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PORTUGALIJOS PREZIDENTAS IEŠKONAUJO MINISTERIŲ PIRMININKO
Mario Soares paruošta programa reikalinga krašto 

ūkiui atstatyti, bet daugeliui ji nepatinka
LISABONAS, Portugalija. Portugalijos, prezidentas Ea

nes, gavęs premjero Mario Soares atsistatydinimo pareiškimą, 
B tuojau pradėjo pasitarimus su politinių partijų vadais naujai vy

riausybei. sudaryti. Prezidentas Eanes neišleidžia nei vieno poli
tiko, nepaklaussęs, ką jis siūlytų nauju krašto premjeru. Atroo,

- kad prezidentas, apklausinėjęs visus politikus, kaikuriuos dar 
kartą' pasikvies j savo rūmus ir bandys išaiškinti, kaip nauja de
mokratija privalo tvarkyti savo reikalus.

Prezidentas" bendradarbiavo 
supremjeru

Dabar paaiškėjo, kad prezi
dentas Eanes .vifeą -laiką -labai pirm; ambasadorius 'Arthur J.

- . glaudžiai bendradarbiavo B su 
. premjeru _ Mario . .Geraię 

organizuoti ir skubūs karo veiks savo rašte pažymėjo, kad disku 
mai apsaugojo Portugaliją nuo- sijose Beldrade jis rems 
komunistinio režimo. Komunis
tinė propaganda buvo labai 
gerai organizuota. Bandyta- su
daryti įspūdis, kad komunistai
viską-kontroliuoja ir viską gali.~ (dem., HL) atsiliepdamas į Ame 
Keli komunistai valdė porą Li- rįkos Lietuvių Tarybos pirm, 
sabpnos kareivinių' ir galėjo tra-~ dr. K. Bobelio raštą, pažymėjo, 
imti prezidentūrą -bei krašto ap-

i ^ sangos ministeriją. 'Bet taijj ne- 
” ' buvo/Karo jėgų-štabo vfrsMun- 

kas, tuometinis pbrtų^Ių kariuo 
menės pulkininkas.' kitaip galvo 
jo. Jis- pareikalavo, kad' komu
nistų batalijomis - komanduojan 
tieji karininkai. klausytų savo 
tiesioginiu viršininkų, b_ ne par
ti j osagentų" Pulk. "Eanes į tris

' dienas nuyinklavo komurristūo- 
n jahčūlš karininkus,. atidarė jųčs: 

teismui -ir pasodino į- kalėjimą. 
Soares pasiūlė pulk.. Eanes pre-s 
zidento pareigoms. Jis -gyvento- 
j ų buvo' išrinktas.". Prezidentas

vos laisvo apsisprendimo teise. S.- - .
Atjaučia Lietuvos kančias

Senatorius Adlai Stevenson

Ambas. Goldbergo 
raštas Altai

JAV delegacijos Belgrade

Goldverg atsakydamas į Altos 
pirm..dr. K. Bobelio telegramą

TRUMPAI IŠ VISUR

Sen. Frank D- Savickui pagerbti Naujienų suruoštame bankete Midland ’Savings and Loan Association . turėjo 
visą stalą. Iš kairės į dešinę matome bendrovės -sekretorių Alfonsą Norkų, direktorių John G. Evans Jn, Petrą 
Vilkelį, Frank Woidata ir ju atsivestus svečius. Greta ju m^ome Igno ir Teodoros Serapinu stalą su svečiais.

350,000 EGIPTIEČIU IŠKLAUSĖ SVARBU PREZIDENTO PRANEŠIMA
' * ’ t-

Sirijos, Libijos vadus vadina nykštukais, 
norinčiais įsakinėti Egiptui

KAIRAS, Egiptas, — Keli nykštukai, suvažiavę i Tripolį, 
■iori Įsakinėti Egiptui, kai mes turime tvarkyti didelius savo vals
tybės reikalus, — Tūkstantinei miniai ketvirtadienio popietę pa
sakė prezidentas Arwar Sadatas. Didžiojon Kairo aikštėn su
sirinko 350,(h-O egiptiečių pasiklausyti valstybės galvos svar
baus prnešimo. kad žinotų, kaip krašto reikalai tvarkomi da- 
dabar ir kaip viskas bus tvarkoma ateityje. Minioje matėsi keli 
šimtai vėliavų, reiškiančių dabartinę egiptiečių nuotaiką, sie
kiančią taikos ir darbo.

Anwer Sadatas Amerikietis Rodezijoje
nustebino arabus j savp kojas

„ f Kalėdoms7 artėjant, iš Afri- BETRTFFAS. Libanas — Pre- ‘ . ..
zidento Anwar7Sadato nutari- ?°- g’ }ZQ amerikietls4 Migusi visų valstijų apžval

’ ir i?- jpkja kita.JAV

konspiracijos valstybėmis ir isą- c-vaiame .-.kare baltųjų rode- "
ir abidvi sa

vo kojas palikęs, šventai gšiti- nčinš jėgainėms kūrenti su
kinęs, kad jo auka buvo' ver- naudotų- ųtlaikų (“pelenų”), 

- tinga, nes paaukota kovoje kuriuos reikia ko giliausai pa- 
zmgsnio pnes arabus, glaudžiai į prieš -komūniznią. “Rddezija' iaidotK .-d "

vra ’frontiriė linija ^kovoje 
Sąjungą. Juos labiau nustebino komimistų

Valstybės deoartamento prezidento Sadato zmgsms, pas pasakė jis" spaudos kon- 
saižvkiams šii Sovietu Praeitą ketvirtadienį,;kai fcrencijpje, kurią*sušaukė pa-

rvadovas Mahlon Henl į*S 4jf"otiĮka ^įkos Saugumo 
Rytų Europos valstybėms uzda- j Taryba, susidedanti žymia da

pritaria premjero Soares paruoš “~dė~l Lietuvos■ laisvės ir laisvo ’tytl lš E^pto- V1S1 ™no’ kad

kad Washingtone visi atjaučia

Radioaktyvių medžiagų 
Ulinojuje nėra kur dėti
Chicago. — The Sune-Times

tom ūkio reformom.
Gali paleisti parlamentą

Prezidentas Eanes turi kelias 
priemones dabartiniam konflik
tui spręsti. Jeigu politinių parti
jų vadai nesusitars dėl naujo 
krašto premjero, tai preziden- 

- tas gali • paleisti parlamentą ir 
šaukti naujus rinkimus. Jeigu 
pavyktų susitarti, tai gali pas
kirti visiems priimtiną .premje
rą. Bet jeigu nesiims nei vieno, 
nei antro, tai" jis gali paskirti I 
dabartinį premjerą Soąres rei
kalingoms reformoms pravesti. 
Kai bus pravestos reikalingos re 
formos ir portugalai galės vėl 
turėti pakankamai maisto, dra
bužių ir darbo, tai tada galės 
eiti prie naujų rinkimų. Visi pri 
pažįsta, kad krašto ūkiui reika
lingos kelios reformos. Dauge
liui jog nemalonios, bet be jų 
negalima persitvarkyti. Gyven
tojų dauguma nenori grįžti prie 
didelio agitacijos laikotarpio, nie 
kas nenori grįžti į' diktatūrą. 
Kiekvienam aišku, kad Portuga
lija privalo pati visus savo ūkio 
reikalus tvarkyti, kad galėtų įsi 
jungti į Europos bendruomenę 
ir veikiančias rinkas.

oešė.Bkad-CTa^e" šų- kitais 
senatoriais nusiuntė. Prezidentui 
raštą, pritardami jo vykdomam 
žmogaus teisių gyvūnui bei ža
dėdami paramą to .klausimo kė
limuiBelgrade.. - l

- Lietuva JAV-biu santykiuoseĮ - . ’■ ■ ' '

■ ' su Sov.'Sąjunga . -

' JAV'Valstyl ’ 
įstaigos Ša;
Sąjunga všį._____
derson, Piiezidėnto vardu dėko
damas dr; Kį Bobeliui už telegra

I 
apsisprendimo, pažymėjo, kad 
JAV tiems reikalams prielan- 

! kios, laisvo apsisprendimo klau
simą kelia Belgrade ir savo pa
rama tame rėikale žada ateity
je.

iš Egipto labai paveikė visas ara 
Įaų..valstybes. Niekas, . nemanė, 
kad jis turės drąsos imtis tokio

Sąjungą. Juos labiau nustebino prieš komunistų imperializ-

ryti savo konsulatus ir išsikraus limi iš generolų ir admirolų

Dėkingi Derwinskiui

Lietuviai labai dėkingi kong- 
resmanui Edward J. Derwinski 
(resp., III.), kuris atstovų rūmuo 
se pasiūlė rezoliuciją, kad JAV 
iškeltų Baltijos valstybių lais
vės klausimą Jungtinėse Tauto
se, reikalaujant, kad Sovietų Są
junga iš tų kraštų atšauktų sa
vo dalinius, agentus, kolonistus 
ir grąžintų išvežtuosius. Baltijos 
valstybėms turi būt suteikta ga 
limybė laisvuose rinkimuose pa-

liuojųs- apversta tokiais kie- 
,kiais rądio aktyvių, atomi-

Vėjuotas, šaltas, snigs
Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:09

' Nelsono abidvi kojos buvo am 
pūtuotos birželio 15 d., jam 
ginkluoto mediko pareigose 
su Rodezijos karių kuopa iš
vykus patruliuoti arčiau Mo
zambiko sienos, kur užmynė 
partizanų pakastą miną.

Paklaustas kai,p jaučiasi pa 
,1 . , aukojęs kūno dalis svetimoir tatai platų kramto interesams> Xelson „J

prezidentas Sadatas norėjo ben
dradarbiauti su arabų valstybė
mis, bet kai jos imasi šmeižto ir 
nesupranta dabartinės Egipto 
būklės, tai jis nuo. jų nusisuko 
ir nenori nieko bendro turėti. Ai 
škiai nustatyta, -kad jis turi pil 
ną karo vdovybes, parlamentojų

apsitikėj imą, Prezidentas ’ Sada
tas neuždarė Jugoslavijos kon
sulatų, nes- Tito vadė ^panašią 
kovą Jugoslavijos interesams 
ginti, kokią šiandien veda Sada
tas

WASHINGTON. 'Warioji- 
mo produktų saugumo Komisija 
uždraudė kai kurių baldų ir na
mų statyboje'-vartojamų rūšių 
klijus, kurie labai jautrūs ugniai

reikšti laisvo apsisprendimo tei-! ir per keletą mėtų vartojimo nuo 
sę. JAV informacijų . . įstaigos į jų 15 žmonių' sudegė, b 130 ap
turi visuose kraštuose kelti Bal | degė.
tijos kraštų laisvės reikalą. Tąž— ■’ " i -—= 

pasiūlė Derwinski.

Wasingtonas iūpinasi
kalinamais

sakė; “Aš nejaučiu, kad tai 
yra'tik svetimo krašto reika
las .Tai mano reikalas, mūsų 
visų reikalas*.- :Jis įsitikinęs, 
kad'-Junglinės .Valstybės žiau
riai nukentėtų, jei komunis- 
•(ams pasisektų užgrobti Ro- 
dezijos chromo ir kitų mine
ralų atsargos klodus. “Rodezi- 
ja yra taikinga šalis, norinti 
gs^enti taikoje, bet yra stum
te stumiama prie karo”, pasa
kė Nelson apgailestaudamas, 
kad šios šalies žnK>nės nėra in 
formuoti.

I Vaisingos paskaitos
< Z. Dautartas,' gyvenąs Chester 
land, Ohio, pasiskolinęs skaidres 
iš Altos apie genocidą Lietuve* tybes sekretorius pareiškė, kad

Valstybės departamento sek- j^ laikė paskaitas. To poveiky-

Kisingėrio popieriai

" Henry A. Kissinger, buvęs na 
čionai saugumo patarėjas iš Vals

Kuoiįaet prezidėn kr Carte- 
rio administracija susirūpino, 
kur ir -kaip, ko saugiausiai “pa 
laidoti”^ sunaudotų bet, dar 
gana; radio aktyvių medžiagų 
mases,-General Electric Co. ir 
kiek mažesniais kiekiais Bran 
duolinės Inžinerijos kompa
nija pradeda Hlinojų paversti 
branduolinių medžiagų atlje- 
kanų kapinynu.

Jau nuo 1972 metų didžiu
liai sunkvežimiai,» pilni ato
minių jėgainių kurui panau
dotų medžiagų vienas po ki
tam rieda per kitų valstijų šie 
nas net tiek toli, kaip Kalifor
nija ir Cbnecticut į GE (Gene
ral Electric-' saugyklas prie 
Norris, Illinojuje, rašo Sunn- 
Times. GE savo sunaudotą ato 
minį kurą vadina “aukšto, ly
gio”, reiškia dar stiprokos ra
diacijos, ir suleidžia į gilias 
vandens duobes.

“Sun-Times pridėtoje len
telėje parodo, kad JAV V-bės 
turi ne vieną, o: 6 tokius “ka
pinynus” su parodytais radia
cijos kiekiais, tik prie Morris, 
III., didesnis už visų kilų krū
von sudėjus: Morris, Ilk. 75,- 
000,000 curies; Maxey Flats,

Wash., 
90.205; 
Beattv,

r jiį' savo pasikalbėjimų telefo-
svorio

Prezidentas Sadatas labiau
siai stebėjosi Sirijos prezidentu 
Hofez Asadu, kuris ir daly
vavo Saudi Arabijos vykusioje 
arabu valstybių vadu konfe- 
rencijoje, kurioje aiškiai buvo 
pasisakyta už bandymus siekti 
taikos visame Artimųjų Rytų 
pasaulyje. Tame pasitarime da
lyvavo ir Jordanijos karalius 
Huseinas. Visi ten buvusieji prie 
mė Saudi Arabijos karaliaus pa
siūlymą. Jordanijos karalius ge
rai suprato pasitarimo esmę. Aš 
laikausi Saudi Arabijoje padary
tų nutarnpų. Aš ėmiausi inciaty 
yofeir^nųskrifou ^Izraelį ■ $artjs 

sąu tos valstybės įvadais taikės 
klausimais, o čia dabar keli nyks 
Stukai bando diktuoti visam ara 
'.'bu pasauliui, kaip mes turime 
tvarkyti savo vidaus ir užsienio 
reikalus. X

Kai Egiptui reikėjo vesti ko
vą nei vienas iš nykštukų ne
atėjo Į pagalbą, o kai karas buvo 
baigtas, dabar jie ir vėl daro 
viską, kad prasidėtų naujas ka
ras. Egiptas nutars, kada jis 
norės pradėti karą, pareiškė su
sirinkusiems eginptiečias pre- 
dentas Sadatas. — Aš taikos, 
o jie siekia karo..

Minios garsiausiai šūkavo ir 
savo pasitenkinimą reiškė, kai 
jis pasakė, kad siekia ne tik Egip 
tui, bet visiems Artimiesiems 
Rytams taikos ir nenori bendra 
darbiauti su karo kurstytojais. 
Egiptiečiai ant savo kailio pa
tyrė, kas yra karas. Jie žino, ką 
reiškia kariauti. Tuo tarpu Tri
poliu suvažiavusieji nykštukai 
dar neparodė reikalingos Drąsos 
karo metu. i
Egipto prezidento kalba keliais 

atvejais buvo pertraukta labai 
garsiais šūkavimais, pritarian
čiais prezidento Sadato taikos 
aštrų lietuvį. Jis smarkiai pa
tampė visusj Tripolį suvažia
vusius arabtus ir pareiškė, kad 
Egiptas negali kreipti dėmesio 
į nyk’tukusi Jam svarbi yra 
Saudi Arabijos karaliaus nuomo
nė ir Jordanijos karaliaus ver
tinimai.

Dabar aiškėja, kad ir Jordąni 
jos karalius Hasejimas yra kvie 
čiamas į Izraelį taikos klausi
mams aparti. Egipto ir Jordani
jos taika gali būti pasirašyta ir 
be Ženevos konferencijos.

-★

CHICAGO. — Cook apskrities 
'Demokratų partijos pirmininkas 
George W. Dunne patvarkė kad 
Stephen Nash yra legitimuotas 
demokratų kandidatas Illinois 
valstijos senatorius 17-me Legis 
latūros Distrikte. , '

CALUMET, — Indiana, ase
sorius Thomas R. Fadell ^kętyįr- 
tadienį atsikersijo keturiems

<fijb pri^kėletą^val^ndų pasi
baigusiame teisme, pripžinusia- 
me Fadell kaltu melaginga prie 
saika ir darius obstrukciją fe- 
deraliniams inves|įgatoriams da 
irusiems patikrinimą jo ofise. 
Teismo sprendimas ir bausmė 
dar nenustatyta. Tik spėjęs gri 
žti iš teismo asesorius Fadell pa 
leido iš tarnybos visus 44 prieš 
jį teisme paliudijusius.

WASHINGTON. — Ronald 
Reagan, kandidatavęs Į JAV pre 
zidentus ir pralaimėjęs, metams 
su trupučiu daugiau praėjus at
siuntė U. S. Iždui visą likusią 
skolą š61,000, kas liko iš federa 
linių rinkimų kampanijos fon
dų. Iš kitų toje kampanijoje da 
lyvavusių — buvusio prezidento 
Fordo apie $83,000, sen. Henry 
M. Jackson (D-Wash.) apie $21,- 
COO ir George Waillace apie $2,- 
000 nė nepradėti mokėti.

Kova su sniegu
Belaukdami pirmosios šią žie

mą rimtos- sniego audros, Chi
cagos miesto Sniego Komandos 
vyrai Su viršininku Emmet Ga- 
rity ketvirtadienio vakarą pra
dėjo iš anksto ruoštis kontrata 
kai — su 600 garbage sunveži- 
mių paruošti apie 4,000 tonų 
druskos miesto 1.300 mylių il
gumo svarbiausioms ir 2.600 my 
lių antraeilėms gatvėms pabars 
tyti, oleadangi prie tų sunkveži
mių galima pritvirtinti sniego 
plūgui, reiškia pasiruoštų iš kar 
to dviem darbams atlikti: iš ke
lių, gatvių ir pravažiavimų pa
šalinti sniegą ir kur reikia pa
barstyti druskos. Pačiame Chi
cagos* mieste 250 mylių gatvių 
yra paženklintų “Snow Route” 
(Snieg Kelias).

Gilioji šaltoji arktinė audra 
prasiėjo nuo 4 valandos ryto su 
sniegu ir dideliu vėju, kuris Nu
lio tėmparatūrai padarė 40 laips 
nių žemiau nulio efektą.

_ Atleisti 5,200 ženith bėn- 
drovės srbininkų gauna bedarbių 
pišalp^5i,A.,f; , -...

Ky., 211,35; Rickland, 
itH.309; Barnwell, S.D. 
Sheffield. III., 7,711 ir 
Nev., 4,493,

Curves yra saiko ar
vienetas branduolinę medžia
gą .saikėjant J, Pr.
— Viceprezidento Mondale žmo 

na, Jean Mondale, iš Helsinkio 
nuskrido į Leningradą, kol ga
lėtų pasižiūrėti į muziejaus me 
no darbus.

retoriaus pavaduotojas Hodding|je Ohio Geoga apskr. rescpubli-J nais transkriptų neturi, o US 
Distrikto Tėismo teisėjas John 
Lewis Smith pareiškė, kad “tie 
rekordai yra neteisėtai paimti 
ir turėtų būti sugrąinti Valsty
bės departamentui. Tikrumoje 
Kisingeris savo asmeninius raš
tus ir užrašus (notes) pavedęs 
Kongreso H Bibliotekai, kur peri pats Kisingeris arba jo įgaliotas 
SSšaetUS'piąijif gali prišiti tik--ašnriib.A '• ■ ' -r ■

Carter JU sekretoriaus Vance 
vardu atsiliepdamas j Altos 
pirm. dr. K. Bobelio raštą, pa
žymėjo, kad JAV įstaigos rūpi
nasi kalinamų V. Petkaus, A 
Terlecko, F. Šerebrovo likimu, 
drauge primindamos Sov. Sąjun 
gai Helsinky priimtus žmogaus 
laisvės nuostatas. • "

komai priėmė rezoliuciją,'kad 
prez. Carteris daugiau rūpintųsi, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisve. Antroje rezoliucijoje pra 
Somas JAV respublikonų pirmi 
ninkas skatinti rinkiminės plat
formos kūrėjus' įtraukti: Balti
joj valstybių'laisvės’ klausimą.’?,

AlĄ'Tirformačija

LONDONAS. — Britų Air
ways savo milžiniškais greites
niais CONCORDS lėktuvais pra 
deda reguliarų oru susiekimą su 
Singapore nepaisant Malazijos 
protestų. Tą kliūtį tikimasi nu
galėti pakeičiant oro liniją, ap
lenkiant Malaziją.



Prieš 1$ (R) suvaiįavinm (3) Jonai Yqi$ignaą

styti seminarijon ir tapti Dievo 
ir tautos apaštąty. Tokie labai 
ir labai domisi dvasiškių gyve
nimu, jų einamu keliu, jų min-* 

I timis ir darbais. I
Deją, 'čia jaunimėlis dažnai 

nusivilia. Paskutiniai įvykiai, 
kai kurių dvasiškių kovo už por 
nografiją ir okupanto įtakas 
daug ką atstumia. Sąmoningai 
ar nesąmoningai klysta tie, skelb 
darni, kad jaunimas už pataika
vimą okupantui (taip vadinamą 
bendradarbiavimą. J. V.), kad. 
jaunimas palankesnis seksui, ne 
gu buvę prieš kiek metų.

Kaip ir suaugusių, taip ir jau
nų tarpę visokių atsiranda. Bet 
tai išimtys. Jos ir liktų išimti- j

Net ir bedievis dr. Šliūpas 
buvę vienas iš lietuviškų parapi 
jų steigėjų. Jis puikiai suprato, 
kad parapijos taps lietuvių ju
dėjimo mazgais, kad jose kuone 
visas kultūrinis darbąą.

Nędaug suklystume tardami, 
kad ir šiųdienio gyvenimo rai
doje lietmiškos parapijos yra 
vieni s iš stumiamųjų veiksnių. 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės ; r r.tygaidos dažniausiai 
glaud.ikisi prie parapijų Lie
tuviu klebonai ir vikarai dau
giau ar mažiau remia bendruo
menišką sąjūdį, tik gaila, kad 
tos betupiu parapijos mažėja/ 
neretai svetimieji užima lietuvių 
vietas. Dauguma parapijų, nors - 
mes jas vadiname lietuviškomis, . . . , . . .. .. . . . ... , mis. jeigu vadovybės tinkamaitoli gražu, jau nėra tokios: net- . .. . , • _ x .... , .. . x. . . „ • juos įtaigotu. Ir tos išimtys pasgi venur kitur vietine kalba nūs- . ,. . ... T .. . . , . . tebimai mažete mažėjų. Juk nuovena musu gimtąją. ... .. , ,, . ,■ įitaigojimo priklauso labai daug.

Lietuviai kunigai jau ne vi-* Taigi, jeigu kuris ir pasiruo- 
sur laikosi tos grynos lietuvis- ■ šęs tapti kunigu, ne ką gali pasi 
kos linijos. Staniukyhai, Kaupai, Į mokyti iš tokių šūvių pro šalį. 
■Milukai ir kiti jau baigėsi. Po jų j Įsivaizduokime sau: jaunuolis 
atėję irgi vienas po kito trau- į pasiruošęs kovoti už dorovę, tie
kiasi amžinastin. Jaunųjų prie-į tuvybę, — ir štai tau ir pavyz- 
auglio beveik nematyti. Kada j džiai...
dirsteliame į Kunigų Vienybės j Silpnėjant lietuviams kuni-, 
suvažiavimo nuotrauką, be sidab t gams, silpnės ir pati Bendruo- pe
ru apklotų galvų (arba .ir be si J menė.
dabro) beveik nieko nematyti.j ( a._ .
Virpulys supurto, kada pasvers koma, visiems labai aiški: tai da ' kad nesvarbu-kiekybė,: svarbu, 
tome, kas 'bus toliau? Kas bus bartinių vadovų laikysena. Vado ■ Bendruomenė, bus stipriu 
iš lietuviškų parapijų, kada ir vų ignoravimas ir neapykanta; ^4 ir negalėdama pasigirti ;sa-- 
tie žilagalviai pasitrauks pas Į kitiems, ne taip galvojantiems, Y° narių; dauguma. ■ ’
Dievtilį? , kaip jie, vadai, norėtų, — ats- t Reiškia, Bendruomenė šiai-;

Ar dar liks parapijose tokių j tumia nuo Bendruomenės tautie Į dien' susideda iš lieturių, vienos' 
kuiiigų, kurie rūpintųsi lietuvių eitis.'Dėl-toąpriežasties kiek jau ! ar.-dviejų krypčių. TtS- Jie'-yi^’ 
ne.’tik religiniąiš, bet iri tauti- pasitraukė,’ tikriau, tapo pasy- i titf “stū>rieji”f.:yisi’iittiĮĮ^^šą- 
niaiš reikalais? -- -

Ar LB skyriai-ras paramą ar 
prieglobstį ? :

; Argi jau taip nėra tų pasau
kimų dvasiškam gyvenimui? Ar 
gi įš tikrųjų neatsirastų beveik 
nieko iš lietuviškojo jaunimo?

Jaunimas žiūri, jis seka ir ste

menės vėliava, išskyrus.; Lietų- Ą1 
voš okupantui palankius, ąųsi-,.( 
laukė gražios pritąrties. Įš. tik-.;
rų|ų, LB buvo pradėjusi'kilti, 
ir, atrodė, kad jos mintis juo to, 
liftu juo labiau randa’ pritarėjų 
in organizacijų vadovų ir pačios 
lietuviškosios : visuomenės < tar-
r :} v; jįrŪJ . >

Bet dabar -Bendruomene “pa-’
Rakštis, labai sunkiai tvar- į sikeitė”. Dabar jau skelbiama,

zunjsb#'

■ '•?* ■‘H

riais. Ir kiek trauksis, jeigu ir '• Ąėliai t0ful Kešiin^štr:Ž Jifer^iiĄ 
toliau Kendruomeniškasis- vieške rūomenei netinka, jie nėšuįirai- 
lis krypuos į šonus, o vežimas, > ta “šiij;dienų dVaiios gyveLi-r: 
privaląs vežti visus, vežėjo ran-'®0”, ly? tai ta lietuvybė 
komi r išmėtys į griovius gal pa- ‘ kada nors ir kaip nors keistis, 
čius geriausius keleivius... Lietuvybė- yra,vientisa, -ir .-bet

Gyvenimo pajuoka, daugiau koks jos smulkĮpiinas “šių dienų 
nieko! Kada Į-R. kūrėjai skelbė/ gyvenime” tik tąr šimtus kartų

privaląs vežti visus, vežėjo ran

čius geriausius keleivius...

CORPORATION
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
tiksliai, aptarnauja savo skaitlingą kbjentūrą, siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ. UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKĄ.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VlSt SW-NT1NL41 APDRAUSTI.“.......
GARANTUOTAS SKUBUS IĘ TIKSLUS

PRISTĄTYMAS?' ? 1
Visuose mūsų, skyriuose rasite- didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis' kainomis.

... Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
. vyriąnsk je. Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

l-.'.i£
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488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21sL
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• Nfew YORK, N. Y. 10003 45 Second Avenue Tel.
A. NEW YORK; N. Y. 10011 135 W.14 St.
• So. BOSTON, Miss. 02127, 389 We«t Broadway
• BRIDGEPORT, Conn., 06610, 1880 Sea view Ave.—Tel.:
I BUFFALO, N. Y. 14206, 332 FlOmor* Avenue
• CHICAGO, lllinett 60622, 2222 West Chicago Ave,
• CHICAGO, Illinois 60629, 2501 West 69 St.
A CLEVELAND, Ohio’44134, 5879 State Road
• IRVINGTON, N. J. 07111. 10«2 Springrleld Ave.
• FORt WAYNE, tnd. 46808. — 1807 Beimeke Rd.

Ak 4-5456 
CH 3-2583 

268-0068 
203-367-2863 

TL 6-2674 
8R 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
Tel.: 374-6446 

.... ________ _______ ____ Tel.: 4325402
I • GRAND RAPIDS Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256 

- TeL: 201-342-9816 
246-9473 

Tcf. FO 3-8569 
Te|.: (518) 989-6742 
Blvd. AN 1-2994 

LO 2-1446 
Tel.: 3734783 

GR 2-6387 
Tel.: PO 3-4818 
TeL: GL 5-9586 

_____  .... __ _________ . HU 1-2750 
WAPPINOERS Falls, N.Y. 12590 Hidden Hollow Apts,Tel,:914-297-02161
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street —' ■ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street SW 8-2868

I t YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street. Rl 3-0440

.• HACKENSACK, N. Y., Q76O1 — 111 Main St. -
• HARt^ORD, Conn., 06lb6, 518 Pirk St.
•, LAKEWOOD. N. J. 08701, 241 Fourth St
• LEXINGTON, N. Y. 12452 — Route 13 A —
• LOS AN06LES, Calif. 90021, 960 S Atlantic
• NEW Haven, Cahn 06511, 1329 Boulevard

NEWARK. N. j 07106, 698 Sanford Ava.
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street
• Philadelphia, p*. 19122, ‘ 1214 n. sth st.
• PHILADELPHIA, Pa. 19tyl — 4925' Old York Rd.
• PITTSBURGH, Pa 15203. 1307 E. Carson Street

GięĄąiiii’ ifis- 
j^gsnyjje ĘekiaĄal-

^okia*: tadfe -steBisi; - f lead 
dvasiškio sąvoką vis.

dar.ąeskjrU ąi^dyiysĮnįpko, sų- 
'dėtL, .nuo^ -sąą.mo, ( duopienis 
nuo. davinių ū* t t.”

, Aš stebiuosi, kad Dr. Giedrai
tis stebisi tariamu nemokėjimu 
skirti žodžius dvasiškis ir dvasi- 
ninkas^ . O kartų su sū manim 
'stebisi anamę^asaulyje tikrasis „ 
lietųyių; kalbos žinovas profe- ,ne “sudėtį nuo sąstato’’, o SU- 
šoęiųs. ir. K- Skardžius ir šia,. DĖTIES, ir t. t. (taii, t t-r o ne 

'■ftį^ttįaįįjįgę ^abartžėės Ue-j kaip kad kitoje Dr. Gied- 
/tįndg^Ktflbos Žodyną autoriai,'rąičib straipsnio vietoje atspaus-

- ML . -Įdinta klaidingai — turėtų būti
jei jau guiti, tai guiti 

visus svetimus žodžius!).

kusi:
gal, išskyrus tik profesorius B. 
Lariną ir Ch. Lęmcheną (dėl 
Suprantamų' priežasčių...). Iš 
tikro, Lietuvių Kalbos Vadove 
randame štai ką: dvasiškis,-io 
*2 .= dvasininkas, o Dabartinės 
Lietuvių' Kalbos Žodyne — dva
siškis, ~ė dkt. (2) žr. dvasinin
kas !

Be to, ne “dvasiškio sąvoką 
vis dar neskiria nūo dvasinin
ko,..., o “dvasiškio SĄVOKOS”,

•IR/ar ,etc-'.laisvinimo vadovybės ir atsto- , -
1 J - . 1 S - . . — Y J

; vaviiniy,- tuos poetinius reikalus Mahau taip pat> kad geriau 
pal^majAmerikos LietuviųjbQtu ne «čia patiekti duoinen^ 
ąaryliai '(Antikoje). Reorga- (ne daviniai!) aiškiai rodo...”, 

tun-LB'solidarumo ir o įįa patekti duomenys, nes 
pjnjgų; riiAmio mėneųį r rugsė-Įtgpp žodžių • patiekti ir pateikti 

'JHi .vasarį Amerikos Į vjs dėlto'yra šioks toks skirtu-
laėt'uVią'T^ry^aij Balfas pasirin1 
ljęš’’sp2^ 'il?ląi&ritį:' ’ v____
M Berfdrttomėniš£as solidarumas i Skyrius”,

mas! Pavyzdžiui, kariuomenė
je (Lietuvoje) buvo “Tiekimo 

\ t; y?'skyrius, kuris rū- 
■ j pinosi, išakyčiau, vlsokįių me-

|' Lietuvybė Irta--tauta sui.N®a^: 
§savicpap)(ožįai^ui8ui gavoiAfa^it,^ 
Ąu savo kova pri^NipaVėr^^^Ąt^SčižUsižt-bfedž-ubmeniiiin-j ĮOQJX,Viau,
JNe kokia kovaf jeigu..prisitaiko [ko ■ dorybe.1 Kada1 jiš" apspiaudy-j ūžiaginiu reikmenų pirkiniu ir 
ma prie: aneksoriaus) bet' ktf?af • - -
prieš jį ir. jo užmačias. <iietu-iy 
vis lieka lietuviu1 visur ’ir visuo
met, j eigų j is ; išsilaiko- savo su- ’ 
kurtų vertybių <lizde- lr ilėieško 
svetimų dievų. A- . ■ -v

Į Bendruomenės Tarybos rinki
mai jau parodė didžiulj aktyvių 
jų tautiečių...sumažėjimą.-žinoį 
ma, ?—~• 7-*.*^-* . j

■taš irt sumaišytas sū žemėmis, į gabenimu, pavyzdžiui, 
Tiiėkof gera negalintą laukti: Ke- produktų. Pastebėtina: 
- lias ’at gal.? ‘ - ’■ ’'lį ■ - ijl' "
«. DąrtBe yisaį susivokiame, kaip ne pateikalus (? ?•).
LB;Uetun, kišti s, i. Lietu vos Jais-. Lietuvių Kalbos Vadove: teik- 

:fviiiimą Ne .taip-yra, Gerbiami hi,-ia,-ė, kam linkėti, duoti,...
Skaitytojai! LB,privalo kovoti į Įteikiau visus dokumentus; jis 
(^l Įjįęfuvos laisvfe ir nepri- man suteikė daug žinių; tiekti, 

J įkląusomybės, nes” kiekvienas lie 
lietiiviai lr * fiųvis. j^ipreigojęs būti savo tau-
j.-j-I Valstybės apaštalu. Tačiau

būtinai tenka skirti sąvokas i ’ -----------
. ^Laisvinimo veiksniai atstovauja r « Italų imigrantas Marcioni

-'"■1Pazlvt- ^įtai kbi^i, o, jeigu yra. reikalas,1 New Jersey valstijoje išrado 
|.kviečią ir LB atstovus. Tačiau įkonūso pavidalo vaflių kaušelį 
ji ^iė ya^pVffl. taip kaip. LB vado-i lediniam kremui, bet, kaip ir 
j-yaująkultūriniams, švietimo,—^daugelis naujovių, pradžioje 
!risiėmą; lietuvybę, išlaikyti vei ; nesusilaukė tinkamo dėmesio, 
šėmiams. 'L;' . Į -------------
< • Paskutinis mūsų y pokalbis| ® Tvirtinama, kad dantinis

rtriią—’valyti šepetėlį išrado kiniečiai 
ir Re- 14S>8 metais ir jo išvaizda nėra 

? . pasikeitusi.

didatų, kuriais ’.tiki ą. pasitiki;; 
jeigu sąrašas yra vienas, nors.' 
viešai ir vadovų 
bendru... ’ .

Sumenkino suprastino Bend
ruomenę. Iškeliavo vadai ieškoti? £

"svetimų -dievų. Pasidavė įtaiL 
goms iš anapus, tuo užkrėsdą-; 
ini ir dalį puikių lietuvių patrio-" 
tu. Paskelbė -vadovaiIrtOTaiS 
ne Hems, kam reikia; r pastel b* bus.

, kovą savo tautiečiams.? tfažnaJ? • v
genau už juos išmanantiems, k;

. - - - . ------XT 7 ,

ir kaip reikia daryti.'Ne visu o-^ A 
met gerai irr išmanyti daug.'nes * 

..išmonė ne viešiems pa tinka 1 ir ; 
, monė patinka tik sava/ovkitų'- 
. mintys — niekas, nes jos,ne ma 4 

no ir negali būti geresnės,- AĄ-.ij 
tai viską suprantu 7r viską ži- ■ 
nau... Ąr ne? v 

■, Apkarpė: Ąa^evai 
nę, labai 
.kėlė. Crėrieji "" 
po pasyvūs; tetykti.

ftgelio :
V: akys nukrjjpe-'j Keor^ąniĄGiją. 

Į nes Reorganizaciją ^ pasįAk’elbė 
. tikslią LB miiitį: visi su mumis. Į 
I Nėra nei iškilųjų nei prakeik-L 
■tųjų. Jeigu tu. lietuvis, ateik ir r 
būsi priimtas išįiesttj^iis -Ainko-‘ £ 
mis. Tik jeigu esi palankurf'oku- 
pantui. tada'jau ne.^^ų./'

Taigi, ir vėl Tteorgafeacija... 
Ką gi darysi. Kas gi daugiau 
gali sustabdyti Bendruomenę.^ 
nuo Silpnėjimo, jei ne Reorgani
zacija??? r

Reorganizacija visiems pripa-s 
žins darbuą ir teises. lieorBąuii- 
zacija atsiriboja nuo Lietuvos

■amzacija.

maisto 
šeimi

ninkės į stalą neša patiekalus,

-a, -ė, rūpinti, gaminti: šeimi
ninkė patiekė (pagamino) pui
kus valgius...

ra

CRANE SAVINGS and Loan Association

SMKS linini
AM UBĄ*

47 and Rockwell Street.
, NEMOKAMAI VIETA

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas .
(Tęsinys)

• Mokytojų seminarijos direktorius dr. Biliūnas sa
vo kalboje pažymėjo, kad dabar Lietuvos Tarybų Socia
listinėje Respublikoje vyksta valstybinio masto istoriniai 
persitvarkymo darbai, kuriems turime pašvęsti visas sa
vo jėgas- Tokiomis sąlygomis būtina, kad Liaudies Seimo 
sudėtis būtų pilna. Kalbėtojas pažymėjo, kad Liaudies 
Seimas atliko daug didelių svarbių darbų, kurių yra tie
siog neįtikėtinų. Tačiau pats didžiausias Liaudies Seimo 
darbas — tai Lietuvos įjungimas į Sovietų Respublikų 
Sąjungą. Toliau drg. Biliūnas apibūdino drg- Justo P a- 
1 e c k i o asmenį, atvaizdavo jo vargingą gyvenimą, jo 
kovą už darbo žmonių teises ir jų. buities pagerinimą. 
Kalbėtojas drg. Justą Paleckį pavadino Lietuvos Sta
linu. Drg. Paleckis visais laikais, o ypač Smetonos prie
spaudos laikais, drąsiai ir atvirai užstodavo Lietuvos 
liaudį. Kada Sovietų Sąjunga Lietuvai grąžino Vilnių 
jis, džiaugsmo vedamas, suruošė darbininkijos manifes
tacijas SSSR atstovybei' padėką pareikšti. Jo vadovau- . 
jama manifestacija Lietuvos imperialistų ir kapitalistų, 
tarnų buvo išblaškyta, o jam pačiam teko skaudžiai nu, 
kentėti. Vėliau prezidentūros sodelyje vienų iškilmių 

i metu jis drąsiai ir atvirai pareiškė Smetonai, kad pasta
rasis turįs atsistatydinti, nes jo niekas nerinko ir neįga
liojo būti vadu. . .. . .

Ukmergės Profsąjungų vardu kalbėjo drg. Butkus, 
kuris kvietė visus balsuoti už drg.- Justą P a 1 e c k į- 
Dar kalbėjo Liaudies Kariuomenės vardu puskarininkis 
Antaniškis. Taip pat kalbėjo ir Raudonosios Armijos at- * 
stovas. Visų kalbos buvo palydimos nuoširdžiausių ova
cijų, jos dažnai buvo nutraukiamos aplodismentais. 
Kiekviena kalba buvo baigiama socialistiniais šūkiais, 
šūkius lydėjo Internacionalo garsai

Mitingai vakar buvo nę tik Ukmergėje, bet ir vals- . 
čiuose. Nebuvo to miestelio, kurio gyventojai nebūtų su
ruošę įspūdingų susirinkimų savo valiai pareikšti. > T.

' ' ■ IŠRAŠAS IŠ: . ' X
*■ - i - A ■ M.

“Darbo Lietuva” 1940 m. rugpiūčįo m.
■ 19 d. Nr. 60, psL 4.

UKMERGĖS APYGARDOJE BUS PAPILDOAĮI 
RINKDIAI Į LIAUDIES SEBĮĄ

Kaunas, 17, Elta. Vyriausioji Liaudies Seimo. Rin
kimų Komisija priėmė šį nutarimą dėl rinkimų į Liau
dies Seimą: -■ ,

- * ■

Remdamiesis Liaudies Seimo pirmininko praneši
mu, o taip pat Seimo rinkimų įstatymo (Vyr. Žin.
715) 51 str., Vyriausioji Rinkimų Komisija nutarė: 1) Ne- “ 
pradėjusį eiti Liaudies Seimo atstovo pareigų Joną Aba- 
konį iš Ukmergės Rinkimų apygardos laikyti nustojusį

• būti liaudies atstovu, 2) Paskirti Ukmergės, rinkimų apy
gardoje 1940 m. rugpiūčio 22 d. papildomus rinkimus 
vienam atsto vui į Liaudies Seimą išrinkti

PAPILDOMŲJŲRINKIMŲTVARKĄ ■ >
Kaunas, Elta. Vyriausioji Rinkimų Komisija pra

neša: ’ - -
1) Papildomieji rinkimai išrinkti vieną atstovą vie- ' 

toje Jono Abąkonio, kuris nepradėjo eiti atstovo parei
gų, paskirti š. m. rugpiūčio 22- d. Balzuojama nuo. 6 vai. 
lyto iki 22 vai.

2) . Apygardos komisija ir. Apylinkės. Romisiją lieka
tos, kurios buvo paskirtos Liaudies Seimo rinkimuose, 
š .m. liepos 14—15 d.d. .; * < <

3) Rinkimų apylinkės lieką tos. pąčįos. |
4) Vokai ir balsavimui kortelės bus pristatytos ap- - 

skričių viršininkams iki š.m. rugpiūčio 19 d. 20 vai., ir 
jie turi išskirstyti vietos apylinkės komisijoms tiek, kiek 
buvo anksčiau duota, eigų tų žinių nebūtų, tai- susitarti 
su vietos apylinkės komisijos pirmininku.

5) Balsavimo dėžės ir patalpos turi būti parūpintos 
iki š. m. rugpiūčio 20 d.

6- Rinkikai, neturį paso, gauna bąlsavinįo teisę. įro
dančius liudijimus. Juos pasigamina ir išduodą vietos 
apylinkės komisija.

Balsuojant apie tai pažymima pase.
7) Visi Vyriausiosios rinkinių Komisijos ankstyves

ni nurodymai paliekami galioje.
Vyriausioji Rinkime Komisiją_

B. *. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. I Af ay e t te 3-1083
AUTOMOBILIAMS6 ¥2 %

Mažiausia $1,000 
ar daugiau,

ON INVESTMENT
J9 ACCOUNTS

padėtos | regutlerlas taupymo sąskeites Iki mėnesio 
. ,A 10-tos dieno* duoda pelno dividendu ui vis, mėnesi.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MANĖSI Al

VALANDOS: Pirraad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
A n trad, ir penktadienį 9:00 ryto — 8:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 mg — 12:00 dienu*. Trečiadieniai* už
daryta. ' IJ v1 *
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“Rytinė Darbo Lietuva”, 1940 m. rug
pjūčio 24 d., Nr. 70, psL L

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKIiĖS NAUJIENOSE '
1 ~~ naujienos. CHICAGO 8, ILU—Saturday, December 10, 1?7Z
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Winnipeg^ šiemet buvo 30 folkloramos įvairių j 
tautų paviljonai

Lietuvių paviljonas sukultūrėjo

WINNIPEG, Manitoba. Ka
nada. - - I^miiaUš-iai noriu pa
sakyti, kad Winnipege tautinius 
paviljonus kuoskaltlingiausiai 
žmonės lankytų, lai Wipnipego 
miesto Meras-Mayor Stephen beau — Cari-Cana, Chinese Pa- 
Juba (ištark Džiuba) pasirūpi- vilion, Croatia, Zagreb, Dutch į 
no, kad ant Folkloramos pasų Pavilion, German Pavilion, Great 
(pasporlų) voko pirmoje atsklei' Britain Mug Pub, Greece, Athe- 
džiamoje (voko lapo), vidaus na, Hungary, Budapest, Hunga- 
pusėje būtų atspausdintas žmo- ry Lake Balaton, India ,Pavilion, 
nių paakstinimas Folkloramos Irish Pavilion, Ireland Emerald 
paviljonus lankyti: “'file Folk. ‘ Isle, Israel Slialom Square, Ita- 
loraina festival is one of Winn:-. Ii, Roma, JapanĮ Tokyo, Libe- 
peg’s major summer attractions, non, Lithuanian, Vilnius, Phi- 
It continues to grow in inipor-! iippine Pavilion ‘*Pista Sa Na- 
tance each year as the various yon”, Poland, Krakow, Poland,! 
pavilions serve up a sample of Warshaw. Portuguse Pavilion,! 
their culture”;
Folkloramos paviljonų lankymo

tvarka

&

E

IITIANAS — autoportretas .

IN

Lietuvių paviljono 
sukultūrėjimas

buvo atMarytP 4 vai. po pietų 
ir tęsėsi iki T2 vai. nakties.
Paviljonai buvo sekančių tautų

The “Caribbean”, The Cacib-,

minėtųjų prašau man’ dovano- funse ir One$ Jaučiukų dukrelė ką apžiūrėti, kol Folkloramus 
ti, nes aš tik pirmąją atidarymo Aldona Jančiukadė audė ir žmo(paviljono iškilmės prasidės (» 
-dieną tebuvau j iJeluvių pavienėms rodė kaip jį audžia. Pane-į vai. po pietų. Tai per tas dvi va
jonę nuvykęs, tai negalėjau vis-Jė A. Jančiukaitė pasimokina į landas laiko aš viską apžiūrė- 
ką sužinoti. Tik džiaugiuos su-<ąust i Winnipege pas gerbiamą Jau ir, kas mane labiau domi. 
žinojęs, kad olandų tautos —Į tautietę ponia Grabienę (tai . St. no, viską apžiūrėjęs užsiraš au, 
lietuvių tautą gerbiantis Mr. James Kolegijos mokytojo Juo-
John Tiinmennan’nas su savo zo Grabio motinėlė). O vėliau ji1 dėti taip, kad butų gal’ina kiek- 
siela lietuve žmonele Teklyte — buvo nuvažiavusi pas profesio-^ vieno laikraščio antgalvį gerai 
abudu apvažinėjo Winnipego I nalę audėją Tamošaitienę dar j matyti. Žinoma, pirmiausia lyg 
mieste ,ir apylinkėje <gyvenan- daugiau prasilavinti. T : '...... i:’ ''.....J:~

.čius lietuvius, kurie buvo pa-1būdama gerai prasilavinusi audė
žadėję lietuvių paviljonui seno- lietuvių paviljone. Susirinku- pirni eji

ir, štai: lietuvių laikraščiai sū

Tai jau i arėiausiejl mūsų pač’ų kanadie
čių lietuvių }?jkraščiai sudėti 

^Nepriklausoma Lie- 
vlskų įvairių daiktų paskolinti s:enis į lietuvių paviljoną žino- tuva”, “Tėviškės Žiburiai” (ir 

Jr, tuos pažadėtus pdskolintus nėms buvo įdomu pasižiūrėti. amerikiečiai, ^Naujienos”, 
daiktus surankioję suvežiojo i audimo meno. Taip jau lietu-į “Sandara”, ‘Draugas”.

Kazys Beniuš’s 
(Bus daugiau)

daiktus surankioję sųvežiojo Į audimo meno. Taip jau lietu- 
: lietuvių paviljoną. vių paviljone buvo visokių ran-

O darbštus, Pasauk «"■
. n . . -i i kimukų, lėlių — didelių ir ma-vių Bendruomenes vielos sekre- . v ... ., , ..zų,, net is medžio isdrozinetos 

I figūros.
Iš medžio išdrožinėta net Įvai 

rūs senoviški likerio buteliai su 
mažomis čerkutėmis. Pagaliau 
ir mažą (apie^galiono didumo) 
medinė alaus bačkutė žiūrėto-J Romania, Scandinavian Pavi- j 

Ilion, Pavilion of Scatland, Ser
bian, Slovakia, Bratislava, Slo-^ 
venija, Ljubljana, Ukraine, Kiev,' 

. Paviljonai buvo atidaryti sek- . ir Ukraine, Lviv,
madienį, rugpiūčio 14 d. 4 vai. į 
po pietų ir tęsėsi iki 12 vai. nak-1 
ties. *. * ’

Pirmadienį, antradienį, tre-. 
čiadienį, ketvirtadienį ir penkta-' 
dienį paviljonai buvo atidaryti
6 vai. po pietų ir tesėsi iki 12 , ...., ,' tuo prakilmaus. ----------  -----
vai. naKtięs. š . , ) silieka Nors lietuviy paviljonas &ame paviljone ir rodoma kaip

šeštadienį, rupiūčio 20 (Tąi atrodo mažiausia, bet kultūrin-|^e^u'oie audžiama ir t. t.
■paskutinė Folkloramos pavil:. gurnu gal pralenkia net kai ku-į Prisiminus užpereitų 1975 m.

torius Konstantinas įStrikaitis 
nuvažiavo' j Portage La Prąrie 
pas tautiečius Povilą ir Juliją! 
Liaukfevičius ir parvežė į Winni- 
;pegą .^į-! į . Lietuvių paviljoną 
Liaukevičių lietuvių paviljonui 
paskolintus. senoviškus lietuvių Įncu“‘c. dl<*us rankdarbius. Ačiū Kostui Stri-‘)US Jinksmm° fa-“1““ aPle 1,e- 
kaičiui! ' -
Jis lietuvių paviljoną saugojo {šokiausių (su senoviškais vazo- 

" ‘ * *nais) naminių, laukinių bei liek
ninių — visokių buvo.

tuvišką su putomis alaus Lie
tuvoje gėrimą.’0 tų gėlių, tai vi-

Winnipege Folkloramos . . . ...
- lietuvių paviljone rodomi ne tik žus būrelis iš jaunosios kartos, 

tėveliams ir- senes-
I Čia 
'paviljonai prasidėjo jau prieš . x
’ aštuoneris metus ir juo toliau Lietuvoje padaryti rankdarbiai, žinoma, .

I ietuviai neat- Jau pradedama daryli pa- niems tautiečiams padedant.
‘ > Pradėjėjas jau kelis metus iš 

eilės daug pasidarbavęs ir šių 
1977 m. paviljono prirengimą 
sutvarkė gerbiamas - tautietis 
Eugenijus Kalasaųskas. Jis Bę-

gurnu gal pralenkia net kai ku- Į Prisiminus užpereitų 1975 m 
jonų lankymo diena) paviljonai riuos didžiuosius paviljonus, nes. paviljona

(1869-1959) metų
684 psl. Kaina

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 

į CHICĄGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose myga aprašanti paskutinių 90 

Chicago!- Hetnvią gyvenimą ir jų atliktus darbus 
910. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytialai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataJSSšku, socailistinių, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Didžiausias ok topas pak-
liuvo į žvejų tinklus.ties Mon
terey, Gal.- Jo diametras buvo 
virš 20 pėdų ir svėrė 110 svarų. 
1874 m. prie Alaskos krantų bu
vo sugautas ok topas 32 pėdų 
skersmens. Šiaip ten veisiasi ne
dideli oktopai: jie sveria apie 
20 svarų. Didžiausias moliuskų 
gimines gyvūnas yra didysis At
lanto skvidas (Squid). Vienas 
buvo pagautas prie N. Fundlan- 
dijos. Jo kūnas buvo 20 pėdų 
skersmens, o atsišakojimai 35 
pėdų ilgio, viso 55 pėdos. Jo akys 
buvo 9 colių skersmens, ma
noma svėrė 4,480 svarų.

'■ Verta priminti, kad pavojin
giausią apsaugos garbės parei
gą atliko drąsieji tautiečiai Pa- Lietuvių spauda — laikraščiai 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 

skyriaus pirmininkas!

iįPšeįet^.^įonstoįti^s' DUVykęs’ norėdamas^ds- 
Strikaitis. Jie du per visą Folk- e 
Ipramos savaitės’ laiką naktimis 
gulėjo lietuvių paviljone ant j 
grindų . j pasidėtus miegamus J 
maišus, (sleeping bags) Įlindę į 
ir,, sąugpjo liėtuvnų' paviljoną, 
kad kokie pakvaišę vagišiai ne
pysiu Į paviljoną, kad nepadary
tų nuostolių, nes lietuvių pa
viljone buvo labai brangių daik
tų sudėta. .' -

Lietuvių tautą garsinantis 
. - ’ į paviljonas * ■'
. Kaip j ąu aukščiau sakiau, kad 
lietuvių paviljone buvo ant sie
nos sukabinti senovės lietuvių 
didvyrių .— kunigaikščių ir gar
siųjų lietuvių menininkų.— pai
šytojų paveikslai. Dar Teikia 
pasakyti, ’ kad tų senoviškų lie
tuvių Į rankdarbių — išdirbinių 
buvo visokių, verpiamų ratelių 
-L didęlių ir mažų, austinių kas- 
plnų^iė“tik- suneštų, beūir pa- 
čiamę paviljone buvo 'audžiami 

kaip- iuos

vietos-
Juozas Deniereckas ir vyriau-

Rugpiūčio 14 d. 4 vai. po pie
tų aš jau buvau j Lietuvių pa-

h

J. Burkaus dvi naujos knygos
J “DU PASAULIAI”-

vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 _ psl. 
Kaina S8.50- “Teresė Neumanaitė”, II-ji dalis išeina 1978 m. pradžioje, 
kaina $5.00 (I-ji dalis išparduota). Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš:

>'• SŪDUVA, 809 RAMBLE ST.,.HOT SPRINGS, AR 71901..USA.

Prie progos noriu priminti tūrių pa vilione svetainėje pada- 
apie užpereitų 1975 metų lietu- iv^iriems^ Lietu-'

irių paviljoną ir paaiškinti, kadjvoie išdirbiniams, ąuciinižuųsj 
tais metais Į Winnipego lietuvių laikraščiams, -knygoms, paveiks 
paviljoną buvo trys lietuvaitės tams, gėlėms sudėti ir patogią 
atvykusios iš Windsor© “Auš- v^etą audžiainoms staklėms pa
ros” choro dainininkės. Jos gra- dėti. Eugenijus Kalasaųskas, 

■ žiai įvairias lietuviškas tauti- 
]nes dainas dainavo, net širdį į 
j Lietuvą ten traukiančias. Ir 
ibuvo kartu su tomis daininin- 
Įkėmis atvažiavę du jauni lietu
viai muzikantai iš Windsoro, 
vienas su akordeonu, antras su 
būbnu— abu gražiai sutarda
mi grojo. Dainoms su muzika 
susirinkusius linksminant, bu
vo jauku prie vaišių stalo sėdė
ti. Lietuvių mergaičių linksmus 
balsus ir lietuvių jaunuolių mu-; 
zikantų trenksmingus garsus 
klausytis. j

Prisirengimas 1977 metų
- r paviljonui statyti

Norint žmonių į rengiamą 
lietuviu paviljoną daug patrauk
li, reikia patraukliai paviljoną 
įrengti, pirmiausiai reikalinga 
tokių žmonių, kurie yra tam 
pasišventę O tokių žmonių ga
lima rasti tik tarp draugiškų 
ir sav’o tautą mylinčių žmonių. 
O tokių čia Winnipege yra ne
mažai. Taigi ar susidarė gra-

kartu su Winnipego lietuvių šv. 
Kazimiero katalikų parapijos 
klebonu kunigu Justinu Berta- 
šium nuvažiavo į Oak Point, 
apie 40 mylių į žiemvakarius, 
Į minėtos lietuvių parapijos va
sarnamį prie gražaus Manite- 
bos ežero parvežė daug senpvės 
Lietuvos didvyrių;— kunigaikš
čių paveikslų. Ir-kaip girdėjau, 
Eugenijus Kalašauskas dar pats 
atvežė savo daug gailiųjų lietu
vių menininkų — paišytu^ pa
veikslus ir visus šūkabiųėjpĮ-lie- 
tuvių payilijonė ant sienos£:^BiK’ 
yo Įdomų

Išėjusi ii spaudos ir g^ma^^auti knygq. rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina ?x-50. 

Knygos bus išsiųstos, jei J150 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresą:

R

£ -

A

čiams Stamšloyąrįį^^JuĮgS^-Ra; 
mančauskams, Povilui ir- Julijai 
Laaukeričiamš.. Jie pasLoŠnjcį 
lietuvių - pariljonui/dau^ Įvairiu 
išdirbinių — rank-darbių,-sitrvr 
nių, .piešinių ir- visokių - -'žaislų 
jaunimui pradžiuginti. Taip jau 
ir daugelis kitų lietuvių- esą 'pą- 
vilijonui paskolinę gražių daik
tų. Tik gaila, kad . visų pavar
džių neteko sužinoti. Tai nepa-

Taupykite dabar $310
i

Norinti*]! K* knygą įsigyti, prašomi prašyti čekį arba Money 
Orderi „ ■ ■ • .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
g;' vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 80668

RSAL
ič kadangi knyga au tokU nefle

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

MM

I — MAUJltNOZ, CHICAGO t, ILL,—Saturday, December 10, 19JĮ

rių
Čia

Ke Ir kiti leidiniai yra gawnan(
NAUJISNOSI, 17Jt S®. KALSTĖD ST., CHICAGO, ILL. (MM

" vWlMikaM darbe valandeinlt arba atsakant paltu Ir prldedeet 
Sek| ar P<aWn« perlaida.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jootat Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jvozas Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
^ra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

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

M. ZošZsnko. SATYRINES NOVėLtS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. Kuraitis, KEHON* J ANAPUS G^LEžINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agltpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu atillumi.

Prof. P. Palrarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuotą istorinė studija apie prūsų likimą 
Kalną $2. ’ —

Vincas žarna If Is. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTRJE.

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 
Gavę ptalgna, tuojau knygą paatųabB*.

-——.——   —     —■ —

fflii
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ pamarį
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraio Pamarį aertus H 
pyventoĮus Ir gamtą. 1,200 Ifetuvilky vietovardžiu sąramas- Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai*

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu.

1739 So. Halsted SL, Chicago. UI. 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA Sū MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. JvoTBf DaujMrit. ŽEMĖS OKIO iVIETIMAS. Stn 
te Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Kgrgi 
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku kraKeTu dalia: 
ūkio švietimo Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likime 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo tr. nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiiihL ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimų, Šiandiena, drąsiai galima sakyti lletuvhj 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros valabdi 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms^.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%J buvo Ūkininkai i 
saulj išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma m arba pa 
nlnkal arba ūkininkų valkai reiŽkia. kad M knyga bus 
liūčiai lietuvių daugumai ypač kadangi knyga su tokia roefle 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti, 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingo sūnus — 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik S3.0CL 
Gaunama Naujienoje.

čeki arba Money Orderi durti tokiu adrvcu:

IV ER SA

Pu mu* taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina-fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-
i !

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

H
VTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

(steigta 1923 metais. Trt. 421-3070
Įstaigos pietooee kiemas automobiliams pastatyti.



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone 421-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ............
pusei metu ..... ....
trims mėnesiams ... 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams ___ ______

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

$30.00

pusęi metų .............. ........... $16.00
trims mėnesiams ___ __ $ 9.00
vienam menesiui _______ $ 3.00

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

Užsieniuose:
metams ............
pusei metų ____
vienam mėnesiui

$33.00
$18.00
$ 3.50

$34.00
$18.00
$ 4.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Tokiom priemonėm klausimu neišspręsim
Amerikos delegacijos pirmininkas Belgrado konfe

rencijoje, teisininkas Goldberg, išklausęs visų sovietų de
legacijos pirmininko J. Voroncovo aiškinimų, priėjo iš
vados, kad kas yra kur nors negerai. Voroncovas pradė
jo aiškinti, kad skundai dėl pagrindinių žmogaus teisių 
laužymo yra ne kas kitas, kaip kišimasis į Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalus. Jis pradėjo, cituoti kelis paragrafus, 
kurie neleidžia vienai valstybei kištis į kitos, valstybės 
vidaus reikalus.

Pirmininkas Goldberg, atidžiai išklausęs Voronco-. 
vo aiškinimų, paprašė balso ir pasakė, kad mes čia be-, 
reikalingai maišome dvi sąvokas, nieko bendro viena 
su kita neturinčias. Nuostatai, liečią vienos valstybės įsi
kišimą į kitos valstybės reikalus, tvarko vienos rūšies, 
dalykus, o pagrindiniai žmogaus teisių įstatymai liečia, 
visai kitus klausimus- Helsinkio aktai kalba apie abu 
dalykus. Ne vieną kartą jam tekę, bereikalingai leisti lai
ką dėl dviejų ar daugiau sąvokų maišymo.

— Man atrodo, kad reikia atsisėsti ir išsikalbėti 
'apie priežastis, kurios neleidžia sovietams gerbti pagrin
dinių žmogaus teisių. .Jeigu sovietų delegacija viena ne
pajėgia to padaryti, taį gal Bendromis jėgomis mes ga
lėsime padėti, — pareiškė susirinkusiems atstovams A. 
Goldbergas.

Šitos pastabos pakako sovietų delegacijai, kad jo
jos nariai baigtų ginčus Belgrado konferencijoj dienot-' 
varkei nustatyti. Žmogaus teisių klausimą rusai bandė 
nustumti į konferencijos galą, o vėliau jų nesvarstyti ar 
nekreipti visai į tai jokio dėmesio.. Delegacijos pirminin
ko pastaba rusams aiškiai pasakė, kad sąvokų maišymas 
nepadės, kad ši tarptautinė konferencija bus tvarkoma 
ne pagal vienos valstybės, kad ir didelės, ir gal galingos 
pageidavimus, bet pagal daugumą balsų. Ką dauguma 
nutars, taip ir bus padaryta. Paaiškėjo, kad dauguma 
nutarė sudaryti atskiras komisijas įvairiems klausi-, 
mams svarstyti, ir kad tos komisijos tuojau pradės prob
lemas gvildenti.. Niekais nuėjo sovietų valdžios įsaky
mai nustumti į šalį, į patį galą žmogaus teisių laužymo 
klausimą, bet kai įsitikino, kad taip negalės pasielgti, tai 
jį sutiko svarstyti toje pačioje eilėje, kaip, ir- kitus klau
simus . • ‘ »J

Amerikos lietuviai, kaip ir Amerikos delegacijos 
pirmininkas Goldberg, pripratę prie Amerikos visuomet 
ninio darbo tarp organizacijų ir įstaigų, tiki į pasitari
mus ir klausimų aiškinimą prie vieno atido. Naujai Ą- 
merikoje atsiradę politikai, smerkia Amerikos papro
čius ir jų veikimo būdus, bijo bendra - stalo kylantiems 
nesusipratimams aiškinti. Jeigu būtų atąisėsta prie vie
no stalo Amerikos Lietuvių Bendruomenės klausimams 
spręsti, tai tie klausimai būtų pasidarę ąiškesni ir šian
dien neturėtume dviejų Bendruomenių. Viena registruor 
ta vienoje valstijoje, ir kita, registruota keliolikoje. Abi 
pusės pripažįsta, kad Amerikoje turį būti viena lietuvių 
bendruomenė, bet jų vadai nenori sėsti prie bendro sta
lo ir išsiaiškinti noumonių skirtumus.. Reorganizuotieji 
iir registruotieji pasitarimų nebijo, jie kelis mėnesius 
jų laukė, bet barzdukiniai Į jokius pasitarimus nenorėjo 
eiti. Jie mano, kad jie galės savo valią primesti visiems 
lietuviams su jais visai nesitarus. f •

Įsitikinę, kad ponas Dievas jiems vieniems išmintį 
sukrėtė į pakaušį, jie ir toliau eina skaldymo, nepąma- 
toutų kaltinimų, šmeižtų, moralės smukdymo, dorovės 
normų laužymo ir visuotino nuosmukio keliu.' Pirmiau
sia jie pradėjo kaltinti Naujienas, kad jos nelietuviškos, 
kad jos kelia tokias problemas, kuriu jums kelti nereikė
tų; kad jos gina neapginamų lietuviškų ęrganizacijų tei
ses ir neleidžia naujiems politikams visiems, lietuviams 
primesti savo valios. Naujienas jie išbraukė iš lietuviš
kų laikraščių sąrašų, manydami, kad tuo pribaigs se
niausią lietuvišką dienraštį. Jie visai nekreipė dėmesio į 
tai, kad ne jie Naujienas įsteigė ir ne jiems Naujienas 
uždaryti. Naujienų leidėjai' turi tokias pačias teises -sa
vo nuomonei pareikšti, kokias turi ir.jie/ Nežiūrint į jų 
strateginius planus Naujienoms pakenkti, Naujienos ir 
toliau eis ir kels vadų bei. vadukų naudojamus metodus 
lietuvių, vienybei ardyti, dorovei smukdyti ir lietuvio 
charakteriui žeminti. - : , /

Naujieji politikai priėję išvados, kad “Sauja skati 
kų” yra pats geriausias literatūros, kūrinys, kurį lietu
viška plunksna praeitais metais parašė. Jie ne tik pata
rė “Saują skatikų” skaityti, bet ir marijonai autoriui 
davė tūkstantinę už gerai “padarytą darbą”. Mums at
rodė, kad tai yra. pprnografiškas darbas, kurio net ir di
džiausi lietuvių, tautos priešai, nebūtų paleidę į pasaulį. 
Naujienas kaltiną, kad jos kliudo, marijonams pprnogra- 
fiją pasipinigauti. Sako, kad mums nereikėjo kenkti ma
rijonams gėrėtis ir tokia literatūra. Nuklydę į pornog
rafiją ir “Striptyze” ir vėl Naujienos negeros.

Iki šio meto, naujieji politikai puolė Naujienas ir 
protesto balsą keliančius krikščionis ir katalikus, bet šį 
kartą jie pradėjo pulti ir lietuviškų parapijų kunigus. 
Jiems pavyko koją įkelti į Amerikos lietuyiiį' kunigų 
Vienybę- Lietuviai kunigai turėjo gana stiprią organį- 
zą.ciją, kurios, suvažiavimuose aptardavo pačius svar
biausius lietuviško gyvenimo reikalus. Nauji politikai 
norėjo įsibrauti Į: visų lietuviškų organizacijų, vadovybę. 
Jiems patinka kontroliuoti tų organizacijų finansus ir 
primesti nariams; savo valią. Praeitame kunigų Vieny
bės seime nauji politikai pasmerkė “kai kuriuos kuni
gus”. Jie konkrečiai nenurodę, kurie kunigai, šį kartą 
nusikalto ir nepasako, ką jie blogo padarė. Jie. kaltiną 
“bendrais, bruožais”. Kaltina Amerikos lietusių vienuOt- 
lynų puolimu. ' • • ■ • ? , ’ ' ‘ “

Jie- kaltina “kai kuriuos”- lietuvius kunigus vienuo
lynų puolimu. Jie nepasako, kaip tie lietuviški vienuoly
nai buyp, “ęųolami” ir neprasiūrią už ką, bęt rę?oliu.OL-

t ja, tvirtina, kad “kai kurie kunigai” puolė vienuolynus. 
Kad vienuoliai leidžia pornografines knygas,' kad mari- Lietuviams toki kovos metodai nepriimtini.

L -r L"■i#
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Ant K u ran anų kranto

LIUDAS DOVYDĖNAS

Užbaigai Vito gyvenimo. 1941 
m. vasarą, rodos, liepos pabaigo 
j e, Martinonio kviečiamas Kau
ne, užsukau pas jį. Radau Vitą 
nuo vokiečių ir mūsiškių besis
lapstantį. Kitą dieną jam nune- ‘ 
šiaų antklodę ir keletą šimtų 
markių. Jis, Vitas, pasakojo, 
kaip jam, kriukiu pasiramstant, 
elgetos skuduruose, pavykę iš 
Vilniąus išsmukti. Aš jam siū
liau arti mano uošvio namų nuo
šalioje sodyboje apsigyventi, kol j 
atauš aistrą šaudyti gęštąpui ir'

(Tęsinys)

Petrograde, nei — Leningrade”. 
Vitas nuėjo prie lango, pataisė

Bausmė — laisvės, apsaugos, pri 
valomas. Vergijoje teisė spręsti 
iš mūsų buvo atimta pavergė
jų. Bausti ir atleisti didelė ir 
sunki žmogaus privilegija. Ver
gams, sektantams tai yra tamsi 
aistra. Valdovų tesės pajutimo, 
kurio vergija, dar gi ilga vergi-

užuolaidą. Kai po kiek laiko jis ja, mums nepaliko Mirties baus 
man ilgai spaudė ranką atsisvei- mę 1919 metais visu smogiančiu 
kinant, man. kažin koks, siaubus Į graudumu .pajutau, kai pik. Glo 
nujautimas sulaikė žodį, kurį' vackio (vėliau generolo) įsąky-

bėkimės!” Tyliai jam pasakiau: 
“Saugokis 1”

Būtų pravartu paskutinį pasi
kalbėjimą su Vitu ■ atpasakoti. 
Tai tviekstų šviesa ant ję beveik 
mistiško pasilikimo Vilniuje, kai 
jis ir šeimą rodos, galėjo pasi
traukti. Bet jo šeima gyvena Vii 
niuje, Ką jį į tai Jo dvi dukre
les 1942 m, ir maną Vilniaus gat 
vėj’e sulaikė saugumo agentai. Ji, 
Vitienė, su dukromis ėjo pas vy
rą, pasislėpusį prięmiesčio rūsy
je. Agentai gerumu prikalbino 
ši 8 metų mergaites nuvesti 
paą tėtį. Nuvedė <

s. Po kelių <Ę^nų, Vitą talkinin- 
„ , . ■ , . . , . kai ir įsakytojai Vilniuje sušau'Į

lą nutraukdamas, Vitas, papasa- * - ;
kęjo trumpais žodžiais, khip jam, L _
sugrįžus iš Sovietų, buvę nuos-* šaudo, žudo. Nedera girtis, bet

anksti išeinu, sakysiu, tokia ma
ža kreiva gatvele. Aš ne senti
mentalus. Ir girdžiu savo žings 
nius. Ir man regis, sakysim, aš 
tik tada pajutau, kad aš gyvenų. 
Girdžiu savo žingsnius. Taip nie 
kad. nebuvo nei Maskovoje, nei

Vitas abejojo, ar. nuošali so
dyba būsianti saugi. Miestas jam 
visada arčiau širdies. Be to, Vii 
niuje jo šeima likusi be jokios 
užvėjos, be išteklių. Martinams 
ir aš pasižadėjom paremti šei- 

! mą, bet jis, visada kažin kaip 
; svajingas, į tolį žiūrėdamas.':

taip baisiai norėjos ištartf: “Gel

Mūsų tauta ne. lengva ranka.

tabu atsirasti Vilniuje. “Rytą{mūsų žmogus — lietuvis jau 
daug metų stebi —v. kenčia sveti, 
naujų mirties . sprendimus, Mes 
lyg nuošaliai stove j can; bausmės, 
mirties sprendimų aistra degė 
pavergėjai. Mums gal ir tikros, 
nuovokos bausmėms skirti, vyk 
dyti dažnai trūksta. Atpratom.

jonai leidžią iš Marijos tyčiotis, kad jie neleidžią apkaį- 
tin^emą. kunigams atsakyti į nepamatuotus, kaltinimus, 
tai jie, nieko nesako. Dėl. šio nepamatuoto kaltinimo nuo
širdūs katalikai rašo Naujienoms. Jau turime kelis ra
šinius ir apie paskutinę kunigų Vienybės nepamatuotą 
rezoliuciją. Kataliko ateitininko pasirašytą rašto pra
džią spausdinsime rytojaus dienos Naujienose.

^tokiais metodais nauji politikai tikslo nepasieks. 
Prieš tokius, metodus protestuoja didelė dalis katalikų.

I socialinio teisingumo, bekompromisiniu gynėju. Liko bet ne tuolaikinėse aplinkybėse. Pačio Krupavičiaus 
ir meilė valstiečiui — lietuviui, nepakanta pono—Įėji- Į, žodžiais “kova buvo atvira ir gana atkakli” (M. K. 

; ko. Net ir pats pono žodis Krupavičiaus žodyne toliau, j, A įsiminima i, 125 psl.). Seinuose klierikas Mykolas, 
nefiguravo, išskyrus tai specifinei istorinei žmonių.jau subrendęs vyras pradėjo rodyti gero vado ypa- 

IR grupei vadinti. • v
Krupavičiaus kovęlpjo charakteris buvo toliau 

j formuojamas Veiverių mokytojų seminarijoje, i ku- 
’ rią jis patekę, vos sulaukęs 15 m. amžiaus, čia jis pa- 

• teįę, į dar aišauresnę ir ketuvybės bei tikybos atžvil- 
^lios”senatv(^ praėjo grumtynių ženkle.4“Ga77ok7a PP^espę ^Knką. čia vyko planuotai

veikėjų lemtis — per .,.r , .
. „„.a kūrybinio1 ellę I^l8irado kūmgo, kuris ją
mažytė atšvaitą tos di-! rusų kaIba- jaunasis Mykolas, tyros sielos lietuviukas, 

• čia greit susiradę graudu, ųemąžai mokinių buvo 
nėra Prisikėlimo be," paiuodLs"nėra“ nuopeLorirk^'kaip Mąbiyiai, liebjyiškai auklėti. Tarp savęs

A. J. KASULAITIS

KOVOTOJO PORTRETAS
MYKOLO KRUPAVIČIAUS 92 METŲ GLMIMO 

7 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT
(Tęsinys)

Krupavičius buvo tarsi gimęs grumtynėms. Visas’1 
jo ilgas gyvenimas nuo pat ankstybosios jaunystės iki. 
^ra’didelfu žmonFu’7 dTdeliu '7eik7j7Temti?-~per ir ?iblu nebuvo, mokoma jau
grumdės ir kovos ugnį nešti aplinkai savo kūrybinio Ieilė met^ ktaįffi, kuris ją L.
genijaus dovanas. Gal tai yra ____ _
džosios Kalvarijos Kalno Paslapties - be Kryžiaus'čia sus^^ ųęmąžai mokinių buvo

1VOS nėra GėriolateėMo. " Įjie tesikalbėję Uehrvškai, mokytojų neklausydami
Mykolo Krupavičiaus visuomeninis charakteris, ’skaite lietu'iSM ^udą, platino atsišaukimus ir dar pis buvo lik tarsi tyla prieš audrą. Audra 

kovotojo būdas pradėjo formuotis jau vaikystės me
tu. Igliškėlių mokyklą belankydamas 8-9 metų ber-į1^1 Wivp vien jaunuoliu, prajpvai energijai išlieti ar į

■niukas jau jautė tiek caristinos okupacijos žianį- W°WU,W nuvaikyti. Tai jąu buvoja sąmoninga’ 
mus, tiek lenkiškosios kultūros brukimą, tiek tautinę itauUnė koya-kęyą savo belųviškumą, už pngimti-

’ skriaudą apskritai. Lietuvškų knygų ir laikraščiu pla- nes teis€s’ k politinių atspalvių, Kovą pavo.
tinimas, antirusiškų proklamacijų lipinimas ir kitokis 
skleidimas, caro paveikslo į skiauteles sukapojimas, 
mokykloje su draugais lietuvių kalbos vartojimas —

- lai pradža Krupavičaus sąmonės atsiskleidimo netie
si ' 'r jau sąmoningas apsisprendimas kovai.

šis vaikystės laikotarpis buvo ir jo socialinio tei
singumo ugdyn o pradžia. Senelio pasakojimai apie 
dvarininkų daror. is skriaudas valstiečiams buvo to- sė ir į Seinų kunigų seminariją. Kunigų seminarijos 
kic Įtaigus, jog Ki ipavičius visą savo gyvenimą liko rodos turėtų būti romumo, I

mu buvo sušaudytas mok. Pe
keliūnas. Jis mūsų mokykloje 

. dvejus metus tyliu atkaklumu, 
be knygų, be popieriaus mus mo 
kė. Niekad: neišdyla jo ramių bal 

, su pasakota Lietuvos istorija, jo 
beveik mergaitiškas. veidas^ įą- 
rausdavo, ėmus, jam • pasakoti', 
kaip mes būsime nepriklausomi, 
turėsim savo' teismus; policija 
kalbės lietuviškai, choras giedos 
(jis pats, giedojo.‘bažnyčios cho
re, mano brolio mokomas). Kai 
tėvas, grįžęs iš klebęnijos, su 
ašaromis papasakojo, kaip stebė 
josi kun. Kuzmickas tokiu ak
lu, tokiu baisiu lietuvių pasiro
dymu i Mūsų namuose.ir visoje 

‘apylinkėje, kuri pažino.mokyto
ją, ilgai txyroj o slogus geduas. 

■ Ta- pačia -proga, man7 rodos;' ge 
■nerolo Glovackio senatvėje atža* 
rus sudavatkėjimas buvo, sąži
nės balso aidas, iškilęs pusiaus
vyros neišbalansuotam charak-

1940 m. rudenį mane VU/ 
niuje atvykęs mokytoj as papasa 
kojo, kur, kaip, gen. ^Glovackis 
ganąs bandą, apsiželdęs barzda, 
ilga sermėga apsiskuduriavęs. 
Dvi savaites svarsčiau: gal būt, 
metas mūsų laisvės kovų epą ap
taškiusį krauju pašaukti baus
mei? Susilaikiau. Ne svetimųjų 
pagalba ieškoti atpildo. Irtaip 
gen. Glovackis ir išliko prie kiau 

■lių bandos, kol atėjo vokiečiai. 
Kaip įtikinau mokytoją, man 
pranešusį, palikti prie bandos 
gen. Glovackį bolševikmečiu, ats 
kiras epizodas.

(Bus daugiau)

Trumpas Voronežo laikotarpis apskritai Krupa
vičiaus kovotoju brandoje buvę tarsi pasiruošimo at- 
baiga. čia jis ne tik išskleidę savo sparnus, kaip kal
bėtojas. visuomenininkas, krikščionių demokratų po-, 
litikas, bet kovotojas už savo idėjas greit suvokė nau
jų kovos metodų reikalingumą bei svarbą ir pradėjo 
juos naudoti, šalia organizacinio ir auklėjamojo - pel 
dagoginio darbo Krupavičius čia būdamas pradėjo gau
siai rašyt (plunksnos kova) bei spręsti lietuvių pabė-

tybes, ne tik pats kovodamas pavojingą kovą su len
kais už lietuvybę, bet toje kovoje jau vadovaudamas 
ir kitiems, planuodamas žygius, ruošdamas planus.

Petrapilio Dvasinės Akademijos .metai Krupavi
čiui buvo ramesni, nors aplinka vięė. ir kunkuliavo. ’ 
Ir čia jis tuojau iškilo į vadus. Netrukdomas kasdie- Į gėlių materialines problemas (socialinė kova}, čia jis 
ninės grumdės jis gilinosi teologijos moksluose, plėtė turbūt pirmą kartą pamatė, jog ir brolis lietuvis gali

J j visuomeninės veiklos akiračius (darbas su lietuviais būti apakintas fanatizmo, ir neapykantos, net virsti
- Talinne), studijavo politinius mokslus tiek teoretiš

kai, ti.ek praktikoje, čia jis atvėrė save ir krikščioniš
kajai demokratijai.

Tačiau palyginti ramus dvasinių studijų lakotar- 
gi prasi-

tautęs ir tautiečių išdąviku. Jį juk išdavė mirti ife' 
kas kiti, tik jo mokiniai — lietuviai, apakinti religi
nio ir politino fanatzmo. Tiesa, ir iš niirtes jį išgelbė
jo jo mokiniai — lietunat

Voronežinis gyvenimas Krupavičiui įdiegė lt - gi_
kitokius dalykus išdarinėdavo vis lietuvybės labui. Jr 'veržė visa savo, jėga ir baisumu porevoliuciniame Vo- lų tikėjimą j tipkąjną jauųnųnp ęęliginį, taųtipį 
tai riebu vp vien j aunuolški prajovai energijai išlieti ar j roneže, į kurį j-is patekę jau kunigu, kapelionauti * pasaulėžiūri^ų auklėjimą. Ką sėsi, tą pjausi filosofl-

jinga, nes už ją nevienas kasmet būdavo neccrenio- 
n i alia i iš mokyklos pašalinamas ar kitaip skaudžiai 
baudžiamas.

Veiveriuose tarp kitko brendo ir namuose ugdy
ta^ prigimtas tautinis sąmoningumas,

Grumtis su aplinka, su asmenybę dusinančiomis 
įtakomis, su lietuvybę žudančiais elementais nusitę-

gimnazijoje. Buvo jau, mokslus baigęs, subrendęs vy- j ja bei apskritai jaunimo potenciją jąių, liko Vikš
ras, turįs vsuorneninio stažo ir visaj gerų poMtinį-teo- 
retinį pažinimų. '

Ir kovos laukas čia atsiskleidė naujas, Jei jauny- . 
stos metais jis kovojo už lietuvybę su rusu okupantu ( 
ar su vyresniuoju broliu besistasančiu lenku, Vorone- j 
že Krupavičius pirmų kartą susirėmė su broliu lie-'! 
vi u. Kovos tikslas toks pat — f” 
meninis idealas, tautos reikalai 
priešininkų atsirado ir neįprasti — tautiečiai, lietu
viai — kitų politinių pariją. kitų religinių pažiūrų,

minga is lakiotais. Jis ir sąvanie testamenie pasižada 
melstis, kad lietuviškasis jausima išaugtų gerąįs lie
tuviais ir katalikais bei kovotojais. .

>. (Bus daugiau) '

tikyba, tautybė, visu<x. t ,,T. . ■ _ , ____  _ ' .
ii. Tik Salia priprasiu SKAITO KITE IR FLATINKITE
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taikos, švelnumo vietos, kit¥ pasaulėžiūrinių įsitikinimų.
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būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž-

L eoną rd o da Vinci ^Paskutinė Vakarienė1

žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne-

LieUik'U Žagarės klubo pneuneti- 
nis r-ahy siuCr ok mas ivrts sekma- 
d eoį groo^o 11 d., 1:00 vaL Po p>-

Anelės Kojai W0 South
Talman Ave- Nariai kvieč ami at- 
silankyū tas yra daug svarbiu rei
kalu aptarti ir bus valdybos nnki- 
nas 1£78 ul budėjiėtina kad diena 
yra pakeista šiam sykiui. Bus vaišės.

Rože DidzgalvU, rast.

n R. R. G. BALUKAS 
Mm,U«Er:ja IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

^^4^ Pgiiuki ^4. (CrowtRfd 
•lew.cal Building}. Taj. LU 5-6446

P .ima lipnius pagal suaitarimą. 
Joi nea^-l^p.ą, skambinti 374-8QQ4.

"Broils i(duo> brolį mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonų skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
jvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to 
rystes. Ypatingai taip turi 
oyčioje.

Visi žino, kad mirtis yra 
rudieji? j tą klausimą atsako 
‘mokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Ldetuvių Moterų Draugijos Apšrię- 
; uos p.tcouivuaa uarių
j tV/xs sešuadieuį gruodžio 10 d. 2.00 
i P ę/ų, -5^ W. 71 SL ^arės 
i p.a^uno^ au Unkšti, ne* yra cuug 
b^arXu re kalų aparti ir bus valdy- 

š ripjuma^ dė* u7d ta pgi ui- 
.cs me dovanų ir vą Us.

Rok Oidžsalv\ ra^

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ĮKĄSTŲ ir ŠLAPUMO, tąkų 
CHIRURGIJA 

Telef, 696-0533 
fa* Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

D S. PAUL V, DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938. Hanheim Rd., Westchester, U.. 
VALA7 DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

ADVOTATĄ BAGOČIŲ PRISIMINUS VLIKO VALDYBOS PRANEŠIMAS SEIMUI
Rez.: GI 8-0873

DP.. W. EISIN-EISINAS 
A‘'U^rjjA )r MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
P'liepi a, skambinti Ml 3-0001,

Mažeika J? EvansRašo Povilas P. Dargis, SLA Prezidentas
Anksti jis pradėjo reikštis Su

sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
veikloje. Jau 1908 metais jis. 
buvo išrinktas Susivienijimo pre 
zidentu, bet nuo tų pareigų at
sisakė, paaiškėjus, jog tose pa
reigose; reikia turėti JAV pilie-

St- Petersburge, FL, 1977 m. gruodžio 3 d.
Gražus yra paprotys prisimin 
anksčiau netekusius. Ypač ne

galim pamiršti tų, kurie savo 
darbais paliko mums neišdildo
mą pavyzdy..

Toks buvo Advokatas Fortū
natas" Bagočius, buvęs SLA pre- 
zidęętas daugelio organizacijų, tybė, ottąda tos pilietybės jis 
žymus darbuotojas, mirės Bosto ' dar neturėjo. Pagaliau SLA pre- 
neįjdas^, 1951 m. gruodžio 7 die. zidentau jiff, ta po 1934 m. ir juo 

; nąj’Jęi šiandieną jią. gyventų mū iki 19.42 melų. ■ - Į . 
sų tarpeĄtai dabar būtų 90 me-, Jis ne kartą man sakęs, kad 
itų amžiaus, nes buvo gimęs 18§7' 

■’metąis, vasarfo, 1 d. į| 
j F. Bagočius buvo kilęs iš že- 
smaitijos (Kretingos Aj&kr.). 
įMao rodosi, kad jis pasižymėjo 
visomis žemaičių ' teigiamomis 
ypatybėmis: buvo draugiškas, 
•nuoširdus, atvira® ir atkaklus 
savo užsimojimuose ir darbuose. 
Buhidais aplinkiniais keliais pa
teko į Amerikąt Iš Lietuvos^ be -----
lėšų, jis išvažiavo 1901 metais, ąį. nariai yra lygiateisiai pilie-. 

. dari vaiko- amžiaus. Po trejų me čiai, nežiūrint įskirtumus jų po,Į . 'T ° .
tu fcniu po svetimus kraštai, litinių, ekonominio arba religi-. ™>. Komitetoj yaHybos. darbas rio kito mm atsk>rai dirbamo 
1903 m., žemaitišku užsispyri-;.] ____.
muj jis pasiekė savo kęMpnėsJ ir. laui toks nuomonių skirtumas Į -■ .
tikslą-Ameriką. • . yra ženklu mūsų narių intelek- f Įdomi asmenybė, sugebanti įtai-

DR. VYT. TAURAS ; Anksti metėsi į lietuviška dar-’ Alinio tobulumo, ir kad smer-? įptr^nones, ąukotis tautos ir 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS bą, o kartu griebėsi, knygų ir 

E-ndra praktika, spec. MOTERŲ bgos, mokslo. Tokiu pačiu, pasiryžimu 
jis baigė Bostono universitete 
teisę, buvo viešuoju notaru, tei
sėju, b vėliau advokatu iki gyve- 
nimo pabaigos. . ..

Iš Lietuvos atvažiaveš į Ąm.e 
riką greitai išgirdau apie Bago- 
čių, kuris keliolika metų gyveno 
Pittsburghe, čia baigė Pitts
burgh Academy, čia plačiai vei
kė lietuviuose, "ypač SLA ir 
“Aukščiausioje Prieglaudoje Lie 
tuvių Amerikoje \ ■ palikdamas 
savo veiklos, ryškius pėdsakus. 
SąyOi kąršjtopųs kalbomis, sugęr 
bėjo išjudinti lietuvius kurti j f* 
kopperatįičų^ krautuves^. įvai
rias draugijas, tautines kapines.

Vėliau jis išvyko į Bostoną. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
tarnavo Amerikos armijoje lei
tenantu. Pittsburghu niekad ne
nutraukė ryšių. Buvo pamilęs šio 
kolonijos lietuvius, o taip pat 
Čia jį viliojo širdis... Vedė pitts- 
^urghietę Birutę Kazlauskaitę 
ir kas. Vasarą su šeimą praleis
davo atostogas uošvio. Kazlaus
ko ūkyje, arti Pittsburgho.

Tai čia man ir teko su dav. 
If. Bagočium arčiau sueiti L Pa
žintį. žinojau jo veiklą ir nuopel 
nas Letuvai atstatyti. Eietu- 

i vos ministerio. Jono Vileišio pak 
viestas jis važinėjo po lietuvių 

■ kolonijas ir savo prakalbomis 
skatino tautiečius pirkti bonus' 
— Lietuvos valstybės paskolos} 
lakštus.

Dėjosi prie'visų lietuviškų dar 
bu. Labai pergyveno Lietuvos 
okupavimą. Gerai atsimenu jo 
kalbos žodžius, tartus Pittsburg 
hę, minint Vasario 16-ją. Jis 
priminė, kad nežiūrint kiek il
gai truks okupacija, tačiau. Lie
tuvą atgaus laisvę, jei tik mo
kėsime vieningai diijktį. tautos 
laisvei atgauti. Jo kalba sukėlė 
dideilį entuziazmą ir visi klau
sytoja kraštai ploju, o ka^tu 
sudėjo stambias suma$ kovai už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Visuomenė, vertindama F. Bą 
gočįauą sugebėjįmųs ir patrio
tizmą, išrinkę jį į Amerikos Lie 
tuvių Tąjęybą ir į BALĘo centrą 
direktorium. ' , -‘I

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS CHIRU|gAS 
: SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3*C7 West 103ra Street 
Valandos pagaiP sušitaįiiii^L'

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIŠTĄS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5)49 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contactjlenšesi/” .

Va), agal susitarimą. Uždaryta tree

PR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656:.WEST 63rd STREET 
Vali'an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vįk.><

Rezidencijos telef.: 448-5545

Ofisas 2652 WEST 59th STREET
'■ Tel. PR 8-1223 .

0FIS3..VAL.:pirm.,antrad., -Trėciad.; 
ir penkt.-2-4 ir 6-8 vai vak.’ šeštadie- 
aiais 2-4 vaL popiet ir. kitu laiku 
.g pagal susitarimą. |

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

' (Arch Supports, it t t.

2350 West 63rd Stį Chicago. HL 60629 
Telef.; PRosp9Ct 6-5O84

j Gėlės visoms progoms
J BEVERLY HILLS GĖLINYC1A 

244a WEST 63rd STREET
Tel fonai: PR 8-0833 ir PR. 8-0334 
Naujoji Barbaros ir Gena Driship 

krautuvė.
THfi DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy' Oak Lawn 
Tel. 499-1318 L

PERKRAŪŠTYMAl" ' *

MOVING
Leidimai — Pilna apoj-auda 

' ŽEMA KAINA ■ 
R. Š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas pėrkrausfymas 

iš ivairiv atstumy.

, ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

-v - - - «- _ k •. • 4»-M- - Atom ą

Visos programos Ii W0PA,
1490 lęil. A. M.

Lietuviu kalini; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai popiet Seitadteniais 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Dovkua

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

ti
Bus paliečiamos-tik tos jos nau vienam jos nariui: pirmininkui 
jos apraiškos ir tie Vliko valdy- dr. K. Valiūnui — darbo koordi 
bos darbai, kurios dėjosi ir ku- navimas, santykiai su užsieniu, 
rie šiais metais teko atlikti dau- pasaulinė Baltų Santalka; pir- 
giausia Belgrado konferencijos mininko pavaduotojui dr. Br. Ne 
plotmėje. Kaip matysite iš Toli-' mickųi — politainiaf ir teisiniai 
mesnio dėstymo, Vliko valdybai, reikalai; pirmininko pavadųo- 
pereitais metais prisėjo, kiek tojui J. Valaičiui — visuomeni- 
leido gyvenamojo meto sąlygos niai reikalai; sekretoriui B. Bie- 
ir mūsų pajėgumas, kreipti di- liukui — informacija; nariui 
džiausiąs dėmesys ir skirti dau- . Algiui Vedeckui — finansai ir 
gausia energijos jau į paminė- s nariui A. Sabaliui — jaunimo 
tste tris: veiklos sritis: valsty- reikalai. Iš šio aptarimo matosi, 
bingumo gyvastį stiprint ir jo kad tarp kai kurių darbo sri- 
tęstinumą išlaikyti, sovietinės čių nėra aiškios ribas, nes jos 

bėą jausmas. Tas-matyti iš'jo' ij?PŪijes.fr sovietinio komuniz- viena- su kita kiek kertasi. To-' 
žodžiu sveikinant narius su nau^ mo skeldėjimo vyksmą remti ir .kiais atvejais valdyba nuspren- 

‘jais 1936 įdėtais^ Tada Jis rar ‘ kintančios tarptaoutinės yadė- |džią, kas iš jos. narių tuo ar kitu 
■šė- “Visada atminti, kad SI A tie^ įPro^as Lietuvos labui kely- darbu rūpinsis. Valdyba darbe 
^yrą mūsų, Amerikos lietuvių,' > ) lietuvių..tautos laisvę ir vate vadovaujasi suprantimu, kad-ve, • 
respublika miniatūrojei kad. vL . nepriklausomybę- išnau- kila ir atsakomybė yra solidari: 

" v -kiekvienas- valdybos narys prisi
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini- deda prie visu bendrai ar ir ku-

Jis ne kartą-man sakęs, kad 
artimiausiai jo širdžiai jrra Susi 
vienijimas. Stengėsi ne tik di
dinti SLA eiles, bet kartu nariuo 
sę skiepyti Susivienijimo idė
jas, ugdyti broliškumo ir vieny-

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISĮ

nių persitikrinimų arba; pažiūrų,'l. PaskiretytaŠ sritimis kiek- : darbo ir neša už jį atsakomybę.
- -■■'■■■t'-' j Vadinasi, ne tiek darbo sritys;

griežtai neatskirtos viena nuo 
kitos, bet ir narių atsakomybė 
nėra ribota..

(Bus daugiau)
kti vieni kitus už tai, kad mes • visuomenės labui, 
skirtingų nuomonių, yra tiktai J Todėl jis tapponums nepamirš 
ženklu protiško nepribrendimo tamu. ŠiendieiK ^prisimindami ji 
:ir nętolėrancijos”«. į jr jo dąAųs, ^stiprinkime, savo

Jo žodžiai, kad SLA yra didžio Į jėgas tais patraukliais pavyz- 
ji Amerikos lietuvių bendruo-• j^iais, k-uri ištiek daug jis mums 
menė, visada bylosianti ateinan- yj-a palikęs. ' 
čiom kartom apie- atliktus dar- _____ '
bus tautos labui, ir posakis, kad 
Susivienijimas yra Amerikos 
lietuvių respublika, yra giliai pri 
įgiję mumyse; ir jais mes vado 
va.ųįamės savo veikloje.

'-Artimąs jam buvo ir spaudos 
dapbąs, 1913 m. jis. buvo “Kę-

'• Įęivio” redaktoriaus padėjėju, 
j Bendradarbiavo Tėvynėje, Nau— 
; jieno^'e ir Ūtuose laikraščiuose.

F. Bagočius labai pasižybėjo 
■organizaciniais gabumais ir tu- 
rėfp talentą kalbėti miniom. To 
dėl jis sėkmingai darbavosi lię- 

!tuvių visuomenės tarpe ir buvo 
jįįjęs jos didelį pąšitikėjimą. 
iBuvo gilus demokratas, liberali- 
Inių paiūrų, o kartu sąmoningas 
Lietuvos patrijotas, rodęs mei
lę tėvynei ne tik žodžiais, bet 
;ir darbais. Gerbė kitų pažiūras 
ir įsitikinimus.
• Buvome geri, bičiuliai. Paži
nęs jį ir artimi draugaudamas 
pamačiau, kad F. Bagočius yra

<• Iš aukšto cųkringumo 2 
svaru cukrinio runkelio gali
ma pagaminti apie 14 šaukšteliu 
cukraus.

y. u..

ią metų mirties sukaktis

SALIAMONO BALTŪSIO
mirusio gruodžio 14 d. 1972 metais.

Minint šią liūdną sukaktį šv. Mišios bris atnašaujamos 
gruodžio 14 d. 'Ę. Marijonų koplyčioje ir. 7 vai. ryto šv Petro 
parapjjos bąžųyčįoje Kenosha, Wis.

Visus gimines, draugus, pažįstamus ir buvusius bendra
darbius. prašome prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdę: žmona Stefanija, duktė Genovaitė, žentas Tadas 
ir anūkė Indrė.

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
•L - Telefonas: LAfayčttę 3-0440

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA J^IDOJIMO ĮSTAIGA

-1605-07 So- HERMITAGE AVENUE
' Teta YAiis W741 - HO

HVAS ® SŪNUS 
v MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W, 71st Street
* k Telet: GRovęhfll 6-2345-f

’ & ** L41Q So. 50th Avė., Cicero
W Telef.: TOwnkall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

I a ikžie tųtosiobil:ams pastatyt:

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL
I

HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATP€R ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

&

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LTTUAhTCA AVENUE. Phone: Y Ard s 7-3401

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd. 7-1138-1139MEMMft

NSURED

PER ANNUM

SI 000 or mor® 
Į yeat in in.

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIOZ)

2424 WEST 69th STREET RKpnbHc 71213
2314 WEST 23rd PLACE VIi 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Milla, l^L 974-441f

PER ANNUM

55000 oy more 
minimum 

30 monfh*
(WEST OK CALIFORNIA AV KJ

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALs 1E1J STREET Phone i YArdi 7*1,11

k • — NAUJIENOJ Chicago * ILL —Saturday, December 10, 1977

P%25c5%25aaijes.fr


. «»- t- tautietis užsisakė Naujie-
I T D II M P A 1 I nHS niėn.. bet pavardės prašė
U ’ n M m r *•’ neskelbti. Dėkui visiems. Visi
CXJb*wsr=*******t:^8' ‘ ’*’* skaitytojai prašomi remti Nau-j 

jierias ir jas platinti, darant pą- 
.... stangų rasti bent po vieną naują — O. A. Dumciai, Cicero, Ilh-> Y W J . . ‘.„ . . . i prenumeratorių. \ isį> lietuviair.ois, sveikina savo K™»n^'kvie^ini atkreipti į jas savo 

draunus -r pažįstamu, sv. ka.,a,llienisk dėlllest geraj su jo. 
Iė.l,| proga ir Imk. J.e.m laimes ljs s„si žinti ir |)arcikšti sa. 
ir perus sveikatos Naujaisiais yo as„,eniškii „uomonę jas ui- 
Metais. .etoj kalėdom, kor.Įsisakanl 1!|atini,n() vajaus prQ. 
teliy jie siunčia y e imt °~ jga Naujienos vra siunčiamos su-
tariu Naujienų leldunu. parom lsipažl„imui d’vi ^vailes nemo.

kainai. ’ ,
Y

— Andrius Hermanas iš Pą- 
llos Heights, Ill., pastoviai kielę- 
į vienais metais paremia Naujie
nų leidimą. Dėkui už švenčių 
linkėjimus ir atsiųstą dešimkę 
prenumeratos pratęsimo proga.

— Viktoras Motušis is. Cįcerd 
apylinkės kartu su prenumeratą 
ir geros sėkmės linkėjimais bei 
sveikinimais Kalėdų švenčių pro 
ga, atsiuntė $7 auką. Dėkui.

— Jonas Talalas iš Marquette 
Parko savo kalėdinėje kortelėje 
įrašė: “Geriausių linkėjimų Ka-j 
ledoms ir Naujiesiems 1978 ine-’ 
tams visam Naujienų štabui: 
Martynui, Kristinai, Pranui, Jo
nui, abiems Juozams, Vytautui, 
dar vienam Pranui, Marijai, To
nini ir 
vardus 
sienas 
biams.
du ir laimingų Naujųjų Metų”.

— Joseph Šlajus, Albuquer
que, New Mexico, pratęsdamas 
prenumeratą, savo gerus linkė. 
jimus atlydėjo15 dol. auka Ma
šinų fondui ir ’2 dol. už kalen
dorių. Du dolerius atsiuntė už 
kalendorių ponia Herta Dreye- 
ris iš Gage Parko. Tos apylin- vių Gydytojų S-ga, po $465 Ka-

visiems kitiems, kurių 
pamiršau, taip pat vi- 
Naujienų bendradar- 
Visiems linksmų Kalė-

— Vasario 16 gimnazijai 
remti komisija Kanadoje suor
ganizavo lėšų tikslu mažinti ke 
lionės bei kitas išlaidas tos gim
nazijos mokiniams, vykusiems 
iš Kanados. Tūkstantį dolerių 
tam. tikslui davė Toronto Lietu
vių Namai, $500 Kanados Lietu-

1 9 78 METŲ
2

— LapkrUlu viduryje St. Pt- e Kviečiame Čhicagos lietu- 
tersburge išleistas “Floridos Lie vius ifr jų kaimynus šį penkta- 
tuvių Žinioą” biuletenio 2 nr., (]ū?uį. ^ešIąd^Ū-.ik^iimadienį, j 

; ir dienomis į
A<UiiųĮjtratorius ir organizatg-’C^QGery?.U. Delį m&s-| 
riuš Tetrus Pocius,: leĮdėja^ to krautuvę,.esančią 2624 West! 
administratoriai — Antinas M\- 69 gatvė. Norėtume, kad ap- 
neikis ir Jona^ Butkus.

Illinois valstijos loterijoje 
gruodžio 8 d Bonanza traukinto*'< '■ 
laimėjo 00, 485 ir 7626, spąlva 
geltona. Gold Strike , traukime ---
laimėjo 2S. įt>. 22,.ir;41. f kad nuntaly-

.. -r- JAV (R) LB Tarybos-ban- tas SLA 134-tos Moterų kuopos 
kete proragmoje .bus skįįįjpią susirinkimas Sį Šeštadienį net

* V. Ki4v£s “žaitąs” Iš- įviks
’traukas bei' montažą pardošė 

4Teddpr& Serapinienė. Banketas ——
Lietuvos gen. konsule Chicagoįe Juzė bits gruodžįjJI <1- 6:30 vai. vak. __ j . ,- asmenis kurie
Dauzvardionė binto pagerbta' Ameri- Tautini! 1Z<4e nniniiose r Jei Žinoto asmenis, kurie

LUh^:.. . ... ? •. ’ galėtų užsisakyti Naujienas, pra-
.i šome atšilįsti; jų adresus. Mes - Marquette Parko Lietuvių __ . .T. į; ... .■* •■ jiems siusime Naujienas dvi sa- 

.. .7 , vaites nemokamai.* : 'rių.rinkiniims, susirinkimas.bus X;J , . ■
gruodžįo 16 <Lpenktadienį, 7:30 , . -—~~——
.vąLMYak.. parapijos salėje, 6820 
^ot ^g^hlenaw Avė. Bus ręn- 
kama, '1978 'metų valdyba. Rei- 
ki^Ogrįp knygelį .• Na-

gaUSiai, dal^/a^n‘^WilPaš. nūo~įįo-influem 
L ĮTi V i Patlaba Ptį^.zoK nemokamai, vyks gruodžio 
CZZ 9d- nuci 24-val. po pietų, bur

"m m 4,^ imtoje (Mayor’s Office) 
cius 1 14 gtamazijąprnoKyus: le«uww.--e?I<2. -—v.—• * ^353 Wrd. Štret, Chicago. VIs-

’nL-i-S"s!^r,<r «**««*■
— DaiL Telesforas Valius, Amerikoje (SLA) orgamzaci- ' ; -r- 

daugiausia paižymėjęs grafikos TT*‘’---- - '------- • Vn-&£.-> .«n4n omvmna or 1r>_
darbais, staiga mirė ■ Toronto 
mieste, Kanadoje, sulaukęs. 63. 
metų amžiaus. Priklausė Liet 
tuvių Dailininkų Sąjungai. Liū
dėti liko žmona. - - " .,...

K

SS 
%

7 , . žiūrėtumėte mūsų gero, skanaus, 
ir sveiko maisto krautuvę. Tel.

434-9766
L. ir M. Kupcikevičiai

Namai, Sami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

%.

Valdyba

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

kos Lietuvi y Romos Kat4 likFede
racijos už ypatingųjų jos nuopelnus. 
Amtrikos Rietuvių < visuomenei. IškiL 
minga sueiga buvo Jaunimo ^eętre, , .. T
dalyvaujant ALRIC Motery Fede ra ei- na’mų savininkų draugijos na- 
joms veikėjoms Ir "viešnioms bei 

t - i^-svečiams. < ‘

aados Lietuvių Fondas ir Kredi
to Unijos: Torortto Parama,"Pri 
sikėlimo parapij os' ir Hamiltono 
Talka. $400 davė KLB-Švie
timo Taryba. Šiemet Vasario'16 
gimnazijoje mokosi 9 Kanados 
lietuviai. I^romOš^j50įįŪĮgQŠ, 
remti sekančių metų vykstan
čius į tą gimnaziją mokytis/"Zi

amžiaus žmonėms
Vyresnio amžiaus asmenų

i

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

ŠIMAITIS REALTY

ir

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-787b

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

d.
d.
d.

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18 — 8
BIRŽELIO 27 iki /liepos 1 6 —10
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 — 10 
RUGPIŪCIO 22 IKI RUGP. 31 — 10
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galimą atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti i. 
Chicagą tuo pačiu bilietu. •*

Į kainą įeina visa transportacija iš Čhicagos, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau

MarinsKiela
6557 Šo. talmah Avė.

M įChicaįo/ Hl. 60629
: - ; 312^737-1717 *

E

ton, DC, sėkmingai redagavęs 
tautiškos minties žurnalą “Nau
joji Viltis”, dėl kitų įsipareigo
jimų 10 numerio" redagavimą* 
perleido klevelandiškiui Alek
sui Laikūnui. Leidėjų tarybą 
sudaro čikagiškiai: Teodoras 
Blinstrubas, Jonas Jurkūnas, 
Bronius Kasakaitis ir.Mečvš Va-, 
liukėnas.;: ' / . . ~ i

— Lietuvių Skautijos Tautinė 
Stovykla bus sausio 2-15 d. Gill
well Scout parke, Gembrook, 
Vic., Australija. Australijos paš
tas tam įvykiui pagamino spe
cialų antspaudą. Bus gausai ,ąt- 
■ stovaujami Amerikos ir, Kana
dos lietuviai skautai.... . ■

— Pianistas Antanas Smeto
na pakviestas atlikti soIolpartL; 
Įjas su .Kleyelando Civic; simfo-

joj’.' Vaikams ir jaunuoliams I > ’ metų amžiaus ar in- 
'pigi7Apdrauda.L $l^§0_vatidai, Illinois valstijos gyven- 
tįk už ,3 dol. metams. Jiems ytįa , ^a^’ neturėję virš £10,000 do- 
ir Taupomoji — Endowment 1®^? Pa3a-r-Ų 1972, 1973, 1974, 
apdrauda aukštajam mokslui 1976 metais ir dar ne
ariu! studijoms. Klauskite apie1 paprašę iš Illinois iždo jiems 
grupinę Akcidentalę apdraudą priklausančių, nekilnojamo tur- 
organizacijų nariams — tik £2 pirkimo taksų (sales tax) 
už i^ljoOO apdraudą. D»ęl. šių ar sumokėtų’nuomų dalies grąži 
ir kitokių informacijų skambiu- Į npho, gali dar to paprašyti ligi 
kite Kristinai Austin % Naujie- šių metų gruodžio 31 d. Po to 
noš.'Tėl. 421-6100. '^'(Pr.) tokie, prašymai nebus svarsto-

: 1 j’) ; -'r* A mi.' Kalba eina apie taip vadina-
i Tony Pašnekas, anksčiauĮmuš
turėjęs Phfflips-Cleaner,' būvu- jnhus, ;. papršomus ant blankų, 
šią , 6910 So. Western Ave.;' da- , užvardintų , Tax Relief Claim For 
bar išsikėlė į 5339 So; WashfeJ Senior Uitizens And Disabled 
naw z. Ave; -Jis yra 'vyriškų in į Peraohis”?
moteriškų drabužių siuvėjas iri reikalui’informacijas ir 
pr.tmkymo,.^f««^as. ■< I lbą HT1 pažymėjtaua

. TetiGR 0^03 J ■ nemokamai išduoda VISTA sa^

“Cirčuit Breaker” išmokė-

. . , , ,. ,a. a. c_ vanoriąi: Aldona*Rimienė, £elef.
„,T Andrt>nė T'rratVIM184; S.-'Gečas, 254-9442

^*^av1ninfcė-.rkerami-,ir_,.v^autaa;AJex.Raaaodtas> 
los mdtykta .vedeia Kalėds. .rter v. K.
proga.skelbia savo studijos dar-. .

ęs subject;to rianga aiid govenarrent-approval

timtutxum

s

NAUJIENOMS Hemet suėjo C metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
amaruos newvin Otanratao steigėjus bei Hetavftkoe spaudos piram 
kis ir itLekant būtinu pereigas uriSnm lietuvybės Stiklinta tkel 
Mamas Naujienų platinime vgjua

šęšUdieuį 
6\vatl 

įniniu orkestru gruodžio lt Mefeivius'įp jų tditaugTis * 
^sąujrcĘalėdų dovaJioins jos stui l : CHICA.db 
clijos darbų. ?A&ešas: - *■ , ■ •> r . X f . ’ -- j ----- - - r ; —--- - ■ -— ---- ' —r ~

(Pr-^i;1973"-mėtų ^epoš men. iki šių 
---- 5L‘':7;rnetų lapkričio mėn. gyvenęs; 

. viename apartmentų name 
/ apskundė teismui to apartmėn 
a tų. naino savininkę, miesto sta 
? tybos. departamentą ir patį 

Ghiėagos miestą už jų apsilei- 
^ dirrią ir nepaisymą, leurio pa

sekmėje visam amžiui sužalo- 
tas jo vaikas, dabar 6 metų 
amžiaus.

<; Čhicagos getuose dažna nau
jiena kaip apserga vienas ki

etas vaikas, apsinuodijęs švinu,

Meno < muziejaus auditorijoje: 
Bus grojama Brahmsb; iri čai 
kovskio kūriniai.fP

v
63 925-494^

■;Wri^i5< milijonų už r.
\ / VAIKĄ, m \

- Vienas pilie
tis, sn-žmona ir vaiku nuo

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos. - r- '.

Perkam pašto ženklus bei monetų kol Arijas. '' '
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis) * >

P AT RIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) ' 

TeL 247-5081 ' ’ ''■ • • r; : V ■ ■ • J: ■
■ • ------------ -- U..

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — par en kam 

nuomininkus
. 4243 W. 63rd St., Chios*

~ Tel. 767-0600.

BEVERLY SHORES, INDIANA 
parduodamas sklypas antram bloke 

nuo ežero 62x192 pėdų dydžio. 
Skambinti 219—884-0466.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

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

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

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
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.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

185 North Wabash Avenm

pu vieninteli 
lietuvi taiUninkį 

Chicago je

NORMANĄ 
URŠTEINA

TeL 263-5826 
(jataigo*) ir 
677-848$ 

(buto)

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel 737-7200 arba 737--B534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų 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

PERRY PLAZA MOTEL

1007 Parku Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastute Rozėnai, Sav.

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

501-523-9814.

£2—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9$ pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 Se. ASHLAND AVĖ. 
523-4775

ir osddėda*ua i Budėrlua K: akupa&tal* ar Ji

AAUJIZ50S ptlMke rim Betartą deaokntiMf rrapet, Jt bendrai 
rijas ir remia viaq lieturfą bendraorim darbus bei tikrint

MAUJupiOe itstoyraji tyliąją Betarta daugmna Bals partmettoe, reto
rikos ir politinių Iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lad ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga

«v

SIUNTINIAI .
I?:.i'll <■' 

2608 Wert 69th SL, Chicago, IB. 60629 • TeL WA 5-2787
Okfells MrirlnklrA>i genM rO<4«f |v>lrĮv preWfc-'<

MAISTAS 11 EUROPOS SANDELIU. y

MARIJA NOREIKIENE

r .

taip pat pavergtom Lietime fr jot bnoaftĮ gerovei, riekiant vimotino lie-

KMNUOJA: Chkafolt Ir Kanadoje metame — $3GJ», putei metu — FICBB, 
trjms mėn, — $130, vlonswi mėa. SXOOl KWoae JAV virtam metams

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Ttitfu REpvMic 7-1941 
k e ■■■■—- ■ —DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Likt)

Dažo m mm Iš lauko Ft B vldam. 
Darbas garantuotu.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

M. i I M K U i 
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CS 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-745® 
Taip pat daromi v.rtim.l, flmlnly 
Eikviafimil, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

t,Jų viėni palikti, lupinėdami ir 
T^Ą-či'ulpdami tapetus, kurių da- 

T žuose ir klijuose apsčiai esą 
' nuodingo švino.
' ’Daktarams sustačius, kad 
vaikas serga švino apsinuodi 
jimu, dar 1975 metais per ad- 

t vokatą namo savininkas per 
spėtas, taip pat miesto staty
bos departamentas Vaikas 
augdamas vis ‘ daugi aū simp 
tomų rodo, lead Vaikas Švino 
apsinuodijimas yra* šužalojęs 
savo -smegenis. <-TėVai prašo 

. teismą priteisti jiems 15 mili
jonų dolerių.

U

t:

t* — $31M metami. SuripeftnlrmH riurdUsma srrsHy iinuhml 

PraAema naudoti žemiau «ldčL| atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

. C •/ ■ J ■■ ,51

■ - Cosmos* Parcels Express Corp. '
MAR9UETTE GIFT PARCELS SERVICE

154? W. Wrh MJ Chlofe, HL 40429. — T»L WA SOTii 
3333 Sa. Hahfed Chk^R. HI. 40*03. — T«L 2544324

4oL Naujieną prcramerital, FuMIJeJtalo LIETUVOS AIDAI „ 
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Self. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

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

Telef. - 778-5374 , .

Q Vajam proga praiau įdurti N«njiėna> dvi *arafte» curtpaii-

t * pasakyti tiesą šiais laikai? 
yra pats svarbiausias reikalas ir 

, būtiniausias uždavinys- Dė>
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo u- nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 

j Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tokrantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

i Todėl Ho ptsimetimo ir fiiu- k ’ ' * i

“Užtikrintas stebuklas”
Branus skaitytojau, nežinau, 

kaip toli jūs esate'įplaukęs į tą 
gyvenimo jūrą, kuri yra pilna 
audrų? Kiek toli yra jūsų lai-, 
velis riuo kranto? Gal mėtomas) 
banų blaškosi? Gal nulūžusiu 
vairą? Mato 14:24-33; Pasi
klausykite šiandien, 9:10 vai. 
vak. “Gerosios Naujienos Lie
tuviams” radijo banga 106.3 
FM per “Lietuvos Aidus”.

“LIETUVIŲ KOPLYČIA”, 
3638 W. 83 SL, Chicago.

šio sekmad. pamokslo tema: 
“Dievas su mumis” 2:30 vai. p.p. 
Kviečiame visus. (Pr.)

J

rijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
toju*.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av. 
Chlcapo, ilL 60632. Tai. YA 7-59*

BEST THINGS IN LIFE
1^11 Frank Z* po II t
<208% W.nnt st.

GA 4-«654

STATI r AlM

rwfVBAMCf

blate Farm Life Insurance Company

give...
so more win Hvo ‘

HEART 
FUND

• — MAUJKMOA, CMCA90 1, «Jk—8*t«rdtf, December 10,1977




