielgė at

virkščiai. Ji ne tik patarė Asadui nepritarti prezidentui 
Sadato pastangoms, Asadas nuvyko į Tripolį ir kartu 
su kitais planavo pakenkti Sadato taikos planams.

Be to, prezidentas Sadatas žinojo, kad sovietų 
agentai šnipinėjo Egipte, kaip jie šnipinėjo ir anks
čiau. Jie rinko žinias ne tik apie Egipto vyriausybės na
rius ir apie paskirus įtakingesnius egiptiečius. Šitoks 
nachališkas šnipinėjimas ir Egipto vyriausybės nuola
tinis kritikavimas privertė Sadatą imtis priemonių to
kiai sauvalei sustabdyti. ; .-4 . ■ .- «/

Egipte šnipinėjo ne tik Įvairūs agentai, bet žinias; 
rinko ir karo vadus bei parlamentarus;bandė paveikti) 
Rytų Vokietijos, Lenkijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos 
konsulai ir jų tarnautojai. Prezidentas Sadatas netu
rėjo pinigų sekliams samdyti užsienio 'konsulatų tar
nautojams sekioti. Jis žinojo, kad valstybei toks darbas 
brangiai kainuoja, žinodamas svarbiausias šios taikos 
nesėkmės priežastį, Sadatas ten ir kirto patį skaudžiau-
šią smūgį. Jie pirmiausia pasiuntė pranešimą sovietų 
ambasadai uždaryti visus konsulatus, Nedaug šnipų te
buvo likę Egipte, .bet jiems buvo. pritaikytas 30 valan
dų terminas visiems darbams baigtu Gruodžio 18 d- vL 
si jie privalo būti išvažiavę iš Egipto teritorijos su vi
somis savo katiušomis ir vaikais. Toks pats Įsakymas 
nuėjo ir kitoms trims komunistinėms valstybėms.

Prezidentas Sadatas išryškino visas taikos ir karo 
kurstymo jėgas. Pirmiausia bet kokioms paliauboms ir 
taikai priešinosi Sirijos prezidentas Asadūs. Niekam 
nepaslaptis, kad jis ginklavo savo jėgas Sovietų Rusi
joje gamintais ginklais. Tų ginklų pagalba jis sugebėjo 
nuginkluoti dalį palestiniečių Libane, ginklų atiduoti 
nenorėjusius jis pasiuntė į Pietų Libano zonas. Vieni 
jų erzino Izraelio pasienio sargus nuolatiniais susišaus 
dymais, o kiti greta esančiose stovyklose pratinosi nau
doti naujus ginklus, mokėsi, kaip paslėpti riiid aviacijos 
ar artilerijos kombardavinio. Sirijos prezidentas šaky- 
davo, kad jis nenorėjo eiti su sovietiniu blokti, bet Izra
elis jĮ verčia imtis šio žingsnio, nes iki šio meto Izrae-
lis neatitraukęs savo karo jėgų iš Golano aukštumų* 
Kai Izraelis siūlė pasitraukti iš minėtų aukštumų, tai

1.T 4 , -. 1.1 « *1 1 ' 1 4-  ik - i

A. J. KASULAITIS

KOVOTOJO PORTRETAS
Mykolo krupaviciaus 92 metų gimimo ir 

7 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT

Laikas kaip vagis vagia valandas, savaites ir me
tus , skandindamas juos praeities šešėliuosna. Tačiau j 
jfei laikas gesina suliepsnojusius jausmus, jis kartui 
žbrsto ir išminties bei įžvalgos krislelius.

Kai (iries C> metus minėdamas Mykolo KrupavP 
čiaus mirties metines kalbėjau jums, žodžiai ir min
tys buvo nuspalvinti neseniai išgyventu atsiskyrimo 
skausmu ir liūdesiu. Jo laidotuvių fragmentas alsi-) 
vėrė kaip žmogiška rauda netekus mylima ir bran
gaus asmens. Tuomet tariau, jog:

“nedidelis būrys žmonių stovėjome apsupę My
kolo Krupavičiaus karstą lietuviškose šv. Kazi
miero kapinėse Čikagoje ir klaifsėme maldos,, 
giesmvš ir žodžio... BūVo griiodiš, liet diena gie
dra, ddngus mėlynas, dalr žalia žolė Šviesios, hors 
vėsios saulės Hūžtrta. Krautuvių languose jau < 
žibėjo Kalėdų eglutės. Atsivėrusi žemė irgi tarpi 
dviejų eglučių, šalia jau bestiIstaneit) prelato AL 
baviėiaus — mokslo draugo, lietuvybės ramsčio... 
šalia brolių kurtigų. Tampriam rate pažįstami 
veidai. Vyskupas, išeivis ir besostis. nenuilstan- 

gahųs savo aveles išsklaidytas po kelis kdnli-’ 
nentus. r’misų 1 as 
rami sąžinė 
jau pats atL. lęs pačiuose kapuose. Keli Sa
vanoriai su ai.ižinatvės ilgesiu akyse, kuriuos

kiškai rašytas, tiesiai dūrė į 
Aušros Vartų prieglaudj. Ma
no patvarkymu lenkų našlaičiai 
buvę išmesti į apleistą prieglau
dą, atleisti patyrę auklėtojai, nu 
kelti toli nuo savo gyvenviečių. 
Vieton iškeltųjų atsiųsti lietuviai
— šovinistai. Suminėtos pavar
dės, jų antiliaudiškas nusistaty
mas’. Tai esą smetonininkai, re
akcionieriai.

Vitas nesistebėjo. Skundų esą 
marios. Netai svarbu. Jo many
mu, esanti biauri trintis lenkų
— lietuvių gyvenime. Jis niekad 
nematęs tokios neapykantos, ko 
kią patyręs iš lenkų. Jų honoras, 
jų daugumos panieka lietuviams 
plaukianti iš seno. Mums Vilnių 
j e nuo lenkų tenka viskas: ir in-
trigos, ir skaičius, ir gražios mo
terys, ir pagaliau auksas. Tre
čias. skundas dviejų kunigų. Ži
noma, lenkų. Vitas tepasakė, kad 
vienos vaikų prieglaudos vedė
jas, mano rekomendacija gavęs 
butą greta tų dviejų kunigų, 
kurie iš seno gyvena Vilniuje. 
Vedėjas esąs girtuoklis, mergi
šius, per naktis triukšmaująs. 
Kunigai prašo jiems duoti nau
ją butą arba iškelti triukšma
darį.

Tai gal tik įžangai. Vitas pa
tylomis papasakojo, kokie san
tykiai Sovietų Sąjungoje tarp 
bažnyčios ir vyriausybės. Tai 
daugiausia liečia pravoslavus ir

Dzeržinskis? Pagaliau tai ne taip 
svarbu. Kunigų persekiojimas, 
bent viešai, Sąjungoje jau nepra 
ktikuojamas. Rastas kitas kelias 
religijoms sunaikinti — per dva 
siiiinkus, perimant sektas savo 
žinion. Per seminarijas buvo ir 
esą infiltruojami, vyriausybei pa 
lankūs, apmokami talkininkai — 
kunigai, popai. Jie -yra NKVD 
agentai. Išpažinties paslapties 
mitas, tebežavus tik sutrešusius 
senukus, bobutes.-Viršūnėse dva 
siniai dignitoriai gauną rūmus, 
automobilius, per saugumo — 
NKVD rankas nemažas sumas. 
Ir taip sektos pasidarė sovietų 
ramsčiais. Yra, žinoma, kunigų 
dar atsidavusių sektoms, bet jų 
skaičius mažėjąs, be to, tai dau
giau ar mažiau fanatikai arba 
tiek netinkami, kad jų ir agen
tais neužverbuoja. Tai žinanti, 
be abejo, ir Roma. Vakarų Euro 
poje bagią tižti tremtiniai pra-
voslavai, ortodoksai ir kitokie. 
Nuo Sov. Sąjungos-ir Vokietijos 
pakto pasirašymo, Vito manymu, 
per Austriją Roma su Maskva 
palaikanti nuolatinį vienokį ar 
kitokį ryšį.

Nėra ir kalbos, sektų amžius 
Sovietų Sąjungoje esąs jau sus
kaitytas. Dievas gulįs mirties pa 
tale. Ir taip esą- labai paranku. 
Užsienis stebi dar neuždarytas 
cerkves, bažnyčias, o komparti
ja ir NKVD viešai nerodanti jo
kio persekiojimo. Jau užverbuoti 
popai, Šventikai, kunigai neno^ 
rį viešo persekiojimo. Tai labai 
pasunkiną jų bendradarbiavimą 
su saugumo organais, žinoma,

iš Jordanijoj teritorijų ir sutiktų skirti vietos palesti- 
inečiams. Egipto prezidentas buvo' sutikęs padaryti 
nuolaidas palestiniečiams, bet Sirijos prezidentas ūžsi^ 
kirsdavo ir neleido artėti prie taikos Artimuose Ry- 
tūose. . ;'.;t

Ne tik prezidentas Sadatas, bet ir Egipto karo va
dai matėj kad Sirija, Libija ir kitos arabų valstybės 
nori Įtraukti Egiptą Į naiiją karą prieš Izraelį. Egip
tas,, karų išvargintas ir nualintas, daugiau kariauti 
nenorėjo. Sadatas siekė taikos ir ėmėsi žingsnių tai
kai įgyvendinti. Jis pirmiausia aplankė Izraelį, o dabar 
nutraukia santykius su kiekivena valstybe, kuri nori 
įtraukti Egiptą į naują karą. Dabar sudaryti du Arti
mųjų Rytų blokai: Egipto, Saudi Arabijos, Jordanijos 
ir Sudano blokai, siekiantieji taikos- šios valstybės yra 
pasiryžusios susitarti su Izraeliu ir bendromis jėgomis 
gintis nuo Svetimų įtakų. Antrąjį bloką sudaro Sirija, Li
bija, Alžirija, Irakas ir Pietų Jemenas. Egiptas dau
ginusia prisidėjo prie' Šio kovos linijos išryškinimo.

Sirijos prezidentas reikalavo, kad Ižraelis pasitrauktų stybių politikai.

Sadatas drąsiai gina Egipto teises ir reikalus, šio
je kovoje jis parodė daugiau drąsos, negu galingų val

kai reikia kokį gaivalą Sunaikin
ti, ištremti ar baimei įvaryti nak 
čia areštuoti ir be žymės ar gar
so likviduoti, — dėl to niekas gal 
vos nekvaršiną. Kam jis tokią 
ilgą įžangą padaręs? Jis norįs 
mane perspėti nekliudyti dvasi
ninkų. jokių. Kurie reikėsią nu
šalinti, ' perkelti, geriau kreiptis 
į saugumo organus. Bet su pama 
tuotais duomenimis. Jis dar kar
tą priminė, kad dvasiški jos ki
šenės netuščios, jiems talkinin
kų nestingą. Ne visada ir sau
gumo organuose būna pakanka
mo atsparumo pinigams, gra
žioms moterims. Mums, lietu
viams, Vilniuje tokių išteklių po 
nas Dievas neparūpinęs. Girdi, 
mes čia nekenčiami įsibrovėliai.

Vitas buvo įsitikinęs, kad anks 
čiau ar vėliau Roma ieškosianti 
susitarimo su Sovietų Sąjunga. 
Roma tarnavusi visokiom val
džiom, visokiem ponam. Ir Mas
kva vėliau, kai jau Dievas būsiąs 
pusgyvis, nebebi j ošianti Romos 
Įtakos. Ilgiau išsilaikysianti pra 
voslavija.

Tai rusų tautos religija. Gal ji 
prisitaikydama liksianti kaip ru 
sų tautos praeities seniena, maž 
daug kaip tautosaka. Lietuviams 
abi religijųos — sektos esančios 
svetimos. Per Romą Lenkija vi
sada bandysianti katalikybe tu
rėti Įtakos • lietuviuose. Tam ir 
Roma palanki Vito manymu, 
mums, lietuviams, derą nešimai- 
šyti į sektų painiavas; Lietuvių 
tauta turinti senas tradicijas, 
garbingą praeitį ir esanti kūry
binga, be jokių prietarų, misti
kos. Lietuviai esą realistai. Vi
tas, pakėlęs balsą, pasakė: “Mū 
sų tautos sumenkėjimo, beveik 
šiilitėlėjimb priežasčių reik ieš
koti ir religijoje!”

Martirionio tvirtinimu, Vitas 
buvęs labai nuoširdus lietuvis. 
Ne mano vieno, bet ir kiti kurie 
tūrėjo su juo reikalų.

Vitui tada prasitariau: dide
lėse bėdose kartais telieka tik 
nepakeliama kančia žemėje -ir 
svajonės — Dievas danguje. Ta- 
riaūj kad mūsų tautai tenka ne
saikingai skaudi dalia: dviejų 
galybių kaimynų rungtynėse 
išlikti gyva.

Vitas kurį laiką tylėjo. Sus- 
tumdęs ant stalo išdrikus popie
rius, nežymiai atsidusęs: “Taigi, 

; išlikti gyva...”
(Bus daugiau)

— Jeigu kiltų karas Europoje, 
tai amerikiečiai naudotų neutro
no bombas Įsiveržėliams naikin
ti. Maskvos propagandos agen
tūros skelbia, kad Kinija siekia 
ryšių su Šiaurės Atlanto S-gos 
valstybėmis, o • diplomatai nori 
užmegzti ryšius su Europos ko
munistais. .

kolas Krupavičius laikui bėgant atisvers kitokio
se dimensijose, negu šiandien siauras žvilgsnis; 
pajėgia aprėpti ir įžvelgti.’
Nebuvo tai pranašiškas teigimas, tik žmogiškas 

patyrimas, jog laiko perspektyva tirština portretines 
■ spalvas jr lengvina asmenybės sklaidą ir jos šdprati- 
j mą. Iš tikrųjų metams slenkant Mykolo Krupdvičiaus 
j asmenybė ir darbai ne tik neblėsta, bet ryškėja. Jo 
turtingos ir ypatingai šakotos asmenybės atskiri bruo
žai, nors ir dar labai trumputėje laiko perspektyvoje 
atsispindi vis naujomis varsomis., būdo bruožai at-

Pokalbis su Valstybės Departamentu 
aktualiais klausimais

(Tęsinys)

PreL AA. Krupavičius

Prelatas Krupavičius taip mylėjo.,. Testamento 
vykdytojas, kuris jad iškeliavo tais pačiais (akais 
į amžinatvę... Keli jab prdžilę ir pasvirę, !>ef dar 
tvirti partijos draugai, su kuriais žygiuota Į lais
vę ir valstybės kūrybą. Keli konfr&lrai^ kėli jau
nesni įpėdiniai... Keli jaunuoliai, kuriuos jig taip 
mylėjo. Tėstamen’te rašė, jog melshįsis ypatingai 
už lietuviškąjį jaunimą, kad šis išiktų gerais lie- 
ttiviais it* khtalikaR...‘‘ - ,į

18. -
Galiausiai neigiamo žodžio nusipelno 

Cleveland© dienraščiai. (Beje, du televizijos 
siskelidžia anksčau nesuvokta prasme, talentai—pir-fo^aYo'^ Ž*n^ ,aidose apie susirinkirhą 

‘ fill Ji n Slinkiai ciinronlo mu mrlin I '*

Dienraščių objektyvumas, kaip paprastai, kelid 
; ,1 1. _ .. , ....... 1-1 ■ ■ J ilgesnį reportažd
su; kasdien ryškėja. Lyginamasis istorinių reiškinių 1 negali buh hė kalbos. Net ir Įdėtose korfesptmdenci- 
vertinimo metodas juos ne tik nemažina, bet auginai i°se nemaža klaidų.
ir u8do- > “The Plain Dealer“ rašo, jog “apie 100 aJ

pienų, ttadifititisia seilių, kalbančių stipriai akevn- 
, luotą anglų kalba...’4 Kaklas — susirinkime bttvo virš

ir abu 
kanalai 

paiin-
nuau sunkiai suprantamu gyliu ir pločiu. f * “

Jo atlikti darbai — visuomet ryškūs — šiandien į l,k liūdną šypseną, žinoma, apie ilgesnį reportažu

Kaip ir anksčiau tariau, slinku kalbėti dpife visą 
Mykolą Krupavičių akademinėje valandoje. (Jo jau
nystės metų alsimiiiinių knyga, Petro Maldeikio mo
nografija it eilė straipsnių Iflikrašėihose ir žurnaluo
se byloja, kad sunku apie jį net ir vienoje knygoje 
išsamiau rašyti!) Todėl šiam jo mirties septynme
čio prisiihinimui pasirinkau tik vieno jo asmens ir 
veikios bruožo — jo kovingumo — škicitičs sklaidos 
temą;. Viena, šis bruožas yra ypatingai ryškus visam

Ir jo asmens apibūdinimas tuoiriėt buvo daugiau} Krupavičiaus gyvenime ir darbe, o antra, šisai Kru- 
rephrtažifiiš, jhdsmų ntispalvintas, da ligi a u meile ir pavičiaūs koringumaš 

aip kenčiančios valstybės ne- pagarba puoštas, negtt objektyvia asmenybės sklaida 
ė. Šaukianti liesos ir laisvės, šiandien paremtas. > i

Ir vėl luoriiet tariau, jog:
4 nėra jokios abejonės, kad ne vienam iš mūsų My-

I.tO aMtterių, daUgiaūsfai vidurinha ahižaUs laisvai an^ 
gliškai kalbančiųjų.

Panašiai “infortntmja” It “The Clcvetdtid Pross'\ 
žinoma, tokia dienraščių linija he+a naujti. Laikraš
čiai ir apskritai Vadinamoji “media0 lieka mums ly* 
giai toks pat neperkandamas riešulas, kaip ir pati 
valstybės departamentas.

PABAIGA
tūri ypatingos prasmės ir 

mums šiandien, kurie, kaip ir jis buvo, esame didžio
sios lietuvių tautos likibiirtės kovos daiyMSi.

(Bus daugiau)
'SKAITYKITE IR PLATINKITE

4 fc- NanjfaxML Cbtearo t, DL fridiV, ffcčrmBef 6,
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DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fcx Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

route 58, ELGIN, ILLINOIS

OKTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 

k (Arch Supports; ir t. t.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai ~ Pildą apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
tel. WA 5-4063

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2A18 w. 71 St. Tel 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’” ‘ 
Vai agal susitarimą, . Uždaryta Lreč

TEL. — BE 3-5393

PR. A R. GLEVECKAS 
ėY^YTOJAŠ Ift CHIRURGAI 
SPECIALtBĖ AKIŲ LlGOŠ 

3907 Wes< 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. R. G. BALUKA3 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crowfor4 

k^.ical Buiieng). TeL LU 5 4444
P. ūma ligonius pagal susitariw,įį 

Jei nea«sjliep.a, skambmti 374-9004.

P1XLEONASŠEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ' - 

PROSTATOS CHIRURGIJA . 
.2656 WEST 63rd STREET P 
Vai. an trad; 1—A popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
Ofiso tetet: 776^8® 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, špec. MOTERŲ,ligos. 
Ofisas 2652 WEST 59ih STREET 

Tel. PR 8^1223 - .
OFISO VAL.: pirm., antrad., tfečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6t8 vaL vai. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ■

I
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL-

Ž
V-

|

4
i

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArde 7-1128-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
f (LACKAWICZ1

2424 WEST 69th STMEET Republic 7 1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii Unia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, i^L 974-441G

BR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

193S S. Hanheim RcL, Westchester, IL.
VA LA DOS: 3—9 darbo dienomis ir 1 

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

Rer.: GI 8-0873

DP. W. EiSIN-EISINAS 
A"UJ’-RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6’32 So. Kedzie Ave^ WA 5-26/0

Valandos pagal .susitarimą. Jei neat- 
“‘liepia, skambinai Ml 3-0001.

Evcieso kalnas

nulio, efektu.
Tai tik pradžia, kadangi oru 

žin ų pranešėjai pranešinėja, kad 
kcš'os sek.anėios dienos-nakty , 
mažai kuo bus Mi tokios.

Sniego audrai hužyliavus i ry
tus ir pietryčius iki pat Floridos, 
tik Paeifiko pakraščiai -ir Piet
vakariai ir patys Pietai išsisuko 
nuo audros.

IGNAS PETRAUSKAS

BRAKONIERIAI
Draugas davė Volerto straips tų Draugas ’ nešpauzdiną ir jiė 

nj; “Reikia bandyti.”. Tiesa, kad jau vadinami brakonierių dar- 
hesutarimai išeivijos lietuvių bais.
tarpe nieko gero nežada. Buvo: 
jau daug kartų bandyta .išlygin 
ti nesusipratimus; bet vis be vai 
siiįį Barzdukinė -bendruomenė 
yra tvirtai pasiryžusi likviduoti, .. . . . , ,.
Alfe ir palaikyti santykius su J"01“’ femuomjs. apdo.yanub. 
Ltrtuvos okupanto atstovais. Pa| v“"*» yra dvt paines

, . , ! mintys. Viena j u tai niekinimas,gal jutikslus, santykiai tik.tada. v ... .. .4 -.. ,. . . ., . . - , . . ,. , . .. į šmeižimas, išeivijos lietuvių irbus suderinti, kada visi lietuviai 1 , - . ... ....,, . , ,. v 1 antra — okupanto enkavedistopaklus ju vadovybes nurody-i ,4 ..H . j - - s • x • iškėlimas, padarant ji romanomams. Tai parode o-kių. taurių I, . •fį, - .Jt, ..,. .1 . rr ■ . herojumui. Manau, kad šis ro-lietuvių pastangos. Taip ir tas J . ’ . ...... manas gaus ir antrą premija is Volerto straipsnis, pilnas-viso- 6 \H 1,. ; , f- i - Lietuvos okupanto. Antrame ro-kiausiu apkaltinimų tiems, kurie _. .. .. .....- v. ‘ . j-J -u- A 'mane pornografija .irgi užimapnesmasi bendradarbiavimui. 1 1 J *Jį 4 , , ... . , fe „J svarbią vietą.. Ten autorius apra-
auguma tų a_mirnų_^o į jytinio akto

fdaug; kartu,-gnrdeti.,^ atro-|^n K^ ^i+a
do bus naujas. Bent as dar ne
girdėjau. Tai. išsireiškimas:....
“Įsiteisino visuomeniniai brako
nieriai”.. . Lietuvoje; brakonie-

Galima manyti, kad Volerto 
žodis ten įtakingas nes trum
pu laiku jo rekomenduoti du ro
manai, tuojau .‘buvo išeivijos vie

herojumui. Manau, kad šis tcl 
manas gaus ir antrą premiją iš

nors daro neturėdami valdžios 
leidimo.. . . . .

2450 West 63rd Št* Chicago. UI. 60629 
Telef.Į P Respect 6^5084 L 

— inirr-i ■
• Gėlės visoms progoms
j BEVERLY, HJ.LLS. GŠLINYČIA
a 2443 WEST 6Srd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 if PR 8-0834 
. Naujoji Barbaros ir Gene Driship

L... krautuvę.,-' ;
THE DAISY STORE

?918 Southwest Hwy .Oak Lawn 
Tėt. 499-1418

* metii vaizdavo Kristų prikaltą 
prie kryžiaus Tėil tarp žiauriai 
pasijuokta iš katalikų tikėjime^ 
kad okup. Lietuvoje, vietos lietu
viai komunistai,- nedfjsO jd ati
duoti spaudai; Todėl romanas 
buVO atvežtas čia. Ir ar ne kfeis- 

; ta.- kad organizacija, kurios šū- 
Okupuotoje Lietuvoje, teisėti.'kis. “Viskąatnaujinti Kristuje”, 

veiksniai yra tik tie,’ kuriuos /pasišovė atsinaujiiiti priė paleis 
aprobuoja partija. Visų kitų nuo- tiivėš paguldytos ant kryžiaus; 
monės, rašiniai, kurie nepatvir- lt §itie lietuvių tautos niekinto- ’ 
tinti partijos, yra uždrausta, ne- jai; kitus vadina brakonieriais, 
legalu, baustina. 0 jeigu liko O kaip būtų gerai, kad grįžtų 
nenubausi, tai /‘brakonieriai”. I'sėiii laikai,- kadd bendfuonienė 

ŽTr čia mūsų “bendradarbiauto- rūpinosi šviėtiinb ir kultūros f ei 
jai” yra pilnoje agentų įtakoje kalais ir visi lietuviai joje tilpd; 
ir jie jaučiasi tiek pat galingi /Tada vėl sužydėtų gražiais žie= 
ir reikalauja, kad jų ntiomonės dSiŠ ĮšfeiYijoš liėtūviij gyvėni- 
visi privalo klausyti. Bet fizinės niaš. Ta<B nereikėtą niekė tai- 
galioš, kad nubausti visus? kurie kinti. Prisiihiiik tik p; Volertai,- 

, kitaip gailvoja, čia neturi. Todėl kai$ bbvb maldini kartu dirbti 
visi tie, kurie skelbia priešingas 
mintis negu bendradarbiai, tai 
pagal juos jie Jau yra brakonie 
riai. Tik patvirtinti rašiniai 
spauzdiiiami Drauge. Č> tie ku
rie nepraeina pro štabo cenzūros

rėiigiant IV-tą taiitiriių šokių 
šventę,- neš tada iiiėkaš nesirūpi
nę. kaip p^R'šti Altui koją ir ne
bijojo, kad supyks okupanto j 
a^ėntoi it niekas mūsų nevadi
no “brakonieriais”..

Apdraustas perkraus+ymas 
iš įvairių aHlotfrų. r 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 37M996

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 
Visos programos ii WOPA, 

1490 Itil. A.M.

Lietuviu kslbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedifa Aldona Daukus

Talaf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE; 
CHICAGO, ILL. 60629

Nilo
1914 metų

Midland SšMhgš frptar 
tania taufymo ii namu 
paskolų reikalus visos mū. 
sų apylinkės dėkojame 
Juniš uf rtiurriš. pjudytą 

Mes fibrė 
tume būti Jums naudingi 
n arenoje

apdrius^oi iki 
$40,000

2^57 W. 09 STRfeET 
Chicago. LL 666x9 

tel. nS-7<00 
S929 S3. HARtFM AVt.j 
Bridgeview, Ųliuois 66455 

t*l <i$8-9400

MIDLAND!
AND LOAN ASSeSfATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

Uf accounts coto- 
0oufided (Ui!/ — 
Passbook Sėtinas. 
. paid yąuar\erty

i Y^firs
Certificate

(Minimum S5,0Q0). JĮ
m, r—ili.,<.ssMy

Iš daugiakojų vabalų, ku
rie žinomi millipedes vardu, 

.Lietuvoje buvo žinomas šim- 
eiti iš takojis. Pietų ■ Afrikoje ras- 

j į tas daugiakojis su 55 porų ar- 
Didžiausias dau- 

nakties bėgyje iš 60 lajinių pakojis užĖktas salose prie In- 
idij.’s krantų. Jis buvo 11.02 co- 
I *ių ilgiu ir 0.78 colio skersmens. 
|Trumpiausias daugiakojus

Ta; prasidėjo aStiadienio rytą, ’ tiktas Angį joj. Didžiausi
■ kai per pirnLKMer- »> naktj 
gu storokai apkloti; žeme snie

i Įkandin atskubėjęs ša V is tarp 
Į8 ir 11 valaedčs ryto numušė 
į per 14 laipsnių Iki patetiško nu
lio su “minusu”.

Žiema prasidėjo 
speigais

Keleto dienų bėgyje pere: 
ko ne Indėnų vasaros į 
ž- enjos gamtovattdi ir vienos ’įa 7J(J kojų? 
p-Uaj„._ la—-j* sx r./i .. _ .
aukščiau nulio iki minus 0 Fah- 
renheito yra gera naujiena le
dų gadynės prakasams. ūž

tos 
rūšes vabalai yra tik 0.15 co
la ilgumų. Eurupietiškas šim- 
ąkojfe gali nubėgti 4.17 mylias 

valantį} arba 1.C3 colių per 
sekundę.

Į
Sniego audri* alinęs nuo 13 3 Atsiradus pesticidams^ pra-

'ląj-j Jūra: Ji užėmė apie 2,600 

ne buvo apie 250 bilijonų skė
rių, kurių bendras svoris galėjo 
nlK apie 500,000 tonų.

' SUSIRINKIMŲ

Sahdūnai febeteršiami
WASHINGTON. — Vidaus 

Reikalų Departamentas vėl ap
skundė N’IPSČO (Šiaurės Indi
anos Viešosios Tarnybos kom
panija), kad stengiasi nuslėpti' 
toliatį tęsiamą aplinkos teršimą 
vaiidėnyjė ir orė arti prie Indi- 
anos Nacionalinio Paežerės 
Kopkalnių Parko. Dvi svar
biausios taršos versmės yra an
glinis kūrenamas jėgainės du
otai ir pelenai ir statomos ato
minės jėgainės s'uterštas vanduo 
persisunkia į pafko pusėje ėsan- 
iftūs vandens liūnus, reikalin
gus balų gyvybei ir augmenijai. 
Departamentas davė NIPSCO 
iki šio penktadienio terminą 
pradėti federaliiiės valdžios nū- 
sta lytas sąlygas;

Našliu, rtašliukiu ir pavienių as
menų klubas gruodžio mėn. 9 dieną 
1 vai. po pietų šauliu 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. V. Cinką

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie- 
tos priešmetinis nariu susirinkimas 
įvyks šeštadieni, gruodžio 10 d. 2:00 
Vai. Po pietų, 2549 W. 71 St. Narės 
prašomos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalu aptarti ir bus valdy- 
_bos rinkimas dėl 1978 metu, taipgi tu
rėsime dovanų ir vaišes.

Rožė Oidžgalvis, rast.

Lietuviu Žagarės klubo priėšmeti- 
nis narių susirinkimas įvyks sekma
dieni, gruodžio 11 d., 1:00 vai. Po pie
tų Anelės Kojak salėje, 4500 South 
Talman Avė. Nariai kviečiami. at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalu aptarti ir bus valdybos rinki
mas 1978 m. įsidėmėtina..kad diena 
yra pakeista šiam sykiui. Bus vaišės.

. Rožė Didžgaivis, rast.

MAGDALENA RĖKLIENĖ
fe (ŠOLYTĖ) >

Gyv. 6747 S. Artesian Ave.
Mirė 1977 n£ gruodžio 5 d.\-11:00 vaL vak. sulaukusi senatvės. 
Gimusi Lietuvoj, Marijampolės aps., 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, proanukas 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.
Ketvirtadienį, 5:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackewicz 

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

lyčios Į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
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 atsisveikinmą.

Nulūdė lieka: sūnus, anūkė, proanukas. giminės.
Laidotuvių direktoriai: Steponas €. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

Tn today’s “doit-yourselF’ world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
•‘turnings’*—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and Imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which

> they're now being put.

Architects, interior designers 
and "do-it-yourselfers’' find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or oat.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and

Sawn in half, they are being j 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. A. Nord Co^ Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator Items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7# 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woodA turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in dear,. protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and Meas lor 
aging fixates X asaUahX

VWW>VWWVWVWVWWWWW^^MVW<VVWWW/VVVWVVVV

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

/ - • *
^Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:12.

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 
amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės jr pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus. Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to męs gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

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

F. ZAVIST, 3715 West 661 h STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEI
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

T«a: Y Ards 7-1741 ■ 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Teterinas: LAfayeife 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDfTIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS 
MARUI ETTE FUNERAL HOME 

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

* 1410 So. 50th Ave., Cicere
telef.: TOwnhaii 3-2108-S

TRYS MODERMiSKOS KOPLYČIOS
AIKSTfi fUtOMOBlLiAMS PASTATYTI

NARIAI 

Chicaget 
Lietuvių 

Laidotuvių 

Oireatorig 

A. asociacijos

TUR1ME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE. *

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
8307 Sb. jJTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Avew Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571



»

St Louis mieste kaip Chicagoje ■
žurnale, kuris laikomas univer
siteto bibliotekoje ir nuo var
tojimo gerokai nudėvėtas.

Po savaitės Shields užsakė 
Globe-Deinocrat laikraštyje vi
są puslapį ir klausė: “Kas Die
vo vardu vyksta St Louis uni
versitete?” ir reikalavo pakeis? 
ti atvirų durų politiką komu
nistams ir kairiesiems radika
lams. P

Katalikų savaitraštis “The 
Wanderer” lapkričio 10 laidoje 
pranešė, kad jėzuitų vadovauja
mas St. Louis universitetas leido 
savo patalpas naudoti komunis
tinės organizacijos The Natio
nal Alliance Against Racist and 
Political Repression (NAAPRP) 
konvencijai. Gruodžio 10 lai
doje tame savaitraštyje prane
šama apie to universiteto almn-
nų pastangas sustabdyti komu-į Kadangi Stf Lwiis univereitė- 
nistinę propagandą ir tarp kita |as vyj.(Jė auky rinkinio akcij| 
ko taip rašoma: (jr įy-ęjpėsi j ąlumnus ir_ į fpn-

Grupė alumnų, vadovaujama dus, tai Shields patarė rašyti čer 
vietinio verslininko Jqhn O. kius universiteto vairiu, bet jupš 
Shields, pradėjo akciją prieš uni siųsti apsaugai Į nurodytą 
versiteto atdarų durų politiką, ką, kol universitetas pakeis savo 
leisti komunistams ir radika- politiką. Diskusijose apie prie- 
liosios kairės kalbėtojams jėzui- monių tinkamumą, Shields pa
tų vadovaujamam St. Louis uni-, reiškė: 
versitele varyti propagandą. . Į

Konvencijos atidarymo dieną 
Shields komitetas įdėjo St. Louis 
Globe-Democrat pusės puslapio 
skelbimą “Ar jūs daleidžiatę, 
kad St. Louis universitete ko
munistai ruoštų savo nacionali
nę konvenciją?” Skelbime taip 
pat rašoma: “Mes tikime, kad 
akademinė laisvė nenaudotina 
advokatauji sistemai, kuri vf- 
sas laisves sunaikina”. Į tai uni
versiteto vadovybė savo laikraš
tyje atsakė, kad šis kaltinimas 
neturi pagrindo. Kiek anksčiau 
universiteto prez. Daniel C. O’
Connell, S. J., tvirtino, kad jis 
nežinojo, jog minima organiza
cija yra komunistinė.

Tą 3 dienų konvenciją globo
jo universiteto Juodųjų studen
tų draugija. Jos pirm. J. Ed
wards pareiškė, kad visą vasa
rą su administracija buvo tar
tasi ir ji neparodė jokio nenoro, 
nors American laikraštis rašė, 
kad komunistinė organizacjjaj 
čia ruošia mitingus lapkričio 
4-6 d. Tarpe tos konvencijas 
kalbėtojų buvo Angela Davis ir 
žinomas kompartijos narys bei 
pareigūnas Mikė Myerson. Jo

— Paskutiniu metu Dow Che j 
mical B-vė nustojo? remti Cen-t 

.tral Michigan kolegiją po Tni^ 
jlijonierės aktorės - Jone Fondos 
Į paskaitos, kurioje' j? " pareiškė,; 
kad Dow B-vė yra išnaŲdoįąmęr 
proletariato' kapitalistinis pri
spaudėjas. Ar radikalioji An
gela Davis yra mažesnė prie
žastis už Jane Fondų.? Kas nors 
turi pradėti pasipriešinimo kal
bą ir kur nors turi 'būti pabai
ga. . i .. ..

Chicagos lietuvių patriotinė 
visuomenė savo pasakė švelnes
nėmis priemonėmis; tačiau' bu
vo pakartotinai apšmeižta ir dar 
dabar šmeižiama, Jie savo tiks
lą atsiekė nenaudodami' ekono
minių priemonių, nore bendra- 
darbiautoj ų ir tiltininkų klap^ 
čiukai juos pakartotinai vadino 
griovikais. K. Petrokaitis

tas vykdė aukų rinkinio akciją

žurnalas,

straipsnis apie NAAPRPį &rga- 
nizacija tilpo’ Polical -Affairs

; — M. M^^myĮėį.inūsų.ljęn- 
dradarbe ir “Aplink mus ir mū- 

Isų -namus” Skilties autorė at- 
* siuntė tolei laišką: “Kalėdų pro-

i

ga %eikiųū visu savo gimines,, surinktų parašų nepasiekė adite- 
draugėš ir pažįstamus, taip pat:$ato. •. Ą

Miesto mero įstaiga pensi
ninkams ir luošiesiems pakeitė 
adresą. Dabar ta įstaiga yra 180 
No. LaSalle St. Suite 500, Chi
cago, IL 60601. Telefonas liė- 

žmonėms tėvynėje ir išeivijoje*. tas" pat (312) 71L1016 
1978 metai-būna laimingi”. Dė
kui, Tąi yrą antroji stambesnė 
premija naujiems Iškaityto jam. 
Pirmąją premiją -—-trijų dienų 
atostogas dviems asmenims 
puikiame St. Petersburg© mo
telyje — paskyrę to. motelio sa
vininkas Mykolas Karantis, o ją 
buvo laimėję Brighton Parko 
verslininkai Harriet ir Pranas 
Rumšai, bet taip pat paskyrė 
platinimo vajaus, naujų skaity
tojų premijaL Premijos - bus 
skirstomos vasariniame Naujie
ną piknike.

—Pranas Būdvytis, parašų 
rinkimo ant peticijų dėl Lietu
vos laisvės čempionas, nežiūrint 
didelių šalčio ir savo sveikatos, 
lankėsi Naujienose pratęsti pre
numeratą, Dėkui už vizitą, nau
dingus pokalbius ir • už dešim
kę Naujienų paramai. Jis yra 
susirūpinęs, kad dauguma jo

visųs^Naujienų bpndradąębius ir 
skaitytojus. . Norėdama prisi
dėti prie Naujienų platinimo 
vajaus, siunčiu $50 ir juos ski
riu premijai naujam prenume
ratoriui. . Lai visiems Lietuvos;

• * * .1

- ■ —'kreipkitės į Lietuvių Įstaigą;

t-
į '■

madjas visais kelionių -reikalais.
• Taupykite skrisdami Chartered

9727 WesUra Ave, Chicago, UI. 60643
= t -d 238-9787

... u Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio
nių Janises),' viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 

' ' i— j - . .. - • .. .. . jjgįjjyą į. įjįog kraštus;
Amerikoje ir teikiamp infor-

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

Anwrifcnt Muturta alenratao reisėju* bei heturiitou spuudou pimu-1 
ns fr rtOriart beams partlgM asfimn Betavybėe ffiiktanl «kel- 
Mamas Naajicm pistlaimo rajus.

<AŪJxZNO6 tvirtai stovi Ir keroja rt LLuturus ir parortto Ratsri* Itiaro. 
Bridamos ir nrohttdaasM į sandėrins sc ^npratato k ta (galio 
thriata

KAUJIZNOS palaiko Tirai lletarių desokratfnes crupec. Tw bendras Instita- 
djas ir remi* Tisų Betariu beodruoatas darbus bet tfiotas.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Betariu dauguma šiais pestmetano, reto
rikos ir pelitinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir refkalkyros, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naufio

TodM 
ifcelbdam* 
ipaudoi

komisija Jūbūle  jūrių metų proga 
visus Betariu* pasekti BeturiSkoa 

Naujienas tikslu sudaryti 
bet ir rišo. liefrijos, 
riekiant visuotino Be-

mrižfaj reikahį renenaaa.
KMNUOJAt CMc»fe|e Ir K.wdoje nwtenw — SMJM, powl m*tp — SIUU, 

trims min, — 3U0, vlonem min. $3.06. KUoee JAV riete— met—n. 
— Ž2M0, pu—< moty — $14-00, vienam m6n.— UJO, Užsiunta*- 
ee — $31J0 mefem*. S^Mlpafinlm—l aiunčtama srvaMy ■emelremel.

Prašoma naudoti žemiau aeanSą atkarpa.

NAUJIENOS, . i i i
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60003

□ Stanfll------------------- doL NsmJIadm prenmrrt
rojau* proga paremdamas lieturiftą spaudu.

f~] Vajaus proga prašau dusti Naujiena* dvi savaite, susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jcipareigoffmų.

FAVARDt IR VARDAS ___ .__________________________

t AL ESTATE
Namui, lama — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR. SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plez dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

ryho$ teįveiksiąs. rv~

Muž, A. G^drąitis į^. Gie^- 
raityčių tercetas atliks kalėdinę 
programų Lietuvių Prekybos 
Kūmų susirinkime gruodžio 14 
d. Dariaus-Girėno salėje. j

— Dr. Algis Rimas, lydimas 
Mykolo Maksvyčių, lankėsi Nau
jienose Jurų skautų skyriaus 
reikalais. Ta proga jie apžiū
rėjo spaustuvę, pasikalbėjo ak
tualiais lietuviškos veiklos bei 
jaunimo reikalais. Dr. AJ^is 
yra veterinarijos gydytojas, bai
gęs mokslus Illinois universite
te, t’rbanoje. Daugeliui tarnau
tojų buvo malonu susipažinti su 

profesionalu, kurio išvaiz
da, kalba ir elgesys nerodo jo
kio generacijų skirtumo., M. 
Maksvytis yra spaudos bendra
darbis, veiklus visuomenėje,; 
vienas iš Jūrų šaulių steigimo 
Chicago  j e pirmūnas, patriotinę, 
sąmoflingo lietuvio veiklą prag 
dėjęs Karo mokykloje. ( ,

i — Muzikos 
leidžiamas Lietuvių 
kų-Muzikų Sąjungos, po

• lių persitvarkymų, nugalėjęs Vi
sas kliūtis, vėl šiomis dienomis 
pasiekė nekantraujančius mu
zikos mėgėjus bei prenumera
torius. Mirus redakt. Alg. Ka- 
čanauskui, dabar žurnalą reda
guoja S-gos pirm. Vytautas Ke'r4 

įbelis, 63-23 Wetherole St., Re-
- Chemikė Jonas Prn^kį g<>. Park NY .11378, ir ilgame-!

įstojo į“Lieiuvos Aid," radijo Us bendradarbrs b« kronikos 
programų bendradarbius ir čia-fe.daklor’“s rauz- Juozas. Stan- 
jau laikė dvi paskaitas. Jis nuo- 1™^- Siame; nr. jis rašo apie 
širdžiai išdėstė chemikai, prie- m“z- A- Kacanauską ir JO nuo,, 
maišas maiste ir kaip reikia pa- >'el"us- !<tomus slra,H

'mažu suliesėti. Ateinantį šešti- sms "P“ puolant! jaunimą: 
dienj, 8-10 vai. vakare. “L. A.f. į“ P»ta«*hom» Sermgos ir: 
programoj k&ės poetas Felik-! Sutar.llnės į10rll Motraukonns. 
sas Breimeris. Prašom pasiklau-l Aprautas Sąj ungos o2-sis sei. 
švti 106.3 FM banga: “L.A.’-’,ma* *u prel. Jono Balkūno pa- 

[programa rengia ekskursija į' Aprašymas ihustrao-
' Bahamos salyną nuo kovo l'd.1 ,las. s?mQ- .P"“"*“® m 
iki d., visai savaitei. Norintieji! tau. dvasios vado- kun. Jono 

j , . v- - Pakalniškio nuotraukomis. Ypa-joje dalyvauti,' prašomi uzsira- .. . -. „ . .f.
šyli pas programos vedėja K. .1“?31 ""iziki'
Brazdžionyte.: r j ne kronika ir įvykiu aprašymai.

; .. J. j Prie, i žurųąlo pridėta kompoz.
— Chicagos aiikšL lituanisti;, Broniaus Ėudriūno kūrinys miš 

nės mokyklos ffudicinis vaką- r^am chorui “Gyvent”. Taip pat
ŠPŠtqdieni, ■ virbelyje: išspausdinta j o sukur- 

gruodzio'lO d. Jaunimo centre. ' “Valio,; Ilgią.usių- Metų”>..‘žur- 
Dail. A. - Sutkuvienė/ Janina n^s kainuoją metams >?5,- at- 
:Marks ir. D. Stončiūtė padoya- skiras nr. $1,50..■

ras ruošiamas

MARDANOREIKIENS
2608 Wert 89ft St, Chicago, HL $0629 • Tet WA 5-2787 
j-kSrils sfcririnklmaa gurus ri&ur frulriv pruldų.

MAISTAS Ii.EUROPOS iANDtUŲ.

;qs namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi" apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W. 63rd St^ Chlcigu 
Tel. 767-0600.

SHORES, INDIANA 
parduodamas sklypas antram bloke 
c iuo ežero 62x192 pėdų dydžio. 

Skambinti - 219—884-0466.

Didžiausios kailių

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 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. ■ ' • '
..LIUKSUS 17 metu mūro Ranch, 2 

aūfo garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojairkeltis j gražųjį Marquette Par
ką.— Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

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

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
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.

NORMANĄ 
kBURŠTEINA

pas vienlntfilĮ Use
Betari kaillninjci ?uw

Chicagoje —

Audronė šimaitytėj “Terra 
? 9” studijos savininkėir kerami- 
kos: mokyklos vedėja, Kalėdų 
proga skelbią savo studijos dar
bų išpardavimą i gruodžio 10 ir 
11, šeštadienį; ir sekmadienį, 
nuo 12 iki 6 vai.'vak. Ji kviečia 
lietuvius -ir jų - draugus įsigyti

__________ | sau ir Kalėdų dovanoms jos stu. 
J* dijos,-darbų; Adresas: 2951 W; 

įir .1 iii I 63.SL. td. 925^4949 ’ - (Pr.)

(ištaigai)ir 
677-8489

AR JAU PASIDARŽTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

■ Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta,' “Sūduvos” . išleista 
<nyga — -,>-.1^. į

J4M

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI,
- PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui .utomoblllo 

.lability apdraudimas pensininkams

4645' S®. ASHLAND AVI. 
523*775

‘ X- -->-r . -r i r

. ;Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2541 W. 49th St., Chicago, HL $0629. •— Tul. WA 5473/
3333 S«. Halsfod -M, Chicago, HL 60603. — TuL 254-3379

LIETUVOS AIDAI
Perikf.^^O - 10:00 v. v. - 1490 AM

4 < w j - r . a ‘ ■■

Sešt. 8:00- ]0:00 v. v.. -^106.3 FM

Vedą !C BRAZDZIONYTS
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

. ... --------------- -

♦ Kviečiame Chicagos lietu
vius ir jų kaimynus šį penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį, 
gruodžio 9, 10 ir 11 dienomis į 
Talman Grocery ir Deli mais
to krautuvę, esančią 2624 West

* 69 gatvė... Norėtume, kad ap
žiūrėtumėte mūsų-gero, skanaus 

Sir sveiko maisto krautuvę.:'Tel. 
ii '434-9766

L. ir M. Kupcikevičiai

♦ S. L. A. 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gruodžio 10 d. 1:00 vai. p. p. 
Dariaus - Girėno salėje, 4416 S. 
Western. Visos, narės kviečia
mos dalyvauti, dalyvauti, bus 
valdybos rinkimą ir atsineškite 
“grab bag” dovaną. Bus vaišės.

, Valdyba

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

— Jei žinote asmenis, kurie 
į galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 

.jiems siusime'Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.

PlfAS

(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 
!; Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente H

/ Only you

• Knyga su formomis gauna
ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
uis formomis"— £3.50.

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

kas non įvesti madą, kad ben< 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją ' pavergtie
siems.;•'

Registruotos
Bendruomenės banketas

J A. V. (R) L. B. Tarybos pre- [ 
zidiumas š. m. gruodžio mėn. 
11 d. "(sekmadienį) 9 vai. ryto 
Tautiniuose namuose (6422 So. 
Kedzie Ave, Chicago, Ill.) šau
kia metinį Tarybos narių suva- 
žiavitną. Suvažiavime paskaitą 
skaitys Varpo redaktorius Ai.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tuluf.: REpublIc 7-1941
---------

M i I M K U i , 
Notary Public 

INCOMR TAX SERVIC1 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, glmlnlv 
Skviatimal, pildomi pill.tybas pra- 
iymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av. 
Chicago, ||L 60632. T.I. YA 7-598C
Į <l ■ II J

Po suvažiavimo 6:30 vakaro 
toje pačioje salėje įvyks ban- j 
ketas. Banketo metu žodį tars 
iš New York atvykusi buvusi 
Tautinės Sąjungos pirmininkė 
ir žinoma visuomenės veikėja 
Emilija čekienė. Vietas į ban
ketą rezervuoti šiais 'telefonais: 
735-5424, 656-2550, 434-3713, 
523-3886, 863-1371 ir 544,3880.

Visi (R) ALB nariai, prijau-J 
čiantieji ir visa visuomenė kvie-, 
čiama dalyvauti.-’

Tarybos Prezidiumas

BEST THINGS IN UFE
1^11 Frank Zapoll*

OA 4-8654

fTATt fAlM

IMSURANCr

blate Farm Life Insurance Company |

give...
so more win Hvt

HEART 
FUND

i - gAUJiam, OHCAM B, BJk— piiay, DeeemUę ?e 1977




