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TRUMPAI IS VISUR

Cekos generolas Tevigun tvirtina, kad 
nužudytasis, šnipigėjo užsieniečiams

MASKVA, Rusija. — Sovietų čekos generolas Semion Tevi
gun vakar paskelbė kadi 1975_Maskyoje buvo -sušaudytas rusas- 
V. G. Kalni n. Valstybės saugumo organai nustatę, kad jis rin
ko slaptą valstybės-medžiagą'ir teikė amerikiečiams. Savo ži
nias jis papildė tvirtinimu, kad Kalninas dirbo krašto apsaugos 
Ministerijoje ir turėjo progos prieiti prie valstybės paslapčių. 
Jį teisė ir sušaudė Andropovo- vadovaujami saugumiečiai, ku
riems nereikia duoti platesnių paaiškinimų visuomenei. Niekas 
negali apeliuoti -saugumiečių suruoštos teismo eigos arba spren 
dimo.

' Kalnin dirbo saugumo pramonėj
Valstybinio saugumo' geh. 'Te

vigun dar pareiškė, kad Kalnin 
dirbo krašto saugumo pramonė
je. Jis buvo technikas, bet per' 
jo rankas ėjo visa eilė krašto 
saugumą • liečiančių paslapčių. 
Kokia buvo ta “slapta’’ valsty
binės pramonės medžiaga, jisj

--- Nobelio taikos premijas lai: 
mėjo Letty Williams ir Milfred' 
Currigah.’Još kreipiasf į kovojan

_ .. .j q .. . ginklus ir siekti tai-'
toliau neaiŠKino. Generolas tik-- ;<os taikiomis priemonėmis.

-tai pastebėjo, kad-jis stengėsi tą -’ - -
• “slapta” medžiagą įteikti Maskvol —. Prezidentas Carteris pasūn 

j e esančiai
Jis net nepasakę^ą^*ta medžią-^^bt-atties kėliems klausimams 
ga buvo įfeikte/ar jis nuilstas aptarti. ■ .

^vientiktaip^aštan^^mė-’J. 7X Vak^ dįa^
džiagą įteikti- Niekur sovietų štįniu metugyęnąir dirbat mi-' 
spaudoje nebuvo ;paskęlbta 4P^įįjonaį užsieniečių.. Daugelis nori 
Kalnino teismą-. čekos gėnero, VokięĮtijps.piliečiaiž;lDido- 
laš Tėviguh'pirmas'paskelbė, kad' 
jis■ jau sušaudytas. '

77 ' Izvestijos įdėjo.. - . .. 
' " trumpą'žmutę' J

Dabar paaiškėjo,‘kad 1975 ipe 
tų vasario ^mėnesio. . Evestijose

' buvo'paskelbta tfūmpaYzinutė; 
' kurioje-pasakyta/kad buvb 'su- 
- imtas vienas /'amėrilaečių-drau;

gas” ir jam .pritaikyta “priklam 
santi” bausmė. Toje žinutėje ne 
buvo paskelbtas Kalnino vardas, 
nei nepasakyta, už ką jis buvo 
teisiamas. Kad jis sušaudytas pa 
aiškėjo tiktai dabar, sovietinėje 
Znamioje paskelbtame gen. Tę
vi guno rašinyje. Sovietų vai-, 
džia įspėja gyventojus apie ame 
rikiečių nešamą pavojų visai so
vietų valstybei. . , .

Naujienų surengtame bankete sen, Frank D7 Savicką pagerbė ne tik nauįienieč;ai _
kybos rūmai. Paveiksle matome Čhicagos Lietuviu Prekybos Rūmu pirmininką Vincą Samošką, įteikiantį se
natoriui lentelę su atmintinu įrašu. Prekybos Rūmu vadovybė yra dėkinga senatoriui už reikalingą paramą, 
teikiamą ne tik lietuviams, bet ir visai lietuviu apgyventai apylinkei. Dešinėje stovi Kristina Austin, Naujienų 

rengimo sen. Savickui pagerbti vedėja.

bet Čhicagos Lietuviu Pre-

i Amerikos amasadai. t ^ės į Panamą ištikimą diplomatą SEKRETORIUS VANCE IŠSKRIDO į KAIRĄ/ PIĘE™®7ETV
i • i _ _ a ii q i a a 1^ Ali a»i t a . iiAivM n C - x

te. T^EIW ^CMF^AS.—Jungtinių 
Tautų Saugumo Tary'ba. vien-.

balsiai nutarė sudaryti sauge/
• jirpo komitetą saugotijcad joks 

špįugelis nepasiektų Pietų Af
rikos ir kad neįjūtų pažeistas

Jis nori pasiinformuoti apie -
prezidento Sadato naųfp politiką r

TELAVIVAS, Izraelis. — Valstybės sekretorius Gyrus R.
Vąnce išskrido į Kairą, kad galėtų pasiinforinuoti apie’Egipto. *•
prezidento Sadato pradėtą naują politiką Artimųjų Rytų taikai j n’^ndaiorįriis gipklų embargo 
Įgyvendinti. Bendrai paėmus, sekretorius yra gana tiksliai, in- (uždraudimas parduoti gink-

kas užsieniečių- skaičius vedė
■ vokietaites, o kiti turi vąikų be
vedybų: S '7?'^

— Amerikos darbo federacijos
• pirminįhkasTMeahy. pataria ne

įsileisti užsieny j e gaminamų pi-.

» ir .kas pasitarimus bando panaudoti grynai saviems siekimams.grų-jęrėkių. . . • . ■ '
' — Dalis Meksikos kalėjimuose 
laikytų amerikiečių jau perveš- 
prierubežių; Jiė’prižadėjo niekad

formuotas apie tarptautinius Įvykius, bet prezidento Sadato Bus- 
kridimas Į Jeruzalę padarė stiprias pakaitas visoje Artimųjų 
Rytų Politikoje. Prezidento temperamentas viską dar labiau 
pagreitino, šiandien kiekvienam aišku, kas yra priešingas taikai,

Sekretorius išsikalbės
, su Sadatu

Fede-

Automobiliv pirkėjams 
grąžins $200.00

NEW YORK, N. Y. 
ralinis teisėjas Thomas Hughes,
išnagrinėjęs General Motors ben 
drovės bylą prieš Cadillac, 
Buick, - Oldsmobille ir Pontiac 
pirkėjus, nutarė priversti Gene
ral Motors sumokėti po $200 do
lerių kiekvienam automobilio 
pirkėjui, nes jie gavo visai ki
tokius motorus, negu jiems' bu
vo skelbiama. Praeitais metais 
šie automobiliai turėjo visai ki
tus motorus, pigesnius, todėl tei 
sėjas liepė jiems grąžinti permo
kėtus $200.

_Valdžios įstaigos pataria sa
charino daug nevartoti, gali su
kelti vėžį.

VALSTYBE JORDANO ŽEMĖJE
Jordanijos karalius dvi dienas praleido 

Egipte, paskubomis išskrido namo
KAIRAS, Egiptus. — Jordanijos karalius Husejinas, dvi die

nas praleidęs Egipte, penktadienį vakarą paskubomis išskrido na
mo. Atrodo, kad jis dar planavo tęsti pasitarimus su Egipto pre
zidentu Sadatu apie keiionę į Izraelį ir planuojamos taikos sąly- 
gas, bet iki šio meto neaišku, kuriais sumetimais paskubomis iš
skrido į Amaną, Jordanijos sostinę.

- -----  ” 1---- -- ----- 1 Pasitarimu metu Egipto pre- 
DAUGELIS ŽMOGAUS I zidentas informavo atskridusi 

karalių, kad Izraelis sutinka at
šaukti visas savo karo jėgas iš 
Egipto teritorijos. Be to, Izrae
lis sutinka pripažinti planuoja
mą sudaryti Palestinos valsty
bę. Palestinos valstybė t’”*ės bū-

TEISIŲ NEMĖGSTĄ
CHICAGO S. T.: Jungtinių 

Tautų Visuotinis Susirinkimas 
patylomis nudėjo prezidento 
Carterio idėją, kad Jungtinės 
Tautos apsiimtų būti vtršvals- y g dabar |zraeHo ka_
lybmtu autortlelu žmogaus tei- rinomenė3 užimto lairiojo Jorda 
sm reikalais Kubai reikalam; dan0 ypės krant0 Sadatas jš. 
jam. J.T. umkjo taip jau Į ten■ atskrid„siam Jordanijos 
lyną pasiūlymų, kad Įungtinės;,^^ pasikaIwjw, eiga, 
Tautos paskirtų aukšta konu- kojo;ko jis iš Izraelio rei
stomertų žmogaus teišeina gm-|kaiav0 fa. ka laraelis sutinka pa- 
ti ir atmetė Belgijos sumanv- , e \i j t / < daryti. Sadatas yra jsrtąkmęs,ma, kad T. nariai - valstv- , , .., t ~ kad jis atlikęs svarbią misiją, obes savo noru atidarytu sa- ; 7 , , . , , . - i._ _ . * . .arabu valstybes neturi jokiosyo stenąs J. T. žmogaus Telsų va(M jšdavikn jr
ŽfSff .miesugatonarnsje, t diktato
tat^imhs kad km-nms _fus; Sadatas ir ^dį.s 
žmogaus tcSys ; pauąttatĮmos.; y įįjg, ga^ Arabijos susti- 
KubosJiasipnesinimut Pr-laro^.. p intus reikalavtaus, 
tr pnaĮdejo tradmme Imsvtu nKUtikdamas daryti jokiy nu0. 
priesmfnkci Saudi Arab.ja.Sam m. rcikalaudanias Egip. 
d£ ambasadorius Janui Baroo-t . * ... .....,■>- . v. , .x - . ._ tui specialiu privilegijų,py paprašo komitetą tą pasiū
lymų “visiškai išbraukti”, ka- 
idangi kitokias valstybės apie nepadarė jokio pareiškimo, be

i gink- 
lų) Pietų Afrikai. J: T. Saugu
mo Taryba balsavo už embar
go visi 15; prfėš 0. Priimtoje 
rezolucįjoje trys J.T. -nariai af-j 
nikoliai reikalauja, kad'embar 
go tikrai būtų vykdomas. Bet 
rezolĮūcijoję nepasakyta kaip 
tie trfs siūlo tą embargo “rim- 
tai’Y pravesti.

Tuo torpu Jordanijos karalius

žmogaus teises turi kitokį 
pratimą.

su-i atrodo, kad jis buvo patenkrn-
tas pasiektais rezultatais ir pri
tarė Sadato žingsniams taikai 
siekti. Artimuosius patarėjus 
nustebino staigus Jordanijos ka 
raliaus išskridimas Į Amaną. Ga 
limaS daiktas, kad jis buvo pri
verstas išskubėti dėl nepasiten
kinimo kariuomenėje arba 

-dėl nepatenkintų gyventojų. 
Prieš dabartini Jordanijos kara 
Kų jau kelis kartus buvo ruošia 
mi pasikėsinimai, bet jis laiku 
suskubdavo pasikėsintojus suim
ti.
Y Palestiniečiai buvo svarbiau

sia taikos kliūtimi. Izraelio vals 
tybės vyrai nenorėjo nieko ben 
dro turėti su Jasir Arafato gin-

to- žemės. Atrodo, kad Izraelis 
atiduos ne tik visą Sinajau^ -pu
siasalį, bet pasitrauks ir iš šarm 
EI šeich apylinkės, kontroliuo
jančios laivų judėjimą. Preziden 
tui Sadatui labai daug padėjo 
Jordnaijos karaliaus atvykimas

į Meksiką nebegrįti.
j ■ — Izraelis džiaugasi, kad Ar
timųjų Rytų taika galės būti pa 
siekta be sovietų intervencijos.
— Australijos darbietis Gough 

William artėjančiuose rinkimuo
se nori išmušti iš parlamento 
’dabartinį premjerą Frazerį.' 
Gough išleido dideles sumas pi
nigų, kad sekmadietnį laimėtų, 
bet rezultatus patirsim tiktai 
trečiadienį.'

— Zenith bendrovės vadovy 
bė praneša, kad Pennsylvanijoje 
turės uždaryti dvi dirbtuves. Ja 
ponai gamina pigesnes priemo
nes garsams gaudyti.
~— St. Charles ir Coal and L . r ___ ________  ___
Land, Va., kasyklose angliaka- Į atžvilgiais. Sirijos prezidentas pė nepatenkintų karininkų norė- 
siai susirėmė su savininkų.atsiųs • nemanė, kad jis bus prisegtas 
tai? streiklaužiais. Angliakasiai J prie komunistinio bloko. Asadas 
buvo geriau organizuoti. į abejoja, ar arabai leis jam

t> a oja Jgiau pasilikti Libane.— Prezidentas Sadatas nema- j * 
no, kad iš šauktos Kairo konfe-Į 
rencijoš daug negalima laukti. 
Sadatas visą laiką veda pasita
rimus su Izraelio premjeru dėl

Pirmiausia valstybės sekreto- 
-rius Vance išsikalbus su pre
zidentu Sadatu apie padarytus 
žygius ir bandys išsiiškinti* se-
kančios žingsnius. Bendrai paė- i Egiptą. Ilgoje savo kalboje pre- 
mus, sekretorius yra patenkin- ridentas net porą, kartų labai šil 
tas prezidento Sadato iniciaty- atsiliepęs apie Jordanijos .ka 
va ir griežtais sprendimais. Se- raDp- Artimuose Rytuose jau
kretorius norėjo susitarti su vi
sais arabų atstovais, bet iš tų 
norų nieko gero neišėjo. Išsikal
bėjęs su Sadatu, sekretorius skris 
į Telavivą, kad galėtų išsiaiškin 
ti Izraelio poziciją taikos ir savo 
kaimynų klausimais. Visi žino, 
kad Izraelis ruošia separatinę 
taiką su Egiptu, bet kaimynai 
nori išaiškinti, kokia bus Izrae 
lio pozicija Jordanijos ir Sirijos

kalbama, kad Jordanijos kara
lius netrukus nuskrisiąs Į Izrae
lį ir pradės pasitarimus separa- 
tinei taikai.

Norėjo nuversti 
Bolivijos valdžią

■PAZ, BOLIVIJA. — Bolivi
jos viaug reikalų ministeris Guil 
lermo Jimenez paskelbė, kad gru

il-

Darys Sadatu? 
dideles nuolaidas

Pradžioje Izraelis buvo pasi-

jo nuversti dabartinę gen. Hugo 
Banzer valdžą. Gen. Banzer yra 
paskelbęs rinkimus liepos mėne
si, bet maištininkai norėjo pa
griebti valdžią dar prieš rinki
mus. Apdairūs vidaus reikalų mi 
nisterijos pareibūnai suėmė ke
lis perversmo organizatorius ir 
atidavė juos teisman. Vyriausy-

, Afrikiečiai spaudžia 
idi Amina

NEW YORK, — N. Y.' Iki 
šio meto Ugandos diktatorius 
Idi Amin stipriausius kaltinimus 

• kirsdavo amerikiečiams, bet pas 
kutlniu metu jį jau pradėjo 
spausti artimiausieji kaimynai. 
Jungtinėse Tautose susidarė Pie 
tų Afrikos valstybių grupė, kuri 
nutarė ištirti, ar diktatorius Idi 
Amin prisilaiko pagrindinių žmo 
gaus teisių ar tas teises jis kiek 
viena proga laužo. Jeigu Jung 
tnės Tautos pritars tokiam pa
siūlymui, tai diktatoriui bus la
bai sunku pasiaiškinti. Ugandos 
gyventojus jis labai dažnai per
sekioja ir skriaudžia. Diktato
riui lengviau gintis prieš baltao 
džius, bet jis dabar turės aiškin 
tis pagrindines teises supratu-

I siems juodžiams.

^Uw^^j”ikluotais būriais. Kitu Palestinos
teroristiriių grupių nenori pri 
pažinti ir Sadatas, ir kitos ara
bų valstybės. Jordanijos kara
lius išstūmė palestiniečius į Si
riją, o pastarasis juos iškėlė į 
Libaną. Daugumą palestiniečių

RODEZIJOJ RODO 
NORĄ SUSITARTI

f SALISBURY.—Rodezijos trys 
didieji juodžių nacionalistų ly 
deriai ir ministeris pirminin
kas Jan Smith paskelbė parei
škimą, pranešdami, kad per 
pirmąjį pasitarimą penktadie
nį dviem kritiškais klausimais 
padalyta pažanga. Tie klausi
mai yra visiems balsavimo am 
žiaus -Juodžiams leidimas bal
suot nepaisant mokyklos lan
kymo ir baltųjų mažumo ap
sauga kol dar neparašyta kon
stitucija. nustatanti 
valdžios tvarka. V

Pasitarime dalyvavo vysku
pas Abel Muzoreva ir Re v. No- 
abaning Sitholc, politinių or
ganizacijų slėgėjai, ir vyr. gal 
va (chief) Jeremiah Chirau, 
atstovaujantis juoduosius, ku ’nuginklavo Sirijos kariai. Egip- 
rie sirtmka dalintis valdžia su te Sadatas suėmė įtakingesnius 
baltaisiais. Chirau yra senato-' palestV-eius, kai jie paskelbė 
rius dabartiniame baltųjų do-‘sa(latą išdaviku ir prižadėjo jį 
minuojamame Rodesijos par- nušauti. Sadatas nenori jokių 

reikalų turėti su tokio plauko 
valstybininkais. Izraelis sutiks 
tartis su palestiniečiais, kurie 
laisvais rinkimais buvo išrinkti 
kairiojo Jordanos upės krante

laniente.

ir pasirašyti’ taikos sutartį.
— Prof. Hanna Gray paskir

ta Chicagog universiteto prezi
dento pareigoms, nes ji esanti pa 
kankamai griežta maištaujan
tiems profesoriams suvaldyti.

Vėjuotas, šaltąs, snigs — Nukritęs doleris Europos
Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:09 Rinkoje ir vėl pradėjo kiltt

taikos sutarties. Izraelio vyriau ryžęs diktuoti Egiptui gana - , , . ...
sybė planuoja atvykti i Kaitai griežtas taikos sąlygą.,, bet da- kad nnknnai jvyk.,

bar jie rengiasi keisti savo poli
tiką. Tzraėhs yra nutaręs pada
ryti Egiptui dideles nuolaidas už 
pasiryšimą siekti separtinės tai 
kos. Pradžoje izraelitai norėjo 
palikti Egipto teritorijoje stebė
tojus strateginėse vietose, o da
bar jie jau yra pasiruošę atšauk 
ti visag mvo kerb jėjM’ iš Bifi^

kaip buvo paskelbta.

Argentinos bankininkai 
eina bedangę

BUENOS Aires, Argentina.— 
Keli Argentinos bankininkai, 
tvarkę revotiuciOnierių pinigus, 
paaiiwdami 4M<4ius nuošimČ4uą,(

SEOUL Korėja. — Petų Ko
rėjos valdžios agentas Tongsun 
Park pareiškė, kad Amerikos pi- 
litikams jis išdalino milijonines gyvenančiais palestiniečiais. Iz- 
šumas. Jis norėjo sudaryti Pie- raelis nesikišo į palestiniečių po

pateko į policijos rinkas ir į teis 
mą. Pirmas teismo sprendimas 
liepia du bankininkus laikyti ka 
lėjitmį bent po 15 thetų kad at tų Korėjai palankias nuotaikas, litines kovas, bet paskelbė, jog 
simintų, jog monatanegros nori todėl ir stengėsi patraukti įta- tai buvo patys laisviausi rinki- 
išatdyti dabartinę santvarką, 
duodančią progos bankininkams 
gražiai gyventi, rušiasi prie nau 
jos santvarkos, kurioje jokių 
bankinnkų visai iiebuš. Banki
ninkų pasiteisinimas teisėjo ne-

kingesnius politikus. Agentas 
Park sutinka atskristi į Ameri
ką • ir liudyti kongreso komite
tui, kam ir kokias sumas jis yra 
davęs. Vienam pietinių valstijų 
politikui jis yra davęs pusę mi-

* ‘Vk - . J V . <■

mai arabų pasaulyje.

O-5 ir — 12 laipsnių šaltis, 
pučiant šaltam šiaurės Amerikos 
vėjui, paliesdavo gyvius, tary
tum ta būtų buvęs 42 laipsnių 
šaltis.
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mo atstovai, Tamstos būrita su- mį, niekam nakalt! jokių terito- 
lindinti su tais valdybos dar- rinių pretanzijų, nei dabar, nei 

bais, kurie dė! savo tęstinumo ateityj*: laikyti dabar ir ąteity- 
ilgėsnį laiką slėgė jos visoi ar į visų Europos valstybių nepa

žeidžiamas tas sienas, kokio® yra 
sutarti*® pasirašymo dieną, pri 
paistant Oderio-Neissės liniją 
Lenkijos Liaudies Respublikos 
vakarine siena ir taip pat siena

daugiau negu vieno joi narių 
pečius, ir tik po to bus einama 
prie atskirų nriių pavieniui at
liktųjų darbų.

Lt Išrado Konferencija ' tarp Vokietijos Federalinės Res 
išriedi ' Pubhkos ir Vokietijos Demokra-Belgrado konferencija 

jo iš 1975 metų rugpiūčio 1 dieną 
pasirašyto ir iškilmingai paskel
bto vadinamo Helsinkio Baigia
mojo Akto, kuriam Sovietų Są
junga pradėjo ruoštis jau prieš 
gerą dešimtmetį. Kremliaus val
džios viršūnėje Chruščiovą pa
keitus Brežnevui, vienas pagrin 
dinių jo politikos siekinių pasi
darė - kai nors išgauti Sovie
tų Sąjungos Antro paeaulinio 
karo dingstimi užgrobtus ir lai
kinai jai administruoti pavestų 
svetimųjų' žemių ben šiek tiek 
formlesnį tarptautinį pripažini
mą, paslėptą po Europos vaisty-] Jau tada, kai 1970 metais So- 
bių dabartinių sienų nepažaidą, 1 vietų Sąjunga ’ 1 _ ’
apeinant taikos konferenciją, nes I tini u svoriu už 
Maskva neturėjo vilties joje sa
vo tikslus įkūnyti ir vietoj jos 
ryžosi tenkintis vadinama Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbi* 
virio konferencija. Is pradžių 
Vakarai, yriač Vakarų Vokieti’ 
j a ir Jungtinės Amerikos V aisty 
bėš, šitiems- Maskvos kėslams 
priešinosi. Tadą, Kremlius nūs- 
įirėBdeĄlvo kėslu šiėkti pelaips 
niur ir visu pirfrta patį pagrindi- 

tinės Respublikos’* (sutarties 3 
straipsDs). Taigi pačiai Vakarų 
Vokietijai šiąja sutartimi, nors

nua dvi Vokietijas, Jungtinėm! 
Amerikos Valstybėms susilpnė-; 
jo pagrindas spiriuotis prieš 
Maskvos peršamą Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo KVaa į 
ferenciją, ir jos pamažėl darėsi 
vis palankesnės ir palankesnės 
Maskvos užmačioms, maginan
čioms į Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
ją- *

_ i visu savo poli- 
užsimetė-išprievar- 

tauti -Vakarų Vokietiją, kad ji 
pasirašytų tą dabartinių Euro
pos sienų nėpažaidos sutartį, Vy 
iriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas įžvelgė trilypį atei
ties pavojų. Viena, Vakarų Vo
kietijai. suklupus, prarandama 
phti stipriausia Maskvos kės
lams priešiška tvirtovė Euro
poje. Antra, pačiai Vakarų Vo
kietijai pripažinus dvi .Vokieti- 
jas, sumenkėja ir Jungtinėms 
Amerikos .Vlstybėms pagrindas 
Vokietijos, pėrskėlimui priešin
tis. Ir trečia. Vakaru Vokietijai

— pašalinti nuo kilio i Maskvos 
sunianytą. Saugumo. ir Bendra- 
iiarbiarimo lConferencųą. Vale
rų' VSitiėtija. naįstėngė atlaikyti pripažinai dabartines Europos 
Kremliaus .tpaud'mo, suklupo ir ■
1970 įhetų rugpjūčio 12 dienr Maskvai patogus precedentas rei 

valstybių sienas, - sukuriamas

įųl gerbti visų Europos vaistys

Akte) būtų laikomasi to paties 
Europos valstybių dabartinių 
sienų pripažinimo ir nepažaidos 
dėsnių.

Vyriausio Lietuvos Išlasvini- 
mo Komiteto valdyba, turėdama 
galvoje tą pavojų, anuomet da
rė visus galimus žygius tokiai 
net ir pačiai Vokietijai ža
lingai sutarčiai sukliudyti: Va
karų Vokietijos kancleriui įtei
kė išsamų memorandumą, o vi
siems Bundestago nariams išsiun 
tinėjo jo nuorašus, nurodyda
ma su Sovietų Sąjunga numato
mos sutarties pavojus Europai, 
pačiai Vokietijai ir ypač Lietu
vai. Deja, kaip jau minėta, Va
karu Vokietijai suklupus, toji 
sutartis visėlto buvo pasira
šyta ir tuo būdu labai priartėta 
prie Brežnevo geidžiamos Euro 
pos-’Saugumo ir Bendradarbia
vimo . Konf er ęncij os.

į (Įtarpas)
Vakarų: Vokietijos priešišką 

Maskvos kėslams vaidmenį'nei- 
tralizavus, e Jungtines Ameri
ka Valstybes tolydžio pamažėl 
saves] palenkiant, žymiai didės 
ne sparta artintis prie Kremliaus 
sumanytos Europos Saugumo ir 
BendradarbiavimoKonferencįjos.

kalanti, kad ir didesnės apimties 
sandermėse (pavyzdžiui, - kaip 
kad Helsinkio Baigiamajame' Suomijos vyriausybei išsiaiški-

r i y i? * C j 
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America Is the place that is made 
out of dreams. And, ILS. Sayings 
Sends have been helping id make 
happy dreamš oome true for years. 
(Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before, 
j. You can buy shares, in ypur. parti
cular dream by joining the Payroll 
Saving* Plan wher« you work, or the 
B«nd-a-Month plan where ybu bank.
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Me

sirado jokio pagerėjimo nei nfor 
macijų mainuose, nei palaisvėji- 
mo keliavime iš vieno krašto į 
kitą. Religijos ir vadinamo disi
dentinio sąjūdžio persekiojimas 
sugriežtintas. Akivaizdoje tokios 
Sovietų Sąjungos, ir kitų' jos 
viešpataujamų Rytų Europos ko 
mūnistinių kraštų taktikos Va

mo Komitetas ryžosi, kiek tik; karai suskato labiau domėtis ir • i • __ Z* J. • • • • i i - ▼'r 1 •-> 1 • .. .

Belgrado konferencijai ruošė
mės ir mes: ir Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas, ir 
visa lietuvių organizuota visuo
menė. Kaip matysite, Vliko val
dybos didžioji šių metų veiklos

Lietuvos užsienių reikalų ministeris J. Urbšys pasiraSo sutartį. Stovi iA kairės į dešinę: L. Natkevičius, Mo
lotovas, Bizauskas, Raštikis, Potiomkinas, Stalinas, _Vorcšilovas, Zdanovas ir .Pozdniakovaa.

nūs kviestinųjų valstybių vyriau kraštuose beveik nepalengvėjo, 
sybių pažiūras dėl konferencijos o okupuotoje Lietuvoje ir kitose 
šauktinumo, Europos Saugumo Pabaltijo valstybėse — Latvijoj 
ir Bendradarbiavimo Konferen-į ir Estijoj—net pasunkėjo. Ne- 
cija prasidėjo 1973 metų liepos 
3 dieną ir buvo iškilmingai už
baigta 1975 metų rugpjūčio 1 die 
ną pasirašytu vadinamu Helsin
kio Baigiamuoju Aku. Per tuos 
dauviąu kaip d^jus metus, vyks 
tant šiai koijf^encijai Helsinky 
j e, ženevojėčJri vėl Helsinkyje, 
Vyriausiasi^ietuvos Išdaisvini- j — -
įstengę^; 4rinfefencijd& eigą ir į. rūpintis- Helsinkio susitarimų 
baigtį lenkti Lietuvos -laisvės la- laužymu. Jungtnnų Amerikos 
bui. Vliko 197|£75 metų darbai Valstybių Kongresas 1976 metų 
buvo savo laiku-japrašyti lietuvių birželio mėnesį įsteigė Europos 
ir palankiai įy^inti nė lietuvių Saugumo ir Bendradarbiavimo 
spaudoje, čia jię ne^krtojąmi. ”

Helsinkio baigiamasis Aktas] vykdymui stebėti.
numatė jo signatarų sutartųjų 

. dėsnių vykdymui., apžvelgti ir 
įvertinti pohelsinkinę konferen- _ 
ciją» prasidėjusį 1977 metų bir 
želio 15 dieną Belgrade, Jugos
lavijos sostinėje.

Prieš pat Antrąjį pasaulinį dalis sukosi apie Belgrado kon- 
karą ir jo metu,-kaip jau minėta, 
Sovietų Sąjunga paglemžė vie
nų Europos valstybių — Lietu
vos, Latvijos-Estijos — visą 
teritoriją, O-kitų — Suomijos,. 
Lenkijos, čekjslovakijos if Ru- t 
munijos . —- feritorijų žymius: 
plotus. Norėdama išvengti tai-; 
kos konferendjos, Maskva sie- 
kė ka^yakarar^tokiū nors bū
du formaliau pripažintų pokari
nį Europos , žemėlapį Sovietų Są 
jungos šis eilės-metų ■ užmojis, 
ir buvo pats pagrindinis Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo. Konferencijos- variklis, pa-‘ 
gimdęs Helsinkio. Baigiamąjį 
Aktą. Už formalų Maskvos teri
torinių grobimų- pripažinimą ji, 
daugiausia Europos valstybių 
reikalaujama, labai nenoromis 
sutiko, kad Helsinkio susitari- 
mirose rastų vietbs, be kitų da
lykų, ir žmogaus teisės ginan
tis bendras parėišknhaS, laisvė

Komisiją Helsinkio susitarimų.

ferenciją. Organizuota lietuvių 
visuomet taip pat įsijungė į šį 
darbą, vieni talkindami ■ Vlikui 
ir su juo bendrai dirbdami, kiti 
veikdami Savarankiškai, bet vis 
tiek eidami tuo pačiu keliu, čia 
Tamstoms,- gerbiamieji Vliko 
■Seimo atstovai, pateikiamas 
pluoštas apžvalginių žinių apie 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto, organizuotos vi
suomenės ir pavienių asmenų at
liktuosius darbus, susietus 
Belgrado konferenciją.

(Bus daugiau)
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Korektūros pataisymai
š. m. Naujienų Nr. 288 straip

snyje “Iš. P. AMERIKOS PA
DANGIŲ” pataisomos šios ko
rektūros klaidos:

a). 3-j e paštrūipoje 10-je ei
lutėje žodis “rekoriaus” turi bū
ti “rektoriaus”.

keliauti iš viriio krašto į kitą, i b). 4-je pastraipoje 1-je eilu- 
laišvi informacijų mainai. Taip 
pat išsiderėta po dvieju metų 
Belgrade apžvelgti ir vertinti 

‘ Helsinkio susitarimų vykdymą.
Deja, Helsinkio Baigiarhšsis 

Aktaš nepateisina-Iii vilčių, tu-Į 
riąs Vakarai Į jį, dėjo. Jį pasi-l 
rašius, žmogaus ^riespaudd nei! y Obelų ir obuolių tėvynė 
Sovietų Sąjungoj^ nei jos vieš- j yra Afganustahjls, Azijoje. 'Jei 
pataujamuose Rytų Europos taip, tai ten buvo ir rojus.

tėję žodis “Kėatšižvengdatni” 
turi būti “peatsižvėlgdami”, 4- 
je eilutėje vietoj tūri būti

ir 8-j ė eilutėje pavardė “Kliu 
rias” turi būti “Kaseliūnas”.

Atsiprašome
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Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

DRG. PALECKIS IŠRINKTAS J LIAUDIES SEIMĄ
Už jį atidavė balsus 99,24% balsuotojų

Kaunas, VIII. 23. Elta. Vyriausios Rinkimų Komi
sijos pranešimas apie papildomus rinkimus į Liaudies 
Seimą.

Vyriausioji Rinkimų Komisija, pasirėmus Liaudies 
Seimo rinkimų įstatymo 45 str. (V. Ž. Nr. 715, eil. 5634), 
išžiūrėjusi Ukmergės apygardos rinkimų komisijos pri
statytus protokolus apie įvykusius 1940 m. rugpiūčio 
mėn. 22 d. papildomus rinkimus išrinkti vienam atstovui 
į Liaudies Seimą, nustatė:

1. Per įvykusius š. m. rugpiūčio mėn.-22 d. papildo
muosius rinkimus Ukmergės apygardoje balsavo 132,- 
506 rinkikai arba 91,82% turėjusių balsavimo teisę.

2. Už “Lietuvos Darbo Sąjungos” atstovą, drg. Jus
tą Paleckį balsavo 131,492 rinkikai, arba 99,24% balsa
vusiųjų.

3. Skundų dėl balsavimo nepaduota.
4- Rinkimai atlikti pagal įstatymą ir todėl Vyr. Rin

kimų .Komisija, vadovaudamasi Liaudies Seimo Rinki- . 
mų įst. 44 str., nutarė: drg Justą Paleckį laikyti išrink
tu į Liaudies Seimą iš Ukmergės rinkimų apygardos ir 
apie tai paskelbti “Vyr. Žiniose”.

Vyriausioji Rinkimų Komisija
Kaunas, VIII. 23. Elta. Šiandien skelbiamos išda

vos papildomųjų rinkimų į Liaudies Seimą Ukmergės 
apygardoje, šios išdavos yra reikmšingos. Nežiūrint to, 
Kad rinkiminė kompanija tegalėjo trukti tris dienas, kad 
patys rinkimai vyko vieną dieną ir, kad be to, pačiu į- 
Karščiu laukų darbų žemės ūkyje, rinkimuose dalyvavo 
91,82% rinkikų, o už kandidatą drg. Justą Paleckį bu
vo paduota 99^4% balsų. Tai yra naujas puikus Lietu
vos Darbo Sąjungos laimėjimas, kuris įrodo didelį po
litinį aktingumą jaunosios sąjunginės Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos liaudies.
MOLOTOVO PRANEŠIMAS VOKIEČIŲ ATSTOVUI

1939 m. spalio Š d. 7:04 vai- vakaro, Tre
čiojo Reicho ambasadorius grafas Schu- 
leriburgas pasiuntė skubos keliu Vokieti
jos užsienių rėikalų ministerijai tokio tu
rinio griežtai slaptą telegramą:

“Molotovas šiandien 14 vai. -pakvietė mane į savo įs
taigą, kad praneštų:. •’

Sovietų vyriausybė pasakysianti šiandien atvyks
tančiam Lietuvos užsienio reikalų ministerial, kad drau
giško tarpusaviu santykių sprendimo (greičiausiai, pa
našiai kaip su Estija) rėmuose Sovietų vyriausybė keti
na Lietuvai perleisti Vilnių ir jo apylinkės, tačiau drau
gė Sovietų vyriausybė nurodysianti Lietuvai, kad ji tu
ri perleisti Vokietijai savo teritorijos žinomą dalį. Molo
tovas klausia, kokiu formaliu būdu mes tai 'manytume 
atlikti. Jo manymu, .Sovietų — Lietuvos protokolas Vil
niaus klausimu ir Vokietijos —r Lietuvos protokolas dėl 
Lietuvos srities perelidimo mums turėtų būti pasirašyti 
vienu metu. ' •

Aš atsakiau ,kad ši sugestija man nėra priimtina. 
Man atrodo, kad būtų logiškiau, jei Sdviėtiį vyriausybė 
dubių Vilnių mainais už mums perleidžiamą Lietuvos 
žeinės juostą, ir vėliau tą juostą perduotų rttuhis, 5£81o- 
tbvaš, atrodo, nevisiškai sutinkąs su mano pasiūlymu, 
bet pareiškė norą, kad pašiklausčiau savo vyriausybės 
nuomones ir duočiau jam atsakymą rytoj vidudienį..

Molotovo pasiūlymas man atrodo žalingas, nes tat 
pasaulio akyse padarytų mus Lietuvos teritorijos “plėši
kais”, o Sovietų vyriausybė figūruotų kaip dovanotoja. 
Man atrodo, kad svarstytina tik mario sugestija. Toliau 
prašau jus pa'svarstyti, ar nebūtų mums priimtina atski
ru Vokietijos — Sovietų slaptu protokolu įvykdyti Lie
tuvos teritorijos juostos peleidimą, kol Sovietų Sąjun
ga faktinai inkoiporuos Lietuvą. Tai yra mintis, kurią, 
aš tikiu, pradžioje buvo pagrįstas susitarimas dėl Lie
tuvos. —

(—) Schulenburgas”.
IŠRAŠAS IS:

“Vyriausybės Žinios” 1940 m. rugpiūčio 
1 d. ifr. 721, eil. 5772. ' - ;

Einąs Respublikos Prezidento pareiags Ministeris 
Pirmininkas, pasirėmęs Ministeriiį Tarybos 1940 ifi. lie
pos 25 dienos nutarimu, skelbia šį Nepaprastuoju metu 
tautos ūkiui tvarkyti įstatymą:

(Bus daugiau) m1 v j - J

INVISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Winnipege Šiemet buvo 30 folkforamos Įvairių 
tautų paviljonai

Lietuvių paviljonas sukuitūrėjo

(Tęsinys)

Anglų ir lietuvių kalba knygos uiomis, valgių pagaminimui pa 
t- i-, ur-.L - lsrdarbavo: pati vyriausioji gasirys didelės — “Lithuanian j 

Encielopedia, 36 velnines — 
195,3—1969”, “Encielopedia Li- 
thuaniea”. Mūsų Lietuva (1 di
delės knygos), Lithuania, Lie
tuvos istorija, Lietuvos Gamta. , ,
t ; . z i- r I i ( t -.i i kitų. Bet kas tie Lietuva (didele knvga); Litliua- , ,
nia, Dvasinių Būtybių Pasaulis, 
Lietuvhy Liaudiesžaklupai. Gies
mės Dievui Ant Garbės, Pajū
riais Pamariais (Alfonsas Na- 
vardauskas), Religijos Filosofi
ja, Lietuvos Tautosakos (Skai-

i padinė Teklė Tiinnieruianienė 
velionio Jurgio Januškos našlį 
Marija Januškienė, PL B-nė: 

' vietos skyriaus sekretorius Kon 
1 stantinas Strikailis ir daugel:: 

‘ ; “ir daugelė 
kitų” buvo, man-nepasakė. To 
dėl už tų “ir daugelio kitų” var

dovanoti.
THi ačiū vienam tautieti'ui, 

kuris tikrai žinojo ir man pa- 
tymai), Lietuvių Liaudies Me- sakė, kad Konstantinas Stokai- 
nas, Lietuvos Kronika (trys kny tis, ne tik'kad jis pats per vis; 
gos), Gyvenimas ir Darbai, Ma- savaitę prieš payilijono atida 
žas Naujas Aukso Altorius, Mū- rymą kasdieną nuo ankstyvo rj 
sų šokiai, Anapus Geležines Už- to iki vėlyvos vakaro .darė mini 
dangos, lietuvių žurnalai: Ka- lę dėl 15,003 (penkiolikos tūks 
rys, Pasaulio Lietuvis, Laivas, lančių)" lietuviškų lašiniuočiv 
Skautų Aidas, Aidai, Moteris, ir varškėčių padąryiiio, bet dai 
švietimo Gairės, Laiškai Lietu- ir PL Bmės vietos skyriaus pir 
viains, Dienos. i . j

Vytis, paveikslai, žemėlapis, ; 
gintarai i

Gražiai išpiausfytas Lietuvos kas vakarą iš darbo parėję apie Kitos poniutės namuose paga- 
Vytis, Paveikslai — Vytautas ( 7 vai. vakare ateidavę į pavilje-1 
Didysis, Atvaizdas — Vilnius po na padėti Strikaičiui i 
lenkto stiklo dideliame rėme — • i 
paveikslas DLK Gediminas —j lyvo vakaro. Taigi, jie visi 
Vilniaus kūrėjas, toliau paveiks-J trys sunkiai dirbo, gal net pra- 
lai — Vytauto ir Kęstučio, še--,kaitą liedami? Garbė jiems! 
ši paveikslai menininko K. M.! O tuos lašiniuočiukus ir varš- 
Čiurlibnio, penki paveikslai meįkėčiukus (kaip man. B-nės sek- 
mininko K. Šimonio, pries ka-1 retorius pasakė) suta’sė ponto
ną padarytas didelis Lietuvos tės Jadvyga Mikalauskienė, Ąl- 
žemėlapis, dvi dėžės su gintarų dona Balčiūnienė, Marija ‘Ja- 
karoliais su apskritu lenktu sti- nuškienė, Ona Jančiukienė, Ka
klu apdengti. jrolina Liaukevičiutė ir pati
r,.. 1 riausioji gaspadiniu vadovėPrisirengimui paviljono parodos,, .. r . .i . •• . . - , j klė T immermanienė.valgiu pagaminimui pasidarbavo;

Kiek man teko sužinoti iš P.Į Kas tOrti}
L. Bnės vietos skyriaus valdy-/ Kaip teko nugirsti, tai

į niininkas Juozas Demereckas 
ir Olandas Mr John Timmer- 
mannas.. (lietuvaitės Teklės v/-

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

ras) taip pat per ’visą savaitę ‘čauskienė ir Helen Beniušienė. Jurgis Valaitis ir kiti. (O tų

Įmintų saldumynų ir tortų į lie-į protarpiais padėjo, tai.riianau, 
minklę tuvių paviljoną atnešusios ir gal vadovė ir nežinojo riian pa- 

’ i *vy- sakyti kas jie buvo — dovano-

“kitų”, gal buvo “daug”, kurie

minkyti ir, minkydavę iki, ve- padovanojusios, bet kaip ( 
riausios gaspadinės paklausiau, kite!). Parodą informavo:ĮPėr 
kas buvo tos kitos, atsakė man, duris į lietuvių paviljoną jei- 
kad apie tortus į spaudą nerei
kia rašyti! Atsiprašau.

Per vakarienes prie stalų 
svečiams patarnavo

KLAU-WKIIKAZIO REKEŽIO ATSIMINIMŲ KNYGA
Kovo mėnesį Naujienose buvo spausdintus žodžius; “Kazys 
spausdintas mano rašinėlis Į Kemežys”, kitos dvi eilutės.'“Po 
jie Jono Demereckio knygą, j pasaulį besiblaškant”, viršelio 

apačioje — “Atsiminimai”. Visa 
tai apvesta keturkampiu Lietu
vos vėliavos (geltona, žalia, rau
dona) spalvų rėmu. Viršelį at
vertus per visą puslapį yra vyro 
fotografija su anglišku įrašu 
“Author”.

ivadujtą “Savanorio ir kontraž 
ilgybininko atsiminimai". Po 
irio laiko gavau laišką iš ne- 
įžįstamo Naujienų skaitytojo, 
jris sakosi atsiminimų rašyto- 
. pažįstąs, žinąs jo tarnybos 
gą Lietuvoje. Paršė vieną kitą
istabą apie tuos atsiminimus.' rr ..., Knygos metrika labai trumpa, aiškas baigtas paskatinimu tu . .. , , -x, . ,.. , , , . . , .... nes nepazymeta, kada išleista,;ti kantrybes ir perskaityti Ka- . . ■ . , .TZ .. . : ... . i nėra tiražo, nėra kainos, o tiko Kemezio Australijoje išleis-, . ..., . . . „ angliškai antrame puslapyje iš-
iosius atsiminimus — Po pa- - - 1 j f uvi- u -ui -ii « spausdinta: “Printed for publish besiblaškant. i __ , rr . . ,.l sher Kazys Kemežys Australia 
Ačiū už laišką, už paskatinimą i By Rotor Publications — Syd- 
laityti ir Naujienoms rašyti, Į ney”. 
it kartu pastebiu, kad laiške' 
įsiustasis pastebėle būtų ma
nu buvę skaityti kuriame nors 
ikraštyje išspausdintas. Atsi- 
linimų literatūrą mėgstu, bet 
jauda iš Australijos retokas 
rečias. Žiūrinėjau vietinio ^os'Ifbumo\udėta

ų pardavėjo išdėstytus leidi- 
ius, bet literatūros iš Australi-

. >s nemačiau. Los Angele, gyve- s igvaizdos knyg0Si
na šiek tiek lietuviu is Austrą. miBhn<sji
hjos atvykusių. Vieno kito tei-i 
ravausi, gal turi Kemežio knygą, 
bet nepataikiau.

Pagaliau iš toliau pasiskoli
nau. -Viršeliai storoko balto po
pieriaus. Pirmas puslapis, tūri

j Tekstą mašinėle .parašytas, iš 
{.spausdintas ant prastoko .popįe 

? riaus. Puslapių pagal numeraci
ją turėtų būti 368, bet kažin 
kiek jų yra, nes yra po du kar- 

Įtus įrištų, yra tuščių lapų. Ne-

fotografijų. Spaudos darbo po- 
L" žiūriu nėra dar tekę matyti to-

knyga parašyta, kada išspaus
dinta.

Kemežio knygoje nėra vien tik 
atsiminimų pasakojimas. Daug, 
yra savotiškų jovalinių minčių,, 
“filosofavimų” apie religiją, apie; 
meną, ap> Lietuvos nepriklauso-; 
mybę, apie santykius su Sovie
tų Sąjunga, apie trėmimus į Si 
birą, apie išeiviją ir kt.

Ciria.-i Kemežys, jog besimo
kydamas Kaune suaugusiųjų gi
mnazijoje iš. lietuvių kalbos gau 
davęs penketukus, nes jo raši
niuose visados būdavęs nuosek
lus ir literatūrinis minčių dėsty
mo būdas ir gramatikos klaidų 
niekados nebūdavę.

Deja, atsiminimų knygos kal
ba pasikaisėtinai bloga, tiek sin 
taksės, tiek gramatikos klaidų 
nepaprastai' daug. Perskaitęs 

į knygą užvožiau ir nemaniau apie 
ją rašyti, neą gero joje labai 
mažai, tačiau atėjo kita mintis 
_ gal Naujienų skaitytojams 
bus įdomu sužinoti, kokių rašy
tojų esama.

Biografinė žinios
Savo ir tėvų gyvenimo apra

šymą pradeda nuo Alvito. To
liau, Pirmojo pasaulinio karo me 
tu Kazys Kemežys su pabėgę 
liais gyveno Sibire, ten lankė 
mokyklą. Po karo grįžo į nepri
klausomą Lietuvą, baigė suau
gusiųjų gimnaziją ir universite
te ekonomijos skyrių.

Dirbo geležinkelių valdyboje. 
Buvo pasiekęs susisiekimo mi- 
nisterio sekretoriaus vietos, bet 
po kelių nesutarimų buvęs “iš- 
krapštymas” į Klaipėdą, Ryto 
spaustuvės direktorium paskir
tas. Vokiečiams Klaipėdą atė
mus Kaune buvo Spindulio ben
drovės direktorium.

(Bus daugiau)

kaip čia minimoji.
Atsiminimai ir. “filosofavimai”

Knygos įvade autorius sakosi 
| atsiminimus rašąs 80-tuosius 
: metelius baigdmas. Taigi, kad 
sužinijus, kada knyga rašyta, rei 
kia ieškoti kitų pagel tanių šal
tinių. Vienas toks yra Liet. En
ciklopedijoje vienuoliktame to
me išspausdintasis straipsnelis 
apie Kazį Kemežį. Rašoma, jog 
jis gimė 1901 m. rugsėjo 16, va
dinasi, ir šiais 1977 metais jis 

■ dar nėra 80-tuosiug metelius be 
baigiąs vyras, o tik juos. įpusė
jęs, tad taip iri neaišku, kada

Svečias sveikino
■ Visus atsilankiusius svečius, 

jau prie durų, pasitikus — su 
lietuvių paviljono lietuviškais 
tautiniais ženkleliais prie krū
tinių,! parodos svetainę įeinan
čius sveikino: Lietuvių paviljo
no karalaitė" bei “Hostes” (šei
mininkė) Ann Lion-Liaukevi- 
čiutA (Povilo If Julijos Liauke- 
vičių sūnaus .Viktoro dukrelė), 
Aldona Balčiūnienė-Mikalaus- 
kaltė, . Vida Balčiūnaitė, Rūta 
Bežytė 'ir April Stapon - Stepo
navičiūte. (Tai Wirinipego mie 
sto Taryboje . esančio vieninte
lio lietuvio aldermąno Norman 
Stapbn-SieppnąviSų ' dukrelė) . 
-Aldona . Jaučiukaitė į paviljono 
jSVetaįnęj 'įęjūsiuš - svečius iifor- 

Taudiiną^ 
^tv-št^iėsė-ausdamsL •.
į i. ; ,'Sr: fBus' daugiau) į - . i..

nantiems, kurie Folklbramos 
'“Passport’’ — dar neturėjo, to- 
Ikiems pardavinėjo -ir kiekvie
nam į paviljoną Įeinantiems, 
lietuvių paviljono ženklelius prie 

Per Folkloramos paviljonų j krūtinių priseginėjo Viktorija 
visą parodos savaitę, per visas 'Daubaraitė. Irutė Preston-Rūt- 
septynias dienas lietuvių pavil
jone (kaip ir daugumoje kitų 
tautų paviljonuose) buvo duo
damos (žinoma už pinigus par-: 
duodamos) -vakarienės: gardūs 

na- valgiai, kepsniai, pyragai, sal
dumynai ir įvairių rūšių gėri
mai.

Patarnavo: Ona Jančiukienė 
Julija Ramančauskienė, Helen 
Beniušienė, Judy Barkauskaitė 
ir vėl ir daugelis kitų Lietuvių, 
paviljone pasidarbavo senosios 
kartos lietuvė našlė Pranevičie- 
nė, lietuvio Tado Yuškos žmo
na Helen — lenkė ir lietuvio vy
ro Viktoro Novogrodsko žmo
na Cicilija — prancūzė. Gar
bė joms!

Paviljono parodą tvarkė Eu
genijus Kalasauskas. Tvarkda
riai buvo: Konstantinas Stri- 
kaitis, Petras Bagdonas, Valen
tinas Rutkauskas ir Stanislovas 
Ramančauskas. Gėrimus supir
ko Renius Balčiūnas. Prie baro 
patarnavo: John Timmermanas,

vy-
Te-

bos paskirtos yąlgių .pagamini-, muose, pagamintąjį didelį tortą, 
m ui ir prie stalų patarnavimo lietuvių paviljono parodos va-

• V • * - a • TL -*■ .a a. — ' L a ' "T ' _ ’ a . a ’ _ -prižiūrėjimui vyriausios gaspa- karienių paįvairinimui padova-
dinės poniutės Teklės Timmer- nojusios: Ona Jančiukienė, Ma- 
manienės man suteiktomis ži- rija Januškienė, Julija Raman-

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJA
; - -. Alekso Abrose xnyga aprašanti paskutinių 90 (1863-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 884 psL Kaine 
310. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. __

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmot 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 43 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiuiai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataKiškų. socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos', skaityklos, ban
ką! Ir kt

Norintieji Ką knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
.Orderi.

AMERIKOS LIETUVIŲ LSTORUOS DRAUGUOS
■ vardu ir pasiųsti:

1738 So. Halsted SL, Chicago, HL 10608

kauskįaitė, Liza Daubaraitė -jr 
Margaryta Aškinaitė. J6š~ atsi
lankiusius apie lietuvių paviljo
ną informavo.- , - -- :-

Lietuviški tautiniai ženkleliai
Tie lietuviški tautiniai ženk- 

lėliai prie-krūtinių prisegiojami 
— prilipdomi buvo apskritį, tri
jų colių skersai, .sii. geltona, ža
lia ir raudona juostomis — Lie
tuvos vėliavą žepklinant.'Viršuj 
ant tos geltonos juosto^ juodo
mis raidėmis. įspausta:: Lifhua- 

' nia. -. Apačioję '5rjltotos'..fy.idtn^- 
je; pradedant mM>; viifeųSį;nŪ6:'

mos
juostos:? a^tmes raudonos' 
pusė juostos įj -^isą .J ąli^ 
vidurinę juostą Į yra raudonas 
skydas. -v;Ant' to . raudonos^ ,sky- 
do • baltas Lietuvos Vytis;''Rei
kia pasakyti,, kati^tie žėži^iiai' 
labai : patiko visiems, kurifeBįs 
tik buvo prie .krūtinių 'prisegti 
— prilipdyti.‘ Visi-džiaugės,- di
džiavosi, tuos ženklelius prie 
krtūinių turėdami. . '

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO“
lietuviškąjį pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu Ir pavetkilah apraie Pamirl senes (• 
gyvento|us Ir gamtą. 1,200 Itetuvišky vietonrdžty sąralas. Knyget 
kaina $6.00, minkšti viri*Ha L

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tento., 
♦

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje .

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr, Rftrin Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- , 
gas daryti )takos į krašto politiką. 102 psL Kaina 51^0.

Knygos bus išsiųstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis | 
.■ bus pasiųstas tokiu adresu:

N Ą U J-IĖ N G S»
- į -1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 -ii

f - Į - T ~

itė d abar

. -x.

(VERSA!

Pas mm taupom! jflsę 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-

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

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

JoetM Kapaflnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juoxas Kapaėlnakasr IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. LIETUVOj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje fr Palangoje. Vaizaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. ZoU*nko, SATYRINĖS N0VĖLĖ& Genialaus rusu rašytojo 
30 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pret. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina S2.

Vlncae žamalfls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE.

g
1

tie Ir kiti leidiniai yra gavnud

NAUJIENOSE,. 1719 Se< HALSTED ST., CHICAGO, ILL. SM4* 
•MteakaM darbe valandemh arba ožaakant ^»Itv Ir prideda** 

tekį ar ptelglne perUtd*.

dalie
Jn de-

palūkanų, priklausomai nuo idėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juout D«up«ru. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stud 
t» Ghicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. I 
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, 
ūkio švietimas Lietuvoje,

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas hetuvhj tautos llktasi 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir. nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos pditlniq, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti. Betarit 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros rilgbds 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo nk Žemdirbiams skaitytL kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po t* 
saulį Išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę w- 
nlnkai, arba ūkininkų valkai, reiškia, kad B knyga btis branil abao- 
liučial lietuvių daugumai, vpač kadangi knyga su tokia md)e LUtuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: "Dėkingo rftnui — styti- 
m ai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių tu daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik 33.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: .

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60668

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

VTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. ’/J. .A*. Td. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemaa automobiliams pastatyti.

I — naujienoj CHICAGO Ė, ILU_ Monday, December 12, 197J
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Gaila, kad tikrovė yra ne tokia
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruo

menės vadovybė, minėdama savo 25 metų veiklos Ame
rikoje sukaktį, išleido specialų biuletenį, kuriame patys 
organizatoriai džiaugiasi, sulaukę 25 veiklos metų, ir 
pasigiria tokiais darbais, kurių jie vis dėlto nepajėgė 
atlikti. Biuletenio nepasirašytas Įžanginis turėtų būti 
dabartinio redaktoriaus inž. Br. Nainio darbas, bet jo 
stilius ir minčių klostymas ne namiškas, bet barzduki- 
nis. Tenka pripažinti, kad Nainys vis dėlto dar prisilai- 

. ko faktų, tuo tarpu mokytojas Barzdukas labai jau sti
priai laikosi jo paties padažytų tvirtinimų.

Kaip JAV Lietuvių Bendruomenei Amerikon per
mesti, taip ir Bendruomenės darbui čia plėsti pagrindus 
padėjo mokytojas Stasys Barzdukas. Jo surinktos žinios 
sudaro pagrindą šiam sukaktuviniam biuletenio nume-' 
riui. Reikia manyti, kad jo plunksnai priklauso ir “Gra
žus subrandintas vaisius”, kalbąs apie didelius atitrūki
mus nuo gyvenimo tikrovės. Mokytojas Barzdukas, ra

usydamas apie “atliktus” “didelius darbus” gali Įtikinti 
Avieną kitą savo ginklanešį, bet jis pats ir plačioji Ameri
kos lietuvių visuomenė: žino, kad bendruomenės klausi
mas Amerikos lietuvių tarpe dar nepribrendęs, dauge- 

’ liui jis visai nesuprantamas. Per 25 metus iš tikrųjų bu
vo galima bent padėti pagrindus lietuvių kultūrinei or
ganizacijai, kuri būtų apėmusi - visus Amerikos lietu
vius. Barzdukas juk tiksliai žino, nes pačioje pradžioje 
jis pats keliais atvejais tvirtino. Jis žino, kad didelė A- 
merikos lietuvių dalis nepriklauso Bendruomenei, bet 
jis visvien tvirtina, kad JAV Lietuvių Bendruomenė jau 

' yra subrendusi ir dirba “didelius” darbus-
Bandydamas sudaryti gražų įspūdį apie “subran

dintą vaisių” mokytojas Barzdukas, prisilaikydamas Įp
rastos taktikos, rašinio pradžioje nesilaiko tikrovės. Jis 
tvirtina visai ką kitą, negu bendruomeninio gyvenimo 
tikrovė buvo. Tvirtina, kad darbą pradėjo iš apačios, ka- 

• ka kiekvienas Amerikos lietuvis žino, kad frontininkai 
. darbą pradėjo iš viršaus. Jiems buvo reikalinga didelė 
- organizacija, neturinti jokio politinio antspaalvio, kad 

organizacija, neturinti jokio politinio antspalvio, kad 

Lietuvių Bendruomenę jie organizavo iš viršaus. Jie 
bandė įtraukti į bendruomenę vieną kitą Amerikos lie W 
tuvįų, bet darbas visą laiką taip buvo vedamas, kad Un J| 
bendruomenės priešakyje būtų pats mokytojas Barzdų K 
kas, arba jo parinktas ir jo beklausantis žmogus. Jeigu 81 
tiktai susidarydavo pavojus Bendrupmėnės viršūnėlei, 
tai naudodavo visus žiauriausius metodus politiniam: ||| 
savo priešams įveikti, kad tiktai viršūnėlė būtų nepaju- S 
dinta ir nepaliesta. Frontininkai Bendruomenės idėją S 
bandė primesti lietuviams iš viršaus, bet frontininkų va- ĮBĮi 
das tvirtina, kad ji veikė iš “apačios”^

Mokytojo Barzduko ilgus metus redaguotas Pašau- 
lio Lietuvis Amerikos lietuviams iš viršaus nori primes- j|| 
ti kartotus ir šiandien kartojamus tvirtinimus. Jis, bū- b* 
damas geras propagandistas, yra įsitikinęs kad nuolati- 
nis tokių minčių tvirtinimas įsidiegs keliose galvose ir 
jie patikės, kad taip iš tikrųjų ir buvo.-'" Štai mokytojo 
Barzduko faktais nepagrįsti tvirtinimai:

• Sg
“Kūrėme mes ją (turi galvoje JAV LB sukak- g 

tuvinį “subrandintą vaisių”) iš apačios. Šaukėme X 
susirinkimus, diskutavome jos idėją, tarėmės, rin- j S 
kome valdybas, dirbome... Visi tai darėme po visą(g| 
Ameriką, išsisklaidžiusiose lietuvių kolonijose, ir jos| || 
viena po kitos tapo LB seniūnijomis, apylinkėmis,!^ 
apygardomis.-. Taip darėme jausdami, kad tik taip 
pasėtas Lietuvių Bendruomenės pirmasis grūdas |fį 
dygs, augs, žaliuos, brandins gražų, patriotišką vai- 
šių. Neapsirikome.” (PL. 1977 m. lapkr. Nr.935 psl.)
Jeigu JAV LB organizavimas būtų pradėtas orga- fe- 

nizuoti iš “apačios”, kaip vyriausias josios organizato- 
rius nori Amerikos lietuvius įtikinti, tai šiandien ture- 
tume visai kitokį tos Bendruomenės vaizdą. Šiandien di- 
dėlė Amerikos lietuvių dauguma būtų tos bendruomenės 
nariai. Tuo tarpu visi žinome, kad tiktai labai maža lie- 
tuvių dalelytė priklauso barzdukinęi Bendruomenei. IšlI^Į 
senų Amerikos lietuvių, sudariusių sąlygas naujiems po
litikams čia atvažiuoti, barzdukinėje ' Bendruomenėje 
veik nėra. Jie žino, kad organizacinis darbas ėjo ne iš 
apačios, kaip 25 metų sukakties proga jie tvirtina, bet 
buvo pradėtas iš viršaus. Į kiekvieną didesnę koloniją 
buvo atsiųstas Barzduko Įgaliotinis, kuris klausė įsaky
mų ne “iš apačios” bet iš viršaus. Visi atsimename, ką 
darė ir kaip vėliau kamparu išgaravo Chicagon atsiųs
tas Bendruomenės organizatorius. Išgaravo ne tuščio
mis, bet su surinktais pinigais-

Pirmame paragrafe organiztoriai tvirtina, kad 
“rinkome valdybas...” Kaip-tos valdybos buvo “renka
mos”, Amerikos lietuviai labai gerai prisimena. Prieš 
kiekivenus. “rinkimus” buvo kaitaliojamos “rinkiminės” 
instrukcijos, įvestas “rinkimas” laiškais, kurie atnešė 
didžiausią klastą į visą Amerikos rinkiminę sistemą. Įta
kingesni vadai saujomis nešė klastotus balsavimo lape
lius, kad tiktai aukščiausioje vadovybėje ir skyriuose pa
siliktų jiems ištikimi pareigūnai- Klasta privedė prie 
didžiausio pasipiktinimo. Rezultate dar nęsųbrandinta 
Bendruomenė skilo. .

JAV LB ruošdavo šokių ir dainų šventes, atnešu
sias stambias pinigų sumas kultūros reikalams, tuo tar
pu paskutinės šventės pelną jau nusinešė penki asme
nys, užregistravusieji šokių šventės tokią organizaci
ją. Iki šio meto nepaskelbta, kokį pelną atnešė pasku
tinė šokių šventė ir kur tas pelnas nukeliavo. Jeigu bū
tų buvę daugiau tolerancijos, tai šiandien būtų daugiau 
lietuvių Bendruomenės gretose, ji nebūtų skilusi, jo
sios atskaitomybė būtų vieša. Kaip galima tvirtinti,

ALEKS. MARČIULIONIS

LIUDAS DOVYDĖNAS

■ Vytautas Montvila

Nelerigviau pergyvenau V. 
•Montvilos, mirti. Susipažinau su 
.juo, rodos, 1939 m. Jis su šeima 
apsigyveno už Mickevičiaus slė
nio, mažam apirusiam namely. 
Tai daugiau sandari daržinėlė. 
Vytautas, iš tolo man parodęs 
savo gūžtą, nepakvietė- apsilan
kyti. Jis, visada nuostabus maža 
kalbis, kartą prasitarė, girdi, va
sarą su paukščiais ir zuikiais 
gera draugystė, žiemą? Kai lau
ke šilta, tai viduje šilta, kai šal
ta lauke, tai viduje dar šalčiau. 
Laikinai girdi, kol ką geresnio.

Kartą Vydūno alėjos autobuse 
j s nesurado pinigu bilietui, — 
ir išlipusį prie Galaunės namų 
pasekiau. Pėsti , ėjom į miestą. 
Pasiūliau 1Q litų. Ilgai nesuti
kęs, pagaliau paėmė -5 litus. “De 
šimt — didelė skola. Už trijų 
dienų grąžinsiu”, žodį ištesėjo, 
laukdamas manęs Vydūno alėjos 
gale, prie Mickevičiaus slėnio.
Kartu atvykome į Konrado kavi> Gąna atvirai Vytautui' pasa-
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(Tęsinys)

Šv. Kristupas

nę, ir jis 'spyrėsi už mano kavą 
sumokėti: “Tai bus procentai. Ki 
tą kartą galėsiu vėl pasikredi- 
tuoti”, be šypsenos kalbėjo Vy
tautas. Taip mes- suartėjom, lyg 
ir piniginėse transakcijose.- Pa
sitaikydavo vis- dažniau ’ susitik
ti, Atėjus rusų okupacijai, AJont 
vila dar labiau susičiaupė. Jis 
rašė eilėraščius, vertė Majakovs 
kį. Aš kartą, gana iš tolo, pasiū 
liau užimti kokią vietą priešmo
kyklinio auklėjimo: Įstaigoje. 
Ėjom Ąžuolynu popietės metu. 
Vytautas pasiūlė atsisėsti po me 
džiu. Tada, gal kokios: ištikties 
nelaimės paliestas, . kapotais, 
trumpais sakiniais, vis lyg ap
galvodamas kiekvieną žodi: “Aš, 
matai, kalinys. Iš-principo, šaky 
sim. Dėl laisvės. Man reik visos 
laisvės, Visos, pasakysiu. Arba 
— kalėjimas. Kalėjime, žinau, 
kad laisvei yra užbrėžtos ribos. 
Gerai ar blogai —- kalėjime esu 
kaip kevale”. .

jkiąų: būtina užimti kokią nors 
i vietą. Tai mūsų būtinas, gal net 
| likiminis uždavinys. “Kai aš ne
matau geležinių virbų languose, 
bet juntu visur... Visur, ore, lau
ke, miške — man dar slogiau. 
Erdvėj kalėjimo klausimo neiš- 
sprendžiam. Laisvė galima su
talpinti ir labai mažoj krūtinėj, 
jeigu ji su tavimi”.

Kiek palydėjęs mano namų 
link, jis prasitarė, kad anksčiau 
ar vėliau jis imsiąs kokį darbą. 
Jis turįs sutvarkyti savo žmonos 
sesers reikalą. Jis gana smulkiai 
papasakojo, kaip jo “švagerkai” 
vieno Kauno knygyno savinin
kas, priėmęs dirbti knygyne, še
šiolikmetei “įtaisė kūdikį”, taip 
ir pasakė — “įtaisė kūdikį”.

Mūsų nepriklausomybės dieno
se Montvila, kaip Boruta, K. Ja- 
kubėnas, vis po kalėjimus kelia
vo. Jie visi buvo ne komunistai, 
jokiai partijai nepriklausė, bet 
dėl savo maištingos prigimties 
sakysim, plataus, atviro valdžios 
kritikavimo buvo laikomi tautos 
priešais. Tautos priešo štampas 
— baisi nuodėmė. Dabar, iš ato
kiau žiūrint, jaunystės maištin
gumas, gal anarchistinis nusitei
kimas jų žodyje, poezijoje buvo 
priskaitomas beveik nepakenčia 
mu iššūkiu tautai, valstybei. Me 
tų, patyrimo našta juos apra
mino, jei jau rengėsi, kaip pa
vasarinė upė, grįžti U vagą, bet 
dėme pažymėtus mūsų anų die
nų saugumas tautos gerovės var 
du — gal net pono Dievo — lai
kė juos pavojingajs laisvėje; ben 
druomenėje. “Tai beveik Jobo 
dalia”, kaip kartą man pasisakė 
K. Boruta, jau šeimos žmogus, 
visokiai kūrybai pribrėhdęs. 
plačiamdstis suvalkietis. j:

Načdams okupavus, ,!rūinėtą- 
sis knygyno savininkašį galbūt, 
keršydamas Vytautui Montvilai 
už teismu išreikalautus alimen
tus švagerkai, su keliais (vyru
kais nuskubėjo, areštuoti; Ne
truko ir sušaudyti. Kulkų nau
jiems “tautos”, “Dievo” vardu 
operuotiems netrūko! -

Skulptorius Grybas, poetas 
Montvila ir ne vienas panašių 
buvo, ir fiks mūsų <—■ vergų 
bausmės ir laisvės nesųyokiinp 
neštrinami liudijimai.

Iš kur pas mus, pasak Binkic, 
karalių tautoje, išsiliedavo fa
natiško sužvėrėjimo atavizmas? 
Ypač tuose, kurie jautėsi ir jau
čiasi iš dieviškojo šaltinio pasi
sėmę valią ir teisę? L

Su politiniais kaliniais ir S 
Tumėnu

Kelintą dieną po rusų įsiver
žimo mane pakvietė į susirinki
mą. Ten paaiškėjo tikslas — 
globoti' politiniams v kaliniams 
sudaromas komitetas. Advokatas 
A. Tumėnas buvo išrinktas pir
mininku, aš — sekretoriumi;

(Bus daugiau)

A. J. KASULAITIS

■ KOVOTOJO PORTRETAS
IRMYKOLO KRUPAVIČIAUS 92 METŲ GIMIMO

7 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININt
(Tęsinys)

Į vokiečių pavergtąją Lietuvą jis grįžo jau poli
tinių bei visuomeninių kovų veteranu - kovotoju, ra
gavusiu grumties kartumo, jautusiu mirties šmėklą, 
giliai paverikto savo tautai ir broliams daromų skriau
dų iš visų pusių — caro, lenkų, provoslavijos, lankiš- 
kųjų brolių katalikų, bolševikų, pagaliau net savo 7 
brolių lietuvių. Kitas jaunas žmogus, rodos, būtų su- ‘ 
Suradęs ramų kampelį (gal riebesnę kleboniją) poil-1 
siui ir ilgalaikei (ar net visalaikei) kontempliacijai. 1 pulų, kartais net su pasigardžiavimu 
Iš tikrųjų mažai kas galėtų tokiam pasirinkimui bū-1 demokratų bloko vado pečių suvesrd 
ti kritiškas. Tačiau šalia religingumo, lietuvybės, so-iščionų demokratų tikras ap tariamas nuodėmes, bi 
dalinio jausmo, visuomeninės atsakomybės, kąvoto-Įir kunigijos, ateitininkų ir apskritai visų katalikų

idiliškas, bet pilnas įtampos, audru, vėtrų ir vetre- u 1^1 • j i , •• y ... T ■ . c . Pagaliau ir krikščioniu demokratu politinėje seilių. Ir tai jne tik visiems lame naujame nepriklauso- • j- i • i-, . X 1- / Oloje atsirasdavo trinties ir didesniu nuomonių skir-mybes sriaute bedirbantiems, kiek< ypatingai Krupa- tumų
vičiui Kovų i, susirėmimų audrose dabar jam jau. £ imtis nesianr4J0 ir krikščionilns dem0.
teko hu.o dalis, nes ;is buvo ir didžiausios politinės kralams laimėjus rinkinHls. Jei pranc0zjško ti sei. 
partios vadas ir radikalių pianų kūrėjas bei vk-'m:n;o _ i • . • . , , ...
"j . ■ * „ *4 h j . , minis režimą* apskritai turi tendencijos kaitinti par-
j Ojas. įtinęs kovas, tai naujai atsikuriančios valstybės jau-

Kaip minėjau Lietuvoje okupantams besibaslar.t,. noje demokratijije toks režimas beveik garantuoja 
jis grūmėsi su j gis. Vėliau rinkiminių kampanijų me.' politinių audrų ir audrelių antplūdį. Jų netrūko ir 
tų (o jos pevisuomet pasižymėjo džentelmenikšumu Lietuvos seimuose. Jų netrūko ir Krupavičiui, 
ar sąntūkUttUl) Krupavičius perkūnijų susilaukdavo daugumos vadui. I "Antrame laisvos Lietuvos laikotarpyje kūryba sil-
tiek iš politinių priešininkų, tiek iš tų visuomenės • Lengva ir malonu šiandien prisiminti ar įsivaiz- mažėjo. Demokratija merdėjo. Krupavičiaus kovų 
sluogsnų, kurię, rodos, būtų turėję būti artimesni duoti anas dienas kaip persunktas entuziazmu, kury- laukas susiaurėjo. Tik padidąjo kančia. Vaslybinia- 
jąm, tiek-pagaliau ii savo partijos bendraminčių. , ba, pritvinkusias patriotizmu,, gera valia, dar geres-

Poltinlai . rinkiųiinlai oponentai'be dideliu skru-' nOt\aif.ir. dk vienais PasiseTkimeis- Lengva,, didele dalinu tai yra ties. Istorinė tiesa. Tik nei ant krikščioniu

eilė pagrindinių socialinių įstatymų, švietimo siste
mos įstatymai, tai vis anų šešerių mėtų darbo vaisiai. 
V aisiai darbo ir kovos, kurios priekyje stovėjo Mvkd- 
las Krupavičius, šimtus kartų jis lipo į seimo tribū
ną ir iš jos vadovavo politinei kovai už krikščonišką 
ir demokratinę Lietuvos valstybę. Jei tas laikotarpis 
modernios Lietuvos istorijoj yra nusipelnęs kurybiiį- 
gojo vardą, tai tik dėlto, kad Krupavičius ir jo am
žininkai tą titulą iškovojo. Kūryba visuomet slepia

seimu savyje dozę, kančios ir kovos. -i

ko portfelį pakeitė čia studento kepuraitė, Čia profa
nes soriaus katedra, čia vikaro ir klebono sutana.

, I aktyvią kovą jis vėl išėjo kaip įgeltas Hutas pic. 
ėsrdavo ne UI? krik- P'ln?" An°s dienos buv0 kar,u gausios įtampa, nepri-'ma bolševikams, vėliau naciams tėvynę teriojanL

- * - " - ’•teklium, vargu, rūpesčiu, net nepasisekimais. Jau Krupavičius rašo memorandumus pirmiesiems _  tti-
vienas faktas, kad net kelis metus po nepriklauso- ri slapstytis nuo arešto ir Sibiro. Rašo antriesiems — 

IšTito? p“u?ė? nemaž? Lietuva turėjo kovoti su priešais yra suimamas, kalinamas kalėjime, vėliau n Urnų
jos ir prasikišusių pasauliečių-(pastarųjų, liesa, ma-' kar? {rontuose rodo’ M lai nebūta vien žaliuojančio arešte.
Žal iš viso bebuvo) buvo kiaurai konservatyvus ir če- I ‘®U(fn»o pavasario | Po- karo išrinktas atsikūrusio VLlKo pirmininku
batuoto, kaimiečio rūbais vilkėjusio, ūsuoto ir bar/-1 šaha-‘° re,keJO ,Uturli valsl>b(-’s aparatą, nuo per kiaurą dešimtmetį kovoja už tėvynės laisvę su 
doto kunigo radikalias mintis bei pasiūlymus, jo Iv- Institucijos iki pat mažiausios inslituci- okupantu ir amoralia didžvalstybių politika. Nebelb
rą, liaudišką lietuviškumą ir griežtą prieš-lenkišką Į Kova *r darba? virė ir kunkul'avo, o šio sūkurio tun kovoti ir su kai kuriais savaisiais, nieko neuŽ- 

Ncnuo-1vlduryie stoVcJ° JU(1ėj°). Mykolas Krupavičius, miršusiais If nieko neišmokusiais. Tačiau tįi jau la- 
Per šešerius kūrybingiausius Lietuvos aLsikūri-. bai artima praetiš ir ją čia nesigilinsiu. į ’ , į

mo metus ant hĮrupavčiaus pečių gulėjo didžiųjų pro-į ’ (Bus daugiau) • • į
tokiais oponentais buvo sunkesnė dar ir todėl, kad blc’n<? ^^0 if vykdymo atsakomybė.; Per. tą ___;

Apskritai V’sas Lietuvos atkūrimo laikotarpis irlčia Krupavčiuf reikėjo kovoti su savo konfratrais. ' ai priimta virš 90% pargindinių į s ta t y- [TVKTTF II? Pf A TIAJ tTinrtr
Vėliau ncpriklaiis. mas gyvenimą, iki 1920 metų pa-* netgi vyresniais už save ir amžiumi, ir titulais, ir įla- Įmigta valstybinių, švietimo, finansinių ir ktj m FUA 1
baigos, o kiek ir j o to buvo ne tik ne ramus, gražus, ka hierarchijoje. r institucijų. Lietuvos konstitucija,, žemės Reforma,

jo bruožas jau buvo tapęs lygiai ne atskiri a m a Kru- 
pavčiaus charakterio dalimi.

Kovg už savo idėjas jis atnaujina vos išslaisvi- 
Dęs iŠ?vokiečių žandaru karantino. Valstybės Tary
bos įgaliotas pasileidža po Lietuvos kaimus, mieste- 

” litis ir kryžkeles, žadindamas lietuvių norą ir ryžtą 
gywenti nepriklausomą ir laisvą gyvenimą. Nei nuo-J nusistatymą laike kuone mirtina nuodėmė, 
latinis vokiškųjų žandarų sekiojimas, nei suėmimai stabu, kad iš tų sluogsnių jis susilaukė nemažai bpo-1 
U/ žyniai nemažina nei jo energijos, nepalaužia zicijos ir skaudžių priekaištų, net veiksmų. Kova su 
nei jo kovos dvasios.
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DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crowfwd 

AeJical Building). Tol. LU 5-6446 
P Jma ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALA.’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3. vaL 
Te": 562-2727 arba 562-2728

Rex.: GI 8-0873

DR W. E1SIN-EISINAS 
A‘'ŪDRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINF.KOLOGItlŽ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą Jei nėat- 
pRiepia, skambinti M) 3-0001,
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TEL. — BE 3-5893
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Kristaus ramybės. Bet tai prie
kaištas iš esmės neteisingas ir 
Kristaus ramybes klaidingas 
interpretavimas. Tiesa, kad Kris 
taus ramybes' klaidingas inter
pretavimas-. Tiesa, kad Kristus 
skleidė ramybę, bet toji Jo ra
mybė yra neatskiriamai surišta 

jos tikslams, atskleidžiamas vie v S11 labai griežtu tiesos gynimu, 
šumąi. KV seime buvo paskelb-1 Kristus tiesos pažeidimo neto-

DR. FRANK PTlECKĄiĄ riihid ir lietuviško jaunimo tauti kas kaltinimas ir Draugo skai- 
. -j».. ■»’tytdjąms nepatiekus faktų pa

rodo, kad toks nutarimas neob-

KUNIGŲ VIENYBEI
•. Draugas paskelbė, spalio mė- dimus. Ir tik tada; jei toks kal- 

nesį vykusio Kunigų Vienybės tinamasis parodo savo kitokį nu 
it. i seimo nutarimus (žiūr. Draugas sistatymą priešingą organizaci-GY^YTOJA^ IR CHIRURGAS j

S kelt“ apie ise>-
---- — ■■■ f vijos didesnį religinio įsissąmo-— 

1

kritišką žodį kaikuriems vienuo 
liams ir jų spaudai. O faktai tur 
būt yra tokie, dėl ko tie, kažku
rie kunigai pakėlė balsą, prieš 
vienuolijas ir jų spaudą, kai 
frontininkų užgožtoje spaudo
je, atsiei Drauge, kurį leidžia- 
vienuoliai marigonai, vienas jų 
b. kv. samdomas redaktorius sa
vo vedamajame paskelbė, kad 
dabartinis popiežius už Judo gra 
Sius pardavė Helsinkyje Lietu-

i va. Dėl to spaudoje ne tik griež 
tai pasisakė iš dešinės ir kai
rės pasauliečiai, bet ir kažkurie 
kunigai. Kad toks paskelbtas po 
pi ežiui kaltlmmas ir dar vienuo 
Hų laikraštyje yra didelis popie 
žiaus įžeidimas. Juk tai skan
dalas- Tokio fakto akivaizdoje, 
nejaugi tie kunigai, kurie pakė- 
!ė ranką, balsuodami už minėtą 
nutarimą, ar jie pritaria tokiam 
skaudžiam popiežiaus įžeidimui? 
Tuo lapiau šis įžeidimui? Tuo 
labiau šis įžeidimas biauresnis, 
nes jis paskelbtas spaudoje. Liū
dna, kad KV seime neatsirado to 
klų, kurie būtų iškėlę šį nelem
tą faktą ir pasmerkę tokius, ku
rie, taip įžeidinėja aukšiausią 
Bažnyččios Vadovą.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Kelnel bui pajudinti ir kauburUi drebės, bet meno gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybes sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Vieipatr". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino kovęs

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnus, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Jo^. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: r

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

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms VietaTaip pat, tas pats Draugo 

dienraštis paskelbė, kad grupė 
Chičagos lietuvių užpuolė prie 
altoriaus kunigą ir dar Jėzuitą 
Keži, kumštimis ir lazdomis jį 

smerkė tuos,:kurie skleidė ne- buvo pasišovę sumušti. Paskai- 
tiesą, kurig buvo veidmainiai, čius tokią ‘'naujieną” pasibaisė-

Z Tel. 737-8600 
e Tek 737-8601

EUDEIKIS

(Bus daugiau)

f f

tas kaikuriems kunigams gero- leravo. Jis febai kietais žodžiais

l

heat break-

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd« 7-1111

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

GAIDAS .
SENIAUSIA Iii DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG

NAUJLENO^ Chicago ILU^ Monday, December 12, 1977

The Kitcheh Almanac

nis — lietuviškas įsišsąmoni- 
mas.

. OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI - . ...

2A18. W. 71 $t. Tėi. 7317-St49 j į§ tų visų;paskelbtų hutorimų jektyvys ir KV yra nuosmukio
-Tikrina akis Pritaiko akinius ir ■ mane tai labiausiai nustebino; ženklas. Gailautame seime neat-

. . .-f neš tai tur būt piriiiąš toks įvy-
VaJ. agal susitarimu Užgytą tree Vienybės istorijoje;
TA-r» t t-iz-At < kad jos seime paskelbta vieša;T R.LĖON^^.^^3BUTIS kaikuriems kunigams /inkrimiha 

inkštų; uoslės ir . • 
PROSTATOS CHiRUrtGIJA
2656 WEST 63rd STREET
Vai. antrad. 1—4 pcįię^ -

ŠTl

jimo šiurpu nupurto, kaip baisu! 
.Patikrinus šią “žinią”, pasirodo-, 
kad tai grynas melas. Bet kas 
skaudiausia, kad tie apžmeiž- 
tieji lietuviai parašė Draugui ko 
lektyvų laišką, padėjo savo pa-

Tokius’ Kristūs vadino ne tik 
veidmainiais bet pabaltintais 
grabais,' gyvačių išperomis. To
kie tai buyd- pariziejai ir teolo
gai. Todėl ir KV seimo dalyviams 
skelbiant -tokį nutarimą reikėjo
pariklaūti Taktais, kaip ir už ką j rašus .ir prašė šį melą atšaukti, 
tie-; kaikdrie kunigai, .užpuolė Deja Draugas, vienuolių laikraš

širdo ne viėfeo, kuris būt už- 
prostavęs-.prieš tokį nutarimą. 
Taigi, jie pasielgė, netarp, kaip 
paprastai daro betkuri kultūrin
ga organizacija^ Kunigų orga
nizacijai taip pąsiegti. nederėjo, viėnubiiūš, jų spaudą kaitaip la- tis apžmeižtiesiems neleido pa
juk smerkti bet ką,_ pirm negu bai lėtina ;įsirikiuoti‘į anųjų siteisinti. Bet dar negana, Drau

cįja, būk jie apsilenkia su savo' 
j pašaukimu, skleisti Kristaus ra- 
^mybę puola vienuolijas, jų špau- __ . .
dą, ardo vieniųgą darbą. Bet to,. išsiaiškinus dayką, tai jau tik- suminėtų'eilės.
kia inkriminacija,, nepateikiant ras nuosmukis.
faktų, už ką -tie, Muriė kbni4 • Man kšip kalikui toks viešo-1 ma's bei ū^ūolimas jų spaudos, j 
•gai puolą vienuolijas ir spaudą; tje spaudoje paskelbtas nutari-Į^ tie, kaikune kunigai, pasi-1 

DR. VIT. TAURAS :tai J’au dveIkia demaZ°^a- . |mas prieš konfratrus,. atrodo [remdami faktais, pareiškia savoj 
----< .r,a-. . - 1, ? ,• skanadas.. Tai, kyla klausimas —

. Ofiso teleU Z7£288flU - 
Rezidencijos telef.: 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec.MOTERŲ ligos._ ---- ,—Katjangi toks nut^nfes TSiyq kuo gajį^ pateisinti tokį Kuni-

O6$as 2652 WEST 5?Hi STREET . viešai mestas kaikuriemš y-®11" ^ų Vienybės seimo dalyrių išo-
. ę^.-, f San^,y juž tai dideife-ne^ktaš, kils

OFISO VAL,:. pirm., afitiadi/treoacL ^prauiKb skąiiytbjai, tenka ties nesuderinama su pro^ėšifte.: 
ir-penkt; 2-4 ir 6-8 vĮt'wit SeštąĮe^ tais kaltinmiaiš susteti. ir..viešai ar ^tika: 'Rkrišiisiai, jei
mals 2-4 vaL popi^ft .įritu laikuj ^ .esm^ jųpą,pagyventi. Kiek būtų pasikalbėtd šu tdis, kaiku-
______ šusrtarayg- : v'ieną kataliką ir nekataliką nuš-'rfįįs kuriigaiš; ir sužinota už ka 

._______________________ ' tebino ir tai, .kad kiėriviena kul-
H ŠILEIKIS, O. P. turinga organizacija sAvd kariui;

L . OHTHOPĖDAŠ-PROTEZISTAS1 kurie yra apsilenkę su tos orga- 
a Racijoj nario viitaanhi. nie-
C** (Arch Supports, ir t t |kad viešai įlepašmefkia iki kalti 
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i į namasis hera asmėriiškai pa- 
2850 West 63rd St, Chicago. HI. 60629 gfeilkfhei Ir iŠ VISO stėli^tiia- 

ToloLx PRospoct &-5084, 1

Tei. >R 8-1223 .

£4\

jie puola kaikuriiios vienuolius, 
jų spaudą ir, vienybę reikėję skel 
bti tokios jiems inkriminacijos. 
Dabar tenka viešumon iškelti 
tuos motyvus, už. ką jinai pa-' 
šišako prieš kaikuriuš viėniuo-

i . t liūs ir jų spaudą.
_____  .si nesušrpfatnrius tyliai,. vi ta*-.

Gėlės visoms progoms. . |py išsiaiškinti, arba,.patiekiama. • , , .. i
. tos organizacijos Garbės teiš-r Kaltinimas jiems toks; kad tie,! 

kunigai, neskleidžia
; BEVERLY HILLS GlLlfiVetA
* 2443 WEST 63fd STREET

Teifonai: PR 8-0833 h- PR 8-0834 i niui padaryti atitinkamus spren kaikūriė
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy ji

krautuvė.
ao . ;THE. DAISY STORE •
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

. Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

k.---------

/ "■ r

r

Better Eating-••
1 ® RQM.ST1RT TO FISIS1L

Leidimai —,Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. Š Ertf NAS 
Tėl. WA 5-8083

-- V*- -? -S . r x--<A . •'

Apdraustas perkraustymas
iš įvairių atstumų.

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

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programoj iš WOPA, 

1490 kiL

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

1:00 vai. popiėl Šeštadieniais 
ir sekmadieniais huo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Veda) a Al dori! Daukui 
Telef.: i<Emloek 4-2413

H59 fopLBWOOOlvi
CHICAGO, ILU 60629

gas šį melą skelbė ir toliau ir tai
Tai nėHi vienuolijos užpuoli-į buvo ne vieną kartą

Katalikas Ateitininkas

STASHjuodakiene
(PIESLEKAITĖ)

Gyv. 1468 Brown Št^ Lake Side, Mich. 
Anksčiau gyveno East Chicago, Ind.

Po sunkios ligos mirė 1977 m. gruodžio 9 d. 8:00 vai. ryto.
Gimusį Lietuvoje, Pavytinės km., Gelvonių Mals., Ukmergės aps. 
AmerikojeriŠgJrveno 28 metus. « :
Liko nuliūdę: vyras Stepas, dukros — Danguolė ir Nijolė, žentas 

Julius. Šmulkštys, anūkai —; Inga ir Linas bei kiti giminės. Lietuvoje 
Lkb brolis Vacys ir giminės. - t L ..

šeštadieni, gruodžio 10 d- 6 vai. vak. kūnas buvo pašarvotas Smith 
koplyčioje. 15 No. Barton St., New Buffalo, Mičh. *

Pirmadienį,, gruodžio 12 dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į mauzolėjų, 5700 East US 20 kelias, prie Michigan .City, Ind. 
- ; ..Visi . a. a. Stasės Juodakienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: vyras, dukros, žentas ir anūkai.
Koplyčios tėl: (616) 469-2233.

Tei.: Y Arai 7-1741 -1742

4230-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Tftl^fcnas: L Af ay eite 3-0440

IfbbĖRNlšKUS AIR-CONDITIONED KOPLYčiC^

ievas isi AONis
MAIiUt ET1E FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teiti.: GRorehill 6-2M5-:

Tetetj TOwiikal] 3-2108-9

TRYS MbmfflSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILLLMS PASTATYTI

brunch idea 
give your 

scrambled 
eggš i spe
cial (and un- 

: usual) taste 
by folding

• in small cubes or balls of avo- 
Į eado just before the eggs “set” 
i Cr spread, mashed avocado, 
reasoned with salt and pepper 
and a Httle lemon juice on 
crisp, hot toast. _

Peanut Crust Banana Efe • 
_Einely chop J r JLZ? cujs of 
salted peanuts and press into *A 9 - indi pie pan. Add 2 
tablespoons crunchy peanut 

‘ butter to your favorite banana 
I cream pie filling. Place filling 
i in peanut crust. Cool pie and 
i kefriįerate. Top bf pie may be 
i decorated with banana dices 
and peanuts. *

Keeping up with consumers 
. the trash compactor fe one 
©f the most popular and use- 

j ful kitfchen appliances to 
; come dong in recent years, 
į Researchers at JtitchenAid 
appliances attribute this to 

į the fact that the compactor ’ bai proven its worth in 
kitchen cleanup.

These etpefte say because 
| trash U reduced to as little as one-fourth its original size 
with i combactor, disporihg 

t a iua Uams tejUife, earths

bottles and jars fe now fe? 
less of «- h^sle than it used 
to bė. (One tosh bag instead 
of four.) • • . And, more new 
homes and remodeled kit* 
chens are including the appli* 
anew as standard equipment.

* * * Y'
If you're thinking” of buy

ing a 300 pound side of beef, 
you can expect about 225 
pounds of usable meat cuts — 
which means about 25 per* 
cent cutting loss.

. a e • K
Add the final touch to 

many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Use im
mediately as a casserole top-

nish for veg
etables, or 
add crunch 
to the top- 
p1 n g of 
broiled Ffeh, 
( Bread,1 
crumbs pro
vide 1 de
save moneyleetatile way to

by using dry ends of bread.)
Store remaining buttered

crumbs in the refrigerator. /'■,; * • •
Šead your bert hitchxn or'

cookihg hint* to IheAmamc. 
Your ūUa» anB be aMred 
with rttdtrt throughout th, 
country. Address:. Harry G. 
Clark, Kitchen Afaanac, 2 
North Rivirsidi Plaza* 
Chicago,lUinoU 606CML

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 
ergy-savinir features in de- 
sign, materials, and appli-' St 
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-clrculatinr 
Heatilator Fireplaces (ri^ht), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back Into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
Fave ut> to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
Nbw York's Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
*»- house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional coat of these 
Improvements was approxi
mately 14,000 ... projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

<2^

sulation within walls and* cell
ing as well as in earthen berms: 
around the foundation, orien-' 
taXion to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Tire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of '’Centenergy ”76.*

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc., Floral 
Park, New York. Heatūator 
Fireplace, A Division of Veon 
Industries, Inc* located in Mt. 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of bvili-in. 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces . . * pas.

Ckicag'oa 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 $o. 50th Ave*. Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1T4S So. CALIFQRNlA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3.119 So. LITOANICA AVĖ. Tel: YArd» 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 71213
2314 WEST 23rd BU ,CE VL x’nix 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, PL 974-4418



Tėviškės parapijos sukakties prasmė
Š. m. lapkričio 27 d. Lietuvių r ’terpęs posmą: “Duok Deve, kad 

ev. liuteronų Tėviškės parapija mes nesigėdintumę ęvąggeliko 
minėjo savo 25 metų egzistavi- ■ vardo savo tautoje”. Vėliau, kuri, 
mo sukaktį. Minėjimas pradėtas A. Žilinskas, užbaigdamas su- 
iškilmingomis pamaldomis, ku- J kakties minėjimą pabrėžė mal- 
riame dviejų valandų bėgyje bu 
vo pasakyti 8 pamokslai, kuriuo 
se atvykę is tolimų vietovių d va 
aiškiai perdavė savo ir savo 
atstovaujamų parapijų sveikini 
mus.

Be savųjų lietuvių dvasiškių
- trumpa:s pamokslais ir sveikini 

mo žodžius tarė Amerikos, es
tų, latvių ev. liuteronų Bažny- Palaičio 
čių aukšti atstovai, džiaugda
miesi Tėviškės parapijos nuveik 
tais darbais ir žvelgiančius su 
pasitikėjimu Į ateitį.

Didingai skambėjo komp. VI. 
Jakubėno narmonizuota kantata 
“Pranaše didis”, išpildoma pui
kaus parapijos choro, kurios pos 
mai buvo kartojami po pasaky
tų pamokslų. Prisipildžiusioje 
iki paskutinės vietos šventovė
je viešpatavo rimtis, susikaupi-- 
mas ir tylus pasididžiavimas sa 
vo atsiektais laimėjimais

Vos užbaigus pamaldas visi 
skubėjo į banketo salę, kur ’jau 
laukė dalis atvykusių svečių ir 
buvo tęsiama tolimesnė jubilie
jaus programą, kuri užsitęsė iki j 
4 vai. p. p. Programa buvo krau
ta ir perkrauta kalbomis, svei
kinimais ir pasirodymais, kol 
galų gale po dviejų valandų trun 
kančio žodinio srauto buvo nu- 

' traukta nekantraujančios publi 
kos, ištroškusios ir žemiško pe-

- no. Kaip mat sutarškėjo lėkštės, 
kurių bildesio protarpiuose dar 
kalbėjo nebaigę savo kalbų svei 
kintojai

Sąmoningai nevar£inu skaity
tojo vardais, titulais ir organi
zacijų pavadinimais bei trumpai 
atpasakotomis kalbomis, nes žo 
diniame tvane buvo paskandin-r 
ta šio minėjimo gili prasmė-

Nei viename pamoksle, nei pa 
grindinėje dr. A. Palaičio kal
boje,. jau nekalbant apie svei
kintojus, nebuvo iškelta mintis 
—kuo ši sukaktis išsiskiria nuo- 
kitų lietuviškų organizaėijų nu- 
nėjimų^ .sulaukusių’- .panašaus 
amžiaus..- .
. Protarpiais iš žodžių tvano pra

I dos žodžiais: “skelbkime Evan- 
geliią visai lietuvių tautai”.

Galima būtų papiįdyti vienu 
kitų reikšmingu sakiniu ir iš ki
tų pamokslų ar maldų, bet juose 
nebuvo tiesioginio nusokymo ko 
kia lietuvio evangeliko 
tis savoje tautoje.

Bankete pasakytoje 
kalboje, kaip

paskir-

dr. A. 
ir visų 

sveikintojų buvo pabrėžiamas 
: Tėviškės parapijos lietuvišku

mas ir pasiaukavimas lietuviš
kam darbui, jos gilus susirūpi
nimas savo tėvynės likimu ir 
pastangas padėti savo broliams 
ir seserims. Tačiau iškalbingiau 
šiai prabilta ne žodžiais, bet sa
vo daina, šokiais, muzika ir de
klamacijomis jaunimas išsakė 
kur yra paslėpta šio minėjimo 
prasmė. :, < -k

Norint suprasti Šio minėjimo 
prasmę tenka mintyse sugrįžti 
į tėvynę, ar dar geriau į DP sto 
vykias. Atsidūrus lietuvių tau
tai didžiausioje nelaimėje lietu
viams evangelikams paaiškėjo, 
kad jie nelaikomi tikrais lietu- 

| viais, kad savo tėvynainių skun
dais ir degančia neapykanta bu
vo palydėti iš stovyklų ir pasta
tomi už savo tautos ribų. Tai 
buvo lietuviu evangelikams skau 
dus ir sunkus moralinis smūgis, 
per tai' tik maža J ų dalis pateko 
į Ameriką ir Kanadą. Dauge
liui, ypačiai klaipėdiškiams, te
ko likti Vokietijoję ir Įsijungti 
į to. krašto gyvenimą.

Lietuviai evangelikai, pergy
venę skaudų patyrimą, nenulei
do rankų ir nepaskendo nusimi
nime. Atvykę į šį laisvės kraštą 
ryžosi ne žodžiais, bet savo dar
bais įrodyti, kad jie verti lietu 
vio patrioto ir laiso žmogaus 
vardo. Jiems tereikėjo tvirtai at 
sistoti Mažvydo, Bretkūno, Do 
individualumą ir vakarietišką nu 
kad įrodžius savo taurų tautinį 
pęįšilęisdamj į jokius^-ginčus ar 
sistatymą. Eidami tuo keliu ir 
lietuviškumu nes joje pajuto ne 
polemikas su katalikais, ėmė 

' - - 'Z. • *

likai, rašydami savo spaudoje 
apie Tėviškės parapijos veiklą, 
pradėjo ją padinti “lietuviškiau
sia parapija visoje Ccicagoje”.

A. D. Kizlys Kizlaitis, nagri
nėdamas lietuvių nutautėjimo 
problemą, statė Tėviškės para- 
sia parapija visoje Chicago j e”, 
koms parapijoms pavyzdžiu kaip

tęsė prenumeratą ir kartu su 
švenčių iinkėj'juuįą įteikė deį- 
Šiinkę Naujienų paramai. 'Ris 

’*’.apylinkės tautietis užsisakė Niif 
l.jieimstyieiierienjti* metaniH-ve ąt- 
.siuntė |2 už kaleR'dorių;- liet pa
vardės prašė neminėti. Dėkui. 
Platininio vajaus proga Naujie
nos siunčiamos susipažinimui 
2 savaites nemokamų i.
' -— Leokadija ir Stasys Juškė- 

nai iš Brighton Parko apylinkės 
sveikina visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus ir kaimy
nus Kalėdų švenčių proga ir vL 
stems linki daug laimės Naujuo
siuose 1978 Metuose. Vieton ka
lėdinių kortelių jie atsiuntė dvi

dešimt (20) dolerių Naujienų 
leidimui paremti!

I — Aldona ir Vincas Kačins-

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
OR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1$ SIMO K ĖJIMAIS 

’DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

-4^
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religi-;

još.-r^temus'giesmių vakarus 
buyo.nustėlrinti-šios parapijos

'pa&feTįėfiįyššką divasią. Evange- 
likų nuostabai, Lietuviai ikata-

NAUJIENOMS Eenet suėjo 83 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo

<AŲj££!<OS trtrtal start ir kerei* iš Llrtura* ir MT*rfta Katrrtii itkn 
srtdjtmes & cacidM*Mu< į anderių* *c *knp*atrti ir Ji luKe 
Miriafa. į ■

KAUJIENOS palike Tina lieturfų dea^nttia* kripe*, y* bendra* lartit* 
dja* ir rtsd* Tisų lietorfij beodrunetu* dirbu* bei tlkrtu*.

KAUJDENOS ttrtoviuj* tyliąja Beturiu daugumą Brt* pertmetima, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
na* yra mada- Lai ta mada tampa ja* prenumeruoti.

Valaus komisija Jubfllejinhj metų proga 
plast į visus Užtarius pasekti lieturiiko? 
prenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti

___ ___  ______________ne tik lalkražlo, bet ir visos fieirijoa, 
pat pavergtos Uetttro* Ir jos fcnoniu geroreL riekiant visuotino tie-

etelbdama

karietiška demokratybė.
Baigiant tepka pabrėžti dar 

vieną išskirtiną bruožą, kuris bu daugeliu abeju įvairiais bu
vo atžymėtus-sveikinimų kalbo- x
se. Tėviškės parapijos nariai, 
kaip ir benrai atvykę lietuviai sye.ik\nini,usJT^e^ųx p,r° 
evangelikai, nuo pat pirmųjų 
dienų suėjo į artimus ryšius su 
senąja lietuvių išeiviją, nuošir-l . _ Ignas Serapinas, veiklus

dais parėmė Naujienų leidimą. 
Nuoširdus dėkui už kalėdinius

atsiųstą dvidešimt (20) dolerių 
auką.

reikią išlaikyti lietuvybę antro-idžiai remdami-. ALTą, Baltą, visuomenės veikėjas ir Pedagct- 
je ir trečioje kartoje. Iš tolimo J SLA ir kitaą senosios išeivijos ginio Lituanistikos Instituto Ne i
Pietų Amerikos krašto Jonas 
Kaseliūnas rado reikalą kreiptis 
atviru laišku į. lietuvius evange
likus, tilpusiu “Mūsų Sparnų” 
žurnale, kad ateitų į pągalbą 
lietuviams katalikams apginti 
gimtosios kalbos teisių savo sta 
tytose bažnyčiose.

Kuomet žymūs katalikų veikė
jai siunčia savo vaikus į okup. 
Lietuvos pionierių stovyklas ar 
studijuojanti jaunimą j Kapsu
ko u-tą lietuvybei pasisemti, tai 
iš Tėviškės parapijos gausaus 
jaunimo nevyko nei vienas jau
nuolis ar jaunuolė, nes jie išau
go ir brendo gyvosios lietuvybės 
dvasioje." . ,

Taip lietuviai evangelikai sa
vo darbu ir pasiaukavimu laimė 
jo teisę, pripažinimą ir respektą 
lietuvių išeivijoje, kas buvo su 
tyliu pasididžiavimu pademons}

organizacijas. Tarp jų nekilo jo-: akivaizdinio skyriaus ' direkto- 
kių nesusiprątimų, kivirčų ar rius, 2543 W. 69 St., Chicago, 
mėginimų primesti savo valią'IL 60629,. pratęsdamas prenu- 
senajai lietuviu išeivijai. Prie-' 
šingai, jie reiškė savo gilią pa
garbą už jos nuveiktus didelius 
darbus Lietuvos; labui ir padėką 
už jos iškovotas teisesa tvykti
naujiems ateiviams Į šį laisvės.

yčismiuzrisvirnu. paueniOLLS j w —- -------------
truota 25 metų sukakties minėji-1 kukliu pasididžiavimu ir pasiti- 
me.

Tėviškės parapija ne vien sa-i 
vo narių gausumu išaugo Į pir
maujančią ir reprezentantinę 
lietuvių evngelikų abendruome- 
nę. Jos vadovybėje atsistojo 
senj. A. Trakis, studijavęs teolo 
gijos mokslus 'šveięarijoje, ,pa- 

t sėmęs tvirtus demokratybės pra 
q._] dus jo žmona' dr. A. Trakienė, 

kilusi iš reformatų kamieno, 
Įrašė kaivinistinf veržlumą ir di
dingą kung. Radvilų testamen
tinį palikimą; kompozitorius VIa 
ds Jukubėnas,’. Lietuvos ėv. re
formatų Bažnyčios gen. superin 
tendento sūrius, ilgai vargonin- 
kavęs šioje parapijoje, savo pa? 
tarimais ir sukurtomis kantato
mis žymiai prisidėjo prie choro 
iškilimo, vadovaujamo talentin
go dirigento J. Lampsačio. To
kiu būdu Tėviškės parapijos 
dvasiniame ir kultūriniame bren 
dime susiklostė Mažosios ir Di- 
džiosis Lietuvos reformacijos 
dvasinis palikimas, tautinis ir 
asmeninis individualumas ir va-

meratą, prasmingu laišku pa
sveikino artėjančių švenčių pror 
ga. Dėkui už sveikinimus, gerus 
linkėjimus ir už auką kalendo
riui.

— Stasys Stanaitis iš Brighton- 
Parko, pratęsdamas prenume
ratą, savo sveikinimus ir gerus 

linkėjimus atlydėjo $7 auka. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas 3 mėn. tinkames- 
niam susipažinimui. Po du do
lerius už kalendorių atsiuntė po
nia Elzbieta Bardy iš Tinley 
Parko ir ponia Anelė Gulbinienė 
iš Marquette Parko. Adam Sto
nis iš Kankakee, IIL, atsiuntė 
dolerį. Dėkui visiems.

— Vitas Liškūnas išrinktas 
St. Rita aukšt. mokyklos Moki-

Būdinga, kad i šį minėjimą 
neatėjo nei vienas iš naujųjų 
ateivių organizacijų atstovų tar 
ti sveikinimo žodžio, nors minė
jimo komiteto buvo kviečiami. 
Matomai dar-tebesilaiko seno 
nusistatymo, kad lietuviai evan 
džiais, bet buvo ' pademonstruo

Taip trumpai _ suglaudus atro 
dytų Tėviškės parapijos 25 me
tų sukakties prasmė, kuri, nors 
nebuvo tiesioginiai išsakyta žo- 
ta darbais, atsiektais laimaėji-

‘tatybos vicepirmim’nku. i
T' . * • • T- ♦— Laura. Lauciutė ir Janina 

Glavaitė iš Queen of Peace mo
kyklos už- gerų mdkymąsi iri pa
vyzdingą elgesį’bėi' brganizači- 
nius it vądovayimo gabumus 
priimtos ų Nacionalinę garbės 
mokiųjų draugiją.

— Andy Fabijonas ir ’onas 
Petrošius žaidžia St; Rita aukšt.: 
mokyklos šachmatų rinktinėje.-
\ .ri-: Lietųviįį- Prekybos Rūmu 
mėnesinis narių susirinkimas

Jį. 
■''’r-

— Juozas Mocįškis iš Bridg^- 
porto; apylinkės įvairiomis prę^ 
gomis gausiai remia bėndrųošras 
darbus ir juos vykdaričias 
gąnizaęįjas bei spaudą. < Ar tęs 
j ant Kalėdoms Tr Naujiesiems 
metams jis ,lankėsi .Naujienoj
ir Įteikė $110; kuriuos paskirs- ^'yks trečiadienį, gruodžio 14 
jtė sekančiai: po dvidešimt db-. 7:30 vai. Dariaus-Girėno se
terių '.prašė pasiųsti Lietuvių .^je; į®®; einamųjų reikalų, bus 
Spaudos klubui, '"(R);Lietuvių R^lėdinė programa. Giesmes ii 
Bendruomenei.ir Amerikos Lie; ^mnus giedos sesutės Giėdrai- 
tuvių Tarybai.-’^20 paskyrė taip vaišių šeimininkas Jonas 
pat ir Naujienoms,’ o Lietuvių Evans. Į organizaciją Įstojo 
TV pąaukoj o 312, gi likusius $8 ^8a °ah iš Marvin Noah sta- 
paskyrė už čekių išrašymą ir ^y^os bendrovės ir Edvardas Šu- 
siuntimo išlaidoms. Dėkui p. J. manas> Circuit administracinis 
Mociškiui už vizitą, šventinius asistentas.^ LPR pirm. Vincen- 
linkėjimus ir už gausias aukas. Semaška kviečia dalyvauti

• -F: J . , visus narius ir: norinčius Įstoti Į
Frank Zacharka is Mar- organizaciją.

, visus narius iri norinčius įstoti j

quette Parko be raginimo pra-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ ;/ *

2W8 Wert E9tli SL, Chicago, IIL 60623 • TeL WA 5-2787 
Didelis Mslrlnklmes peret rūJJet Įvairiu pcvklp.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDALių.

— Raimondas Adomaitis, Da
lia Bagdonaitė, Judita Baltikai-i 
tė, Terry Mankutė ir Jaquelina 
Pužauskaitė pakviestos į Curie 
aukšt. mokyklos svetimų kalbų 
departmento garbės mokinių 
draugiją.

KAINUOJA: Chlcayvlt Ir K«n*doĮ* — 830.08, puwl — $1M8,
Mm* m*n. — $8-50, vi*n*m mėn. $3.00. K$«w JAV mafam 
— $200, pv**{ maty — $14^00, vfanam į^ėn. — C2JQ. Ufaianh* 
•a — $31M matam*, iualpafinlmol d'unČIama a*vaftf *amalramal

Prašėm* naudoti žemiau esanSą atkarpą.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUITTB GIFT FARCKL3 SERVKI f 

2561 W. 69Th $t^ Chtewe, IIL «M29. — T»L WA 5-2737 
3333 S«. Chle^a, IIL 6066*. — T.L 254-3376

-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 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauida — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chlcag* 
Tel.’767-0600.

' ’ ■ .-A!?-: 4 ‘ - '■ - - -

Didžiausiai kailių 
pasirinkimas

lietuvį kailininką 
Chlcagoje

NORMANĄ
URŠTEINA

TeL263-582€ 
(įataigo*) ir 
677-84&S

TERR OS
DOVANŲ PREKYBA 

iki pat Kalėdų atdara kasdien 
nuo 10 iki 8 vai. vak., šeštadieniais

— nuoį, 10 iki 5 - vai. vak., 
sekmadieniais—nuo 11 iki 4 va.l. v.

TERROS ADRESAS:
3237 West 63 St., Chicago, III. 60629, 

: tel. 434-4660.

♦ Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos na
rių rinkiminis susirinkimas bus 
gruodžio 16'd. penktadienį, 7:30 
vai. vak. parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave; Bus ren
kama 1978 metų valdyba. Rei
kia turėti nario knygelę’ . Na
rius prašome gausiai dalyvauti.

Stasys Patlaba (Pr.)

naujienos,
1739 South Halsted St 

Chicago, BL W60§

6oL Nt<įlenų irtnimtntri, Tnbfflejtnfc

| Vajau* proga, praiau «fų*ti Naujiena* dvi savaite* ausipafi-

LIETUVOS AIDAI

j • — Tony Butkus ir George 
Shimko, buvę St. Rita aukšt. 
mokyklos abiturientai, žaidžia 
St. Xavier kolegijos krepšinio 
rinktinėje. .

' — Komp. Bronius Budriūnas 
parašė’ gaidas trumpai, nuotai
kingai ir lengvai išmokstamai 

i “Valio, ilgiausių metų” melodi- 
' j jai pakeisti senąją “Ilgiausių 
r Į metų”. Naujosios melodijos 

gaidos ir žodžiai atspausdinti 
“Muzikos Žinių” žurnalo 1-2 nr.

fAVARD® IR VARDAS

V J

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - J 490 AM 
Seit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDZlONYTl
2646 W. 71 $f Street, Chicago, Illinois 60629 

. . Telef. - 778-5374

• Istorikai teigia, kad Ang
lijos karalienė Elzbieta I buvo 
didelė kalėdinių dovanų mėgėja. 
Ji norėdavo, kad visi jos dva
riškiai ir pažįstami duotų jai 
dovanas, o nedavę turėdavo pro1 
gos patirti jos galią ir rūstybę.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

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

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

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

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
demus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas S60.000.

BIZNIO PREKYBAI,'restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

... DIDELIS muro bungalow ant pla
kus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, ’ 1 

.PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą, 

Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

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

.lability apdraudimas pensininkams
Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE.
5W775

M

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

* Talats REpubllc 7-194]

♦ Gen. T. Daukanto jūrų šau-į - 
lių kuopos tradiciniai rengiama 
Kūčių vakarienė kuopos na
riams, šeimoms 'ir svečiams 
Įvyks š. m. gruodžio mėn. 17/ 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Vyčių 
salėje.. Norintieji Kūčiose da
lyvauti, prašomi skambinti V. 
Zinkui, tel. 776-7579. (Pr.)

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl 
sos ir teisybės Naujienos nie_ 
ruomet nebijojo ir nebijo kon> j 
crontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de- 
nokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bfendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir ūiu- 
rijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie . sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity-

M. t I M K U 1 
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC2 
42S9 S. MaplawvwL Tel. 254-7456’ 
Taip oat daromi vertimai, giminių j 
({kvietimai, pildomi pilietybės pre- i 
žymei ir kitokį blankai *

-----------------------f

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av> 

Chicago, IIL 60632. Tai. YA 7-598

BEST THINGS IN LIFE
Ijiil Frank Z«poll» 
EOS Vi W.vSfh St, 

GA 4-8654

STATI FA1M

INfURAMCf

blate Farm Life Insurance Company

giv 0 <»» 
so more vin Dve

HEART 
FUND
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