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VAKARŲ VOKIETIJOJ ŠNIPAI IŠVOGĖ ŠIAURĖS ATLANTO KARO PLANUS
-Vakarų Vokietijoj veikė'stiprus 

komunistinių šnipų tinklas
BONA, Vokietija. — 1976 metų vasarą Vakarų Vokietijoj 

veikęs stiprus-šnipų tinklas pajėgė išvogti iš krašto apsaugos mi
nisterijos planus Vakarų Europai ginti. Paskelbti dokumentai ro
do, kad sovietų šnipai pajėgė įsibrauti į krašto apsaugos ministe
rijos seifus ir išnešti Šiaurės Atlanto vastybių paruoštus apsau
gos planus. —
Suimtieji patraukti į teismą ■ ------ '•—: —— —
Iki šio mėto buvo vedami tar-. 

dymai ir bandoma išaiškinti vi-‘ 
sas komunistų- šnipų’tinklas; bet 
šiomis dienomis trys svarbiau
sieji kaltininkai atiduoti teis
mui. Vokiečių krašto apsaugos 
ministerija pastebėjo, kad dingo- 
iš seifo svarbūs dokumentai. Tuo 
jau buvo pradėti tyrinėjimai ir J sąrašas. Daugelis iš jų sėdi ka 
išaiškinta, kad už dingimą bu
vo atsakingas pats vyriausias 
pareigūnas tiems dokumentams 
saugoti. -

. Pradėjo tardymą.prieš, 
pusantrų metų^ ;

Dabar aiškėja;-kad krašto ap^ 
saugos- imnisieri jos vJtŽPRautojaį. 
pradėti klausinėti lOT&V&r. bir
želio mėnesį. Svarbiausias nusi
kaltėlis skaitoma Ranke Luet- 
ze, dokumentų-skyriaus-viršinin
ko sekretorė. Krašto apsaugos 
mnisterijoje.jįnnbgs josios .vyras., ........................  .
Luther Erwin Lpętze ir Juer-- s^Ja’ ^TĮJ^^ąiyanas, Tailan-^ 
gen Wiegel, kuris užeidavo pas 
sekretorę ir išnešdavo išvogtus 
dokumentus; .Jiems:- gresia ilgų, 
metų kalėjimas./.

Vogė Vokiečių-kariuomenės
- . .. .... :-planus-- < . ..

Paaiškėjo, kad minėti trys 
slaptų dokumentų vagys kopija- emigruoti, 
vo ir davė sovietu agentams ne

! - Daktarai 25 kraštuose 
kalinami, kankinami

LONDONAS. — "Kalinių gel
bėjimo organizacija Amnesty 
International paskelbė, kad 25 
valstybėse šiuo metu yra kali
nami 92’ medicinos daktarai, 
bet tai toli gražu dar nepilnas

lėjimuose be teismo ir kai ku
rie' kankinami. Daugumas dak 
tarų kalinami dėl jų politinio 
nusistatymo. Amnesty Interna 
tiohal atsišaukime į viso pa
saulio medikus prašo susirū- - 
pinti savo kolegomis ir padėti 
jiems atgauti, laisvę. .

Valstyb&; tam 'dakfarai'-kd-' 
linami išvarduitos sekančios: 
Argentiną, jPpaziiija, Bulgari
ja, Kamdfffifeįš,* Egiptas, čili, 
sovietinė ilaĮkietij a, Rodezija, 
Rumunij^-^ringapūras, Soma- 
lija, PietųMfrika, Sovietų Ru-

Stanley Balzekas Jr. Lietuviu Derrtokraty Lygos' pirmi tinkas, ir jo bendradarbis, šerifo Elrodo pavaduotojas, 
Aleksandras Kumskis Naujienų bankete-įteikia senatorwi Frank Savickui pažymėjimo lentelę su reikšmingu jrašu.

Kairėje stovi C Kristina Austin, vakaro vedėja. -Austin, vakaro vedėja.
ienų su

das;' Tune^įa, Urugvajus,’ Viet 
narnas ir Jifgoslavija.
- Su-,13-kj^rięmų daktarų In
donezija stoSfi firmoje, vietoje.-. 
Ihdonezijpįfe kalinami be teis-, 
mo.nuo. 19$5.rųetų,. Rylų Vo- - į 
kiėfįjoje kžjf ktirie daktarai, ; 
kalinami tfž'toi,' kad borėjo- y.'

SOMALIJOS PARTIZANAI LAIMĖJO DAR VIENĄ Mūšį OG AD ENODYKLMO J
Tvirtinama, kad Eritrėjosprovincijoje bręsta ■ - 

naujas sukilimas prieš diktatorių Mengistu
NAIROBI, Kenija.

kad Somalijos partizanai laimėjo ^svarbų mūšį Ogadenb dykumoje, 
kovos lauke pguldydami visą tūkstantį Etiopijos kovai neparuoštų 
karių ir apie 500 sunkiai sužeišdami. Svarbiausieji susirėmįpiai 
ėjo Karo’apylinkėj, kur išvargintas ir kovai netinkamas naujas 
kariuomenės dalinys buvo sumuštas ir nuginkluotas. Rusai pri
vežė i Etiopiją daug ginklų ir Castro patarėjų, bet etiopiėčiai ne
supranta nei rusiškai, nei. ispaniškai? Jie: laikėsi,-.kol, pajėgė, bet 
vėliau norėjo mdsti ginklus ir pasiduoti nelaisvėn,: hes įstikino, 
įkžid Etiopijos diktatorius Mengistu nepajėgs valdžioje išsilaikyti.

ei ja prisimena .praeitį ir nori 
suirutę panaudoti savo protinei 
jos laisvei atojauti. Sukilusi Eri
trėja gali būti pavojinga dikta
toriui.

Egiptiečiai tikisi taikos 
bet ne gerbūvio

ŠIANDIEN IZRAELIO - EGIPTO ATSTOVAI PRADĖS TAIKOS PASITARIMUS
Atskrido 28 oficialūs Izraelio delegacijos nariai 

ir 3 1 laikraščiu korespondentas
KAIRAS, Egiptas. --- šiandien atskrido Izraelio keleivinis lėk

tuvas, kuriame buvo 28 oficialūs. Izraelio delegacijos nariai taikos 
deryboms prdėli ir 31 Izraelio laikraščių, radijo stočių ir televi
zijos atstovas. Izraelio lėktuvas nusileido dideliame Kairo aerodro 
me >ir tuojau jam buvo nurodyta, kad jis nuriedėtų į aerodroma 
karo skyrių. Lėktuvas tuojau buvo apstatytos sargybomis, kad 
niekas prie jo negalėtų priartėti.

" Netrukus prie lėktuvo nusi
leido du helikopteriai, kurie Izrae 
lio delegacijos atšovus ir Izrae
lio informacijos atstovus nunesšė 
į Kairą, Į pasitarimų rūmus.

Mes atvežėme į Egiptą laisvės 
i ir taikos žibintą. — p:;: <’škė Iz
raelio elegacijos atstovas. 29 me 
tus Izraelio ir Egipto atstovai 
visai nesusitikdavo ir nesikalbė
davo, bet trečiadienio rytą atskri 
dusi Izraelio delegacija pradės 
pasitarimus su Egipto atstovais. 
Izraelio lėktuvas buvo papruoš- 
tas Izraelio ir Egipto vėliavo- 

saugumo, be kitko reikalau-da- mis. Vienoj pusėje buvo nupieš 
mas būsimame .^parlamente tas žydų “šalom ir arabiškas 
trečdalio vietų, atsto- “Salam’L Izraelio arabų kalbo-
varnsJ T7 ’ mis šie žodžiab reiškė “taika”.
Tai buvoJ’pįrmas atsitikimas, Izraelitai visomis priemonėmis 

kad jyhith ^alyvavo pasitari- norėjo pasakyti arabams, kad 
muosė-.su jtgįdžiais. jie atnešė taiką. Į,

lan Smith tariasi su 
juodžių nacionalistais

RODEZI.JOS ininisteris pir
mininkas Ian Smith turėjo
draugišką ir aiškų pasikalbė
jimą su trimis juodžių lyde
riais. Tai buvo konferencija iš 
siaiškinti dėl amžiaus, nuo 
kiek metiį amžiaus galės bal
suoti būsimuose Rodezijos bal 
savimuose. Paliūlymuose figū
ruoja 18 metų amžius.

Smith pasitarimuose rodė 
daugiausia susirūpinimo dėl

prezidentas Sadatas ėmės inicia 
tyvos taikai įgyvendinti, bet jie 

Iš Etiopijos ateinančios žinios sako, nesitiki, kad fiiojau bus lengviau 
gyventi. Egiptiečiai tiki, ka«J tai
ka bus pasirašyta bet gyvenimo 
lygiui pakelti- reikės daug kon
ferencijų, dar daugiau kruopš- 
taus darbo ir mokslo, kad egiptie 
čių gyvenimo lygis šiek tiek pa
kiltų. Egiptiečiai yra įstikinę, 
kad karo metu ’ jie' labai daug 
pradado. Be to, užsitraukė" be
reikalingas skolas, kuriomis nie
kį) : nepasinaudojo. Egiptiečiai 
gavo iš rusų daug netikusių gink 
lųčir atidavė judš izraelitams, 
bėl’ egiptiečiai verčiami už tuos 
ginklus mokėti Rusijai

.jie atnešė taika. 1
l
» Iš anksčiau padarytų Izraelio 
atstovų pareiškimų aiškiai ma
tyti, kad dabartinė Izraelio vy
riausybė yra pasiryžusi siekti 

~ įtaikos su Egiptu. Reikia manyti, 
*kad ji padarys dideles koncesi
jas prezidento Sadato vadovau
jamam Eigiptui už pasiryžimą 
imtis pirmo žingsnio abiejų tau 
tų taikai. Verta pastebėti kad 
atvykusios delegacijos narių tar
pe nėra Izraelio premjero Menu 
chim Begin. Nepaskelbta, bet 
manoma, kad Izraelio delegacijai 
vadovauja užsienio reikalų mi- 
nisteris Moiše Dajanas, buvęs 
Izraelio karo vadas ir štabo vir-

Termoijietru suranda 
j- j krūty : vėžį

WASHINGTON. D. C. 
Iki šio metd moters krūtų
žilti gųrąsti naudojo rentgeno 
spindulius if jų fotografijas. 
Dabai* ^gydytojai jau naudoja 
labai jautrius-termometrus vė
žinį lliištatyti. Specialistai iš- 
aiškind,-kad bepradedąs Įsiga
lėti vėžys turi aukštesnę tem
peratūrą negu žmogaus kūnas. 
Gydytojai jautė, kad tempera
tūra yra kiek aukštesnė, bet 
jie neturėjo priemonių tempe
ratūros skirtumams išaiškinti, I 
New Ydrko ir ktose ligoninėse 1 
daromi reikalingi tyrinėjimai 
daiig lengvesniu ir sveikesniu 
būdu vėžiui nustatyti. Rengeno 
spinduliai.sukelia pavojų, tuo tar 
pu temperatūros nustatymas 
kio pavojaus nesukelia.

Eritrėja sukilo i 
prieš diktatorių

ADIS Ababa. — šiaurėje esan 
ti Eritrėjos provincija pareiškė 
noro savarankiškai tvarkyti sa
vo reikalus ir 'nenori klausyti 
nedidelės grupelės karių, vado
vaujamų diktatoriaus Mengistu. 
Sukilėliai užmė Eritrėjos sostinę 
Masavą ir pareiškė, kad jie nori 
būti nepriklusomi ir patys tvar 
kyti savo reikalus. Prieš 800 me 
tų Abisinijos imperatorius užka 
riavo Eritrėją ir prijungė ją prie 
savo imperijos. Atrodo, kad da
bar gali būti sunkūs mūšiai Af
rikos Rago iškyšulio srityje. So 
vietų valdžia ten nori, laikyti sa
vo bazę, bet Eritrėjos partizanai 
vargu norės savo teritorijoje tu
rėti sovietų karo.lai vyno ir-avia 
ei jos bazę. Jeigu kariai neklau-

tik šiaurės Atlanto Valstybių * Sovietai - nesitikę]o tokios 
pirties Belgrade 

BELGRADAS. — Pirmadienį 
Sovietai vėl gavo pylos iš JAV 
delegacijos Belgrado konferen 
cijoje už žmogaus teisių laužy
mą ir disidentų areštavimą.At- 
sikirsdami Sovietų delegatai 
lyg papūgos kartojo vis tą pa
tį, kad Washingtonas 
teisės kištis į sovietų 
reikalus” ir “kitus 
apie. žmogaus, teisęs”. 

Jungtinių Valstybių 
tas Spenšer Oliver pasakė 
sai konferencijai, kad JAV 
stebi kaip Sovietai pakartoda
mi laužo Helsinkvje 1975 me-! ..... . ,, . , . ..
tais pasirašvtą sutartį. kuria’- s^s naus angį , r 
garanluoianioi pagrindinės'11^
žmogaus teisės. Dabar visos 35i”cPa'ėSs raldytl Mto' 
valstybės, tos sutarties signa-j 
tarės, susirinkusios Bėlgradel 
patikrinti kaip ta- sutartis vyk’ 
doma; iš ilgos eilės sutattį lau Etiopijos diktatorius Mengistu, 
žančių faktų pranešime pa- išžudęs Etiopijoskariuomenės 
teikta faktų i£ Ukrainos, kuri specialistus, pašaukė jaunimą 
areštuoti ir nuteisti didžiau-1 karo tarnybon, juos apginklavo 

sovietų ginklais, tikėdamas sus j 
tiprinti savo padėtį, bet jam ne
siseka. Dabar aiškiai nustatyta,, 
kad 8 savaičių nepakanka jau
niems kariams apmokyti. Iš viso, 
jie nėra pripratę prie rikiuotės 
ir naujo gyvenimo. Svarbiausia, 
jie nebetik keliais kariškiais, vai 
dafičiais buvusią Abisinijos im
periją. Kiekviena didesnė provrn

gynybos planus, bet ir pačių vo
kiečių karo jėgų planus Teismui 
liudijęs krašto apsaugos minis- 
tero pavaduotojas kapt.. Curt 
Eischer išdėstė teismui šnipų 
gaujos padarytą žalą. Ilgas sa
vaites suimtieji gynėsi, bet vė
liau, kai buvo jiems parodyta 
kaltinamoji medžiaga, tai prisi
pažino ir išdavė bendrininkus. 
Krašto apsaugos įstaigos tar
nautojus ištirdavo, jų charakte
rio nepažino, todėl ir padaryta 
didelė žala sąjungininkams.

Imtasi priemonių 
šnipams išgaudyti

Šnipų tinklas išaiškintas 1976 
metų birželio pradžioje, šnipai 
atidžiai sekti ir surasti jų bend- 
ninkai. Išaiškinti ne visi bendri
ninkai, bet patys svarbiausieji 
buvo suimti ir ilgai tardyti. Tik 
tai dabar, turiti visą kaltina
mąją medžiagą ir prisipžinti 
mus, byla atiduota teismui ir iš
kelta viešumon. Vokietijos kraš 
to apsaugos vadovybė ėmėsi prie 
moniu uždaryt visus kelius šni
pams įkelti koją į ministeriją.

neturįs 
“vidaus 
mokinti

delega-
vi-

Pašauktieji netinka 
karo veiksmams

Vėjuotas, šaltas, snigs
Saulė teka 7:05, leidžiat! Į:0P

siomis bausmėmis vienas 12, 
antras 15 metų kalėjimo My
kolą Rudenko ir Alekšfei Ti- 
chij už tai, kad įsteigė ukrai
niečių grupę, kad prižiūrėtų, 
kaip vykdoma Helsinkio su
tartis—tik tokie ’nusikaltimai’, 
kad norėjo pasinaudoti Hel
sinkyje suteiktomis žmogaus 
teisėmis...” *

Šnipai turėjo raktus 
į vokiečiy seifus

BONA, Vokietija. — Teismo 
metu paaiškėjo, kad sovietų šni 
pų grupė, veikusi Vokietijos 
krašto apsaugos ministerijoje, 
turėjo raktus prie slaptų seifų 
ir galėjo išsinešti ar nufotogra
fuoti .planus ir padarytus nuta^ 
rimus. Atsakingas senas karys 
nebuvo atsakingas žmogus, jis 
pasitikėjo savo sekretore, o ji, 
atrodo, pasidarė raktus ir įteikė 
sovietų šnipams.

NAIROBI, Kenjja. —Etiopi
jos kariški lėktuvai šeštadienį 
bombardavo Somalijos šiaur
vakarių miestą Hargeisą, ma
žiausiai 9 žmonės užmušdami ir 
daug kitų sužeisdami. Sėkan 
Čiu pranešimu, Hargeiso užpuoi 
liniė dalyvavo astuoni kdri-Į
niai lėktuvai, du sovieto kon-l 
’rtrukcijos MIG-2 ir vienas U.S 
gamybos 7 lėktuvas. Puoli- 

jme užmušti 7 vaikai. 2 moky
tojai ir nesuskaičiuotas skaičius 
kiek miterų.

NEPILNAMEČIŲ LYTINIŲ 
SANTYKIŲ REZULTATAI 
WASHINGTON. — Speciali 

grupė, federaliriių tyrinėtojų 
apie, nepilnamečių (vaikų) ly
tinius ' santykius ir jų rezulta
tus, rekomendavo, kad fede
ralinė valdžia paskatintų val
stijų administracijas teikti jau 
nikliains gimdymo kontrolės 
priemones ievų neatsiklausus. 
To$ specialės grupės memoran 
duine parašyta, kad daugiau, 
kaip 4 milijonai mergaičių 
.tarp 15 .ir 19 metų amžiaus pa
laiko lytinius santykius ir apie 

”2 itiiJLijonai vartoja kontracep- 
tyvus, apife milijbnas patampa 
nėščios, 600,000 gimdo su 
bai sunkiomis socialinėmis 
sėkmėmis, o apiė 300.000 
roši abortus.

— Sovietų kosmonautai pajė
gė pasiekti erdvėje skriejahtį 
sovietų erdvėlaivį ir susijungti.
'Japonijos prekybos rrtinis- 
tėris atvyko: į Ameriką prekybos 
reikalam* aptirti, -ir -

to

la_
pa- 
da-

— Valstybės Departamentas 
prašomas nustatyti, kaip komu
nistinėje Kinijoje gaminamos 
geros pirštinės taip pigiai Ame 
rikėje pardavinėjamos. Toks biz 
nis kenkia Amerikos pirštinių 
gamintojams.

Humphrey svečiavosi 
pas prezidentą

WASHINGTON, D. C. — Sen 
Hubert Humphrey praeita sa
vaitgali praleido Camp David 
vasarvietėse. Jis serga vėžiu, bet 
prezidėntas'*Carter pasikvietė jį 
i prezidento vasarvietę, kad ga
lėtų su senatorium pasitarti 
įvairiais sveikatos ir valstybės 
reikalais. Sen. Humphrey kelis 
kartus norėjo kandidatuoti pre- 
bidento pareigoms, bet jam ne
pavykdavo. Demokratų partijoje 
jis nerasdavo pakankamai prita
rėjų. Dabar senatorius mato, kad 
krašto prezidentu jis niekad ne
bus, liga jam uždarė duris į pre
zidentūrą.

Atvykusius izraelitus sutiko 
Egipto užsienio reikalų ministe- 
ris ir keli aukšti užsienio minis
terijos pareigūnai. Izraelio vy
riausybė prašė leisti taikos sie
kiančiam Izraelio lėktuvui skris 
ti tiesiai per Sinajaus dykumą, 
bet Egipto vyriausybė neleido 
tiesiai skristi. Izraelio lėktuvas 
turėjo padaryti didelį ratą, kad 
pasiektų Kairo arodromą. Egip 
to vyriusybė ilgai užtruktų, kol 
įsakymas karo vadovybei pasiek 
tų fronto linijas. Be to, galėtų 
dar Įvykti nepageidaujamas in
cidentas.
Liūdniausia, kad Jordanijos ka 

ralius Husejinas oficialiai prane 
šė. kad jis nesiūs savo atstovų 
į Kairo konferenciją. Karalius 
Husejinas dvi dienas praleido 
Eigpte. kalbėjosi su prezidentu 
Sadatu, bet vėliau staigiai išskri 
do. Egiptiečiai buvo įsitikinę, 
kad Jordanija atsiųs atstovus į 
pasitarimą. Karalius laukia, kad 
Izraelis pakviestų jį Izraelį tai
kos pasitarimams.

—. Rodei i jos juodžiai pranešė 
■vyriausybėj, kad jie organizuo
ja dideij utreikiį. .

— Sirijos prezidentas pakar- — Pašto vadovybė praneša, 
tojo, kad jis nieko nesitiki iš pla Į dabar geriausia siųsti kalėdi- 
nuojambs . Izraelio — Egipto Įnius siuntinius, jeigu norite, kad 
tAikos. s, paiku jie pasiektų adreeat^.



hti Metus.
Miami Balio skyrius tradici-

šio brangaus vakaro proga su
telkus lėšų nepritekliuje atsidū- 
rusiems sušelpti. Taigi, Kūčiv 

tikos ir Kanados, o kart kartė-’vakarienės proga duodamoji ma 
ir už vai

auuėtf draugėn ir■ pabuvoti sa
vųjų tarpe. Ypač Miami, kur 
sųaireukama kuone iš vi®c* Ame

prasidės 6 vai. vakaro 1977 m ' side, Fla. 33154, tel. 861-3235). lis Atžalynas išpildys vieną? X* 
gruodžio 24 d. (šeštadienį).

Savitarpio būreliams stalus 
užsisakyti prašoma bent jki gruo 

0556 ar 866-3044.

I Miami Balto skyriaus valdyba landos programą.
I - Valgiai bus tiekiami nuo 8

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

mis ir iš kitų kraštų. Bet kas! žiausioji auka '$ 6 — 
sekmadienį klube ruošiamų pra kus 3-12 m. $3 — yra auka šal- 
mogų, didesnis dėmesys yrajpai. ‘ V T?
kreipiamas į Kalėdas ir Nau- Kūčios Miaipi L. A. P. Klube

Miami Lietuvių Amerika 
; ♦ i; į* * ’ -AJ>- . > i

džio 23 d. Skambinti teL 931-J Piliečių Klubas 1977 m. gruo-} Dalyvio mokesti® 
džio mėn. 31 dūsavo patalpose anksto * užsisakiusiems — $9, 

Miamiečiai, šiose Kūčiose ne-1 ruošią šaunų Naujų Metų suti- vaikams —$5). Vietų užsitikri- 
dalyvaujantieji, nuolatiniai pra kūną. Be įprastai geros šiltos j nimui skambinti: 931-0556 ar 
šomi savo auką šalpai įteikti ar vakarienės ir taurės šampano j 866-3044. 
pasiųsti skyriaus, ižd. S- Narbu- bus ir maloni naujovė — fo- 
tienei (X958 Emerson ase. Sūri ronto dainos ir šokių ansamb- bo orkestras.

$10 (iš

■šokiams gros nuolatinis klu- 
Klubo Vadovybė

SEALY RĘST DELUXE

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Finansų Ministerio visuotiniai įsakymai skelbiami 
viešai, o pavieniai įsakymai pranešami tiems, kuriuos 
jie liečia.

Įsakymai įsigalioja nuo paskelbtosios arba praneš
tosios dienos, jei juose nenustatyta kitaip

'Note: This Ad can 
also be used with 
other merchandise 
where appropriate... 
have newspaper set 
correct mattress name 
and ail prices.

Durable innerspring construction plus a surface 
luxuriously quilted for extra comfort. Exclusive, 
patented Dura-Gard®box spring is extra rugged. 
Try this great buy soon!
Full ea. pc. $89.95, Queen, ea. pc. $119.95,
King 3-pc.set $319.95. . ; - . ..

Finansų Ministeris tvarko šiuo įstatymu numatus 
dalykus per jo žinioje esančias įstaigas ir pareigū
nus. * VAt

Kurioms įstaigoms ir pareigūnams pavedama šiuo 
Įstatymu numatytų dalykų tvarkymas ir priežiūra, ta
tai nustato Finansų Ministeris. 
~ .'5. r

Prižiūrėdami Finansų Ministerio įsakymų vykdymą, 
4 str. nurodytos įstaigos ir pareigūnai turi teisę:

1) reikalauti iš įstaigų, įmonių ir asmenų žinių ir pa
aiškinimų, ■_

2) žiūrėti įstaigų, įmonių ir asmenų atskaitomybės 
knygas, korespondenciją, protokolus, kainų kalkuliacijas 
ir kitokius dokumentus bei raštus,

3) apžiūrėti įstaigos ar įmonės darbo būstus,
4) tikrinti visa, kas reikia jų kompetencijai vykdyti,
Gauti šiuo straipsniu duomenys laikomi paslaptyje 

ir gali būti naudojami tik valdžios kompetencijai vyk- 
dyti- . . ’ , ............

... 6.
/ " - - -•* . o * - • . _

Viešosios bei privatinės teisės įstaigos, įmonės ir as
menys turi vykdyti 5 str. nurodytus reikalavimus ir tuo
se dalykuose, kurie sudaro įmonės paslaptį.

7.
Pramonės bei prekybos įmonėms ir netinkamai tvar

komiems namams Finansų Ministeris galį paskirti admi- 
nistatorius.

Šiuo atveju įmonė ar namas eksploatuojami savinin
ko ar laikytojo sąskaita.

Pramonės ir prekybos įmones, nevykdančias šio įs
tatymo nuostatų bei baustas už nusižengimus šiam įs
tatymui, Finansų Ministeris turi teisę sekvestruoti..

Ministerių Taryba gali, Finansų Ministeriui pasiū
lius, šias įmones, o taip pat ir nėtinkamai tvarkomus na
mus nusavinti.

D. * -
Sekvestruotas įmones perima Finansų Ministerio 

įsakymu sudaryta komisija. < ;
Komisija, perimdama įmonę, surašo tam. tikrą įmo

nės inventoraus perėmimo aktą.
- • 10. < /

Sekvestruojamos įmonės eksploatuojamos. Valsty
bės Iždo sąskaita.-

Finansų Ministeris gali jas perduoti eksploatuoti fi
ziniam ar teisiniam asmeniui. Šiuo atveju jos eksploatuo
jamos to asmens sąskaita.

11.
SEALY POSTUREPEDIC "CLASSIC"

Twin
/ SEALY
POSTUREPEDIC

Wake up toyalue and great mornings! No 
morning backache from.sleeping on a too-soft 
mattress. Designed .in cooperation with leading 
orthopedic sugeons for firm support.
Full ea. pc. $119.95 Queen 2-pc. set $299.95 
King 3-pc. set $439.9$

SEALY POSTUREPEDKflMPERIAL

Z SEALY
POSTUREPEDIC d

tyfaftičss
Qualtfy-

s119®5
The Sealy Posturepedic Unique Back Support 
System with added support from maximum 
number of scientifically "programmed" coils. 
Patented Posture-Grid®foundation. Elegant 
damask cover. .. ' . - ;
Full ea. pc. $139.95 Queen>2-pc. set $339.95 
King 3-pc. set $479.95

Finansų Ministeris paprašytas to asmens, iš kurio 
įmonė buvo sekvestruota, gali, jei jis yra įsitikinęs, kad 
įmonė ir jos veikla bus tikslingai tvarkoma, pasiūlyti Mi
nisterių Kabinetui sekvestrą nuimti.

12.
Sekvestruojama įmonė administruojama ir eksploa

tuojama Finansų Ministerio nustatytomis taiskylėmis. 
; 13.

Įmonės, kurios Finansų Ministerio įsakymu dalina
si su kitomis įmonėmis medžiagų, energijos, kuro ar dar
bo jėgos ištekliais, už duotus šiuos išteklius atlyginamos 
įmonių laikytojų susitarimu.

Jiems nesusitarus, atlyginimo didumą, būdą ir tvar
ką nustato Finansų Ministerio sudalyta komisija. >

14. '
Nusižengę: t į
1) šio įstatymo nuostatams, - .
2) šio įstatymo numatyta tvarka išleistiems nuo

statams,
3) kompetetingų organų reikalavimams,'
4) suteikę neteisingas arba klaidinančias žinias, Į
5) kaip kitaip trukdyti šio įstatymo vykdymą ar prie

žiūrą, \ \

OAK SUPPLY AND FURNITUF I

711 WEST JACKSON BLVD. ... * , ; 7 CHICAGO/ ILL.' 60606
ALL PHONE (312) feį- Ulp . '

baudžiami atitinkamo departamento direktoriaus 
arba kito pareigūno, kuriam Finansų Ministeris pagal 
šio įstatymo 4 str. tatai paveda, baudžiamuoju nutarimu 
Priverčiamojo Darbo Įstaigoje ligi vienerių metų„ arba 
piniginę bauda ligi 100,000 litų, arba abiem bausmėm 
karta- . ' f. ./.'IWB.bti

(Bus daugiau).
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Sakoma, kad Kūčių vidurnaktyje, žiūrint į veidrodi, gajima> pamatyti 
savo ateitį. ‘Tuo dalyku, o gal tik veidrodžiu, labai susidomėjo 

prijaukinti meškėniukai.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS j “S
Dėsto RIMAS NERLMAVIČIUS

VILKAS PERPYKĘS IR 
LAPUTĖ

Piktadėjas kuopikcziausiai 
ant kitų kalba

sybėSj 3-čia laida 1906 m.
Guvus Vincė Montessori 

mokykloje
Vilkas norėjo avį isz kaime-’ Mokyklos vedėja, norėdama

nes sau pasigauti, bet labai ne- paįvairinti priešmokyklinio am 
nusidavė; piemenys pamatė jį ir j žiaus vaikų painokas, pakvietė 
prie avių beslenkant isz užpaka- gydytoją aiškinti apie sielos ir 
lio jam užėjo ir su lazdomis kūno balansą. Norėdamas su- 
kaip reikia jam nugarą iszpylė žinoti vaikų iiiteligencfją, jis 
ir su szunimis užpjudę Į girę’klausė vieną bern iuką — mo- 
kaip ant juoko palydėjo. jdernų guvųjį Vincę:'

Vilkas už tai labai ant pieme- . — Sakyk, mažyti, ką turime 
nu perpyko, jogei nežinojo nė daryti, kad nueitume Į dangų yinėti Preparation H. Vyrai ir 
ką jiems daryti. Isz to atsisė- pas angeliukus? 
.dias girioje ėmė raudoti ir.gai-’ — --

Jejp kalbėdamas ;< j nerasi berniukas,, , o ^ gydytojas jo dar 
ant svieto niekur tokios netei- klausė: 
sįngos szalies, kaip czion pas 
mus; visi susiedai pikti, galva- 
žudžei, geros szlovės artymo sa
vo nuplėsztojąi, niekai visi! ne-j— atsakė nė nemirktelėjęs gu- 
galiu niekur nė pasisukti, kas j vus Vincė.

Negali būti
Laukiniuose vakaruose ka-

-(tias girioje ėmė raudoti hygai — Reikia numirti, — atsakė

— Tai tiesa, bet ką turime 
daryti prieš tai?

— Reikia iškviesti gydytoją,

gyvas visi ant manęs: medėjai 
szaudo, piemenys reikauja, oliuo 
ja, szunęs loja ‘— nors gyvas į
žėmę lystum. Ar tai teip svie- J daise prie baro sėdėj o du kau
le yra? Pasakojo man garnys, į bojai. Vienas sakė:
kad laimingoje Arkadijoje su j — žinai ką? Tavęs ieško še_ 
visu ne teip yra: tenai duobės' rifas. Jis tave Įtaria, kad šian- 
po kojų artymo savo nekasa, dien 11 valandą tu nušovei Jim- 
fenai sutikimas ir meilė yra; my Brauną.
sznėkejo man, kad tenai ne tik — Negali būti. Kaip tik tuo 
piemenys, bet nė lapė isz tolo metu aš turėjau ginčą su John- 
neloja. Tūsžczia tavęs, pra-rny Grinų ir jį nušoviau, — tei- 
smegk tu neteisingoji szalis,' sinosi antrasis.
eisiu sau į laimingąją Arkadiją. |

— Eik sau, eik, atsakė lapu.j
tė: o! bepig butų, kad tavę ne-Į 
labasis isznesztu, mes ir be ta- [ 
ves apseisime.

Bukime mes patys geri, tai 
turėsime ir gerus susiedus; nie
kur ant gero nereikauja, neo
liuoja, kaip ant vilko.

— Negali būti. Kaip tik tuo

E .

m*

sąskaitos
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TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-3070
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žino tikrą priežastį
Du girtuokliai sėdėjo taverno

je, gėrė ir kalbėjo. Vienas sa
kė: ' 1.

— Žinai, mielas drauguži, aš 
jau negaliu, kaip anksčiau ga
lėjau. Dabar kai tik išgeriu virš Į 
normelės, tai tuojau ant kūno,

Žiema
“ Spindi žvaigždės sidabrinės, 
$ Lygumose ir pusnynuos, 
1 Šokinėja kaip žarijos.

Rugienojai ir paunksniai 
Sniegė ‘ skėnefi ir juoduoja, 
Vakarinėj priebhmdoje.

O naktis, naktis kaip jūra, 
Ūkanomis apsikorė 
Ir sapnuose pasinėrė.

1 Tik pušynas nusiminęs 
Susiglaudęs, susipynęs

-- Neša sniegą sidabrinį.
Don Pilotas

' Irvine, ęal., mokslininkai nu- 
statė, kad 14^' žuvėdrų, esančių: 
Kaliforn.jos pakraščilK’^ę, yra [ 
lesbinės elgsenos —- draugauja , 
patelės t k su palelėmis, o su pa 
tinėliais jokių reikalų nenori ta 
rėti ir neturi. Tas mokslininkų;

atsirandii mėlynos dėmės.
— Nenusimink. Man irgi lai 

pasilaiko, nes ir aš turiu ner- 
.vuotą žmoną.

pakvietę. J svečus rabiną, pa
sakojo jam apie savo garbingus 
senelius bei prosenelius ir sakė:

— Be abejo, jums bus.įdomu 
žinoti, kad vienas mano gimi
nės senolis. - pasirašė Amerikos 
Nepriklausomybės deklaraciją...

— Tai yra labai įdomiu, — sa
kų jai ra b na s. —r- Betgi turiu 
jums pasakyti, kad kadaise vie
nas iš mano senolių paskelbė De
šimtį Dievo įsakymų...

Komunizmo įtaka
JAV kompartijos laikraštis

Gari.Ingi pranokėjai

Turtinga Įxinia mėgo g’rt 
sava garbinga kilme. Kartą ji atradimas maloniai patiko Mp-: 

terų išla^sp’nimo organizacijai 
ir JAV valdžiai. Ji paskyrė per 
National Science fondą $62,000 
tolimesniam šio reikalo tyrimui.

— Pagaliau įrodyta, kad lie
tuvių priežodis “Auga, kaip ant 
mielių” yra teisingas. Torquay 
apylinkėje, Anglijoje, dviejų rūe' 

i tų berniukas suvalgė 4 svarus 
tešlos su mielėmis joje ir greit./ 
tapo du kartus didesniu ir plą-3> 
tesniu. Rūpestingoji molina ttuit ■ 
arpu miegojo ant virtuvės sta

lo.
— Kalbant apie ‘ Striptize” ba1 

Daily World savo skiltyse įdėjo “Sauja skatikų” romanus, žinn- 
tokį propagandos perlą ir lėni- tina, kad gacsioji civilizuotuose’ 
niznio įtaką į pilvą Amerikos vakaruose striptya* 

“i-h:ladelphia — Daily World •^|jss Le:gh JSliarop žinomą 
ne tik skleidžia tiesą darbinin- Vampire Giri vardu, savo nie
kams apie socializmą, bet ir gy_Jną ir kūną rodydavo ne spęcia- 
do mažesnius negalavimus irii-ame varstote bei įrengimuose,

ne tik skleidžia tiesą 'darbinin- y

do i 
skausmus, kaip paaiškėjo Phi- 
ladelphijos vadams pirmą rau
donąjį šeštad’enį kovo 26 d. Pa- 

je entuziazmo, kurį sukė
lė išnešiojimas beveik 1,000 laik
raščių po Philadelphijos darbi
ninkų klasės gyvenamas apylin
kes, du iš tų vadų — Dave Bell

Pamokslai. Iszminties ir Tei- lr Dickerson pastebėjo, t r .
kad jų pilvų problemos ir galvos chiatrų Draugijai, kad New Yor- 
skausmai baigiantis dienai pra- Įf0 miesto gyventojų pa-otipis- 
ėjo”. -
■ Naujas grožio preparatas

Iš pasaulinio elęgancijos ir - kandidatavo į miesto 
dabartinės muzikos centro per -
Washington Star puslapius pa
saulį suindomino ši žinia:

— Dabar atsirado nauja 
kvailystė Nashville mieste, Ten
nessee valstijoje, nes tenykščio- 
se vaistinėse uždrausta parda-

bet iš grabo, žinomo modernio
je kalboje karsto vardu. Ji bu- 
vo atvykusi j JAV sostinę, žino
mą Washington, DC, vardu ‘‘įti
kinti dabartinį Amerikos pre- 
zidetntą, kad apsinuoginimas 
gali būti klasiškas biznis”. t?

— Nežiūrint antropologo Lėo 
Strole pareiškimo Amerikos Psi 

sveikatingumas yra geresnis, ne- 
gu. prieš 20 metų, vienok buvusį 
kongreso atstovė Bella Ąbąug

tą, o to miesto lietuviai poli
tiniai veikėjai buvo ją pakvietę" 
kalbėt Vasaro 16 minėjime. •_ .

- *.- ' - • ♦ - ■ - 7 •

žinių žinovas'

Sezono ^karsfyįe'

moterys atrado, kad ta hemo- 
roidams gydyti skirta mostis 
tinka ir daro stebuklus išlygi
nant kaklo raukšles. Nashville 
miesto elitas gavo idėją iš Eu
ropos laikraščių apie kaklo rauk 
šlių ištempimą.

— Dabar Nashville mieste vi
si tepa Preparation H mostimi 
savo kaklus, — patvirtina Vir
ginija Keathley, moterų sky
riaus redaktorė Nashville, Ten
nessean laikraštyje. — Jis pa
naikina visas tas raukšles ir da' 
ro gražiai atrodančiais... '
MODERNIŲ LAIKŲ ŽINIOS
— Federalinė valdžia yra su

dariusi daug komitetų ir agentų 
ivarems darbams be studjoms. 
Viena tokia agentūra savo biu
letenyje pataria ūkio darbinin
kams einant per ganyklą neįlip
ti į raguočių išmatas, nes jos 
yra slidžios ir galima parvirsti.

— Kalifornijos/universiteto, kytinas ne visiems, bet JAV Lie-

Magaryčios

- • Kodėl niekas neprotestuo
ja, kad didžiausia Amerikoje 
darbounija AFL-CIO naudoja 
ne specialisto, betmėgėjo pai
šytas kalėdines korteles? Jas
paišė, męno- mėgėjas,, tos darbo 
federacijos prezidentąš, George 
-Meanyz. ;

! Jei ką.Ėięyas nori nubaus
ti; taijpirma .atima protą, — ta- 
rė tatttįėtįs,;skaitęs; premijuotas -

W '^Sauja

Geras klaų^hi^ .

~ Keleivio 46- 
įtaigojama, 
susėstų pašitariniamš ;ūž bendro,' 
stalo, kaip/tai.-pa<ĮĮ^f.-ttĘcS<ą.n&U 
.'priešai arabai irPabaį-i 
goję klausiama:^ -C .

Gerbiarniejiyadąi.kuriąį 
vietą, taip baisiai skauda, kad 
negalima prisėsti? :' ' ' ■ -y.

Geras klausimas, tik jis tąr-

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė Ir lieto- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau 11 vardintomis knygomis, 

čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. ' -
Įvores Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL " ’ -'T

Juozą, Kapačinskas, ItEIVIO DALIA. Atsiminimai Beivio Dali* 
yra natūrali ankstesniąją atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje bejal- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausai ilxn- 
struota. 300 psL Kaina 7 doL — - .

eiKAGIETtS įSPODilAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. UIETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudskidose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pat SI JO. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M. ZoUenko, SATYRINES NOVtLtS Genialaus rusą rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi- kaina S3.

D. Kuraitis, KEDONt | ANAPUS Gf LESINSI UŽDANGOS, 
tariaus pastabumą neapgauna Intinikto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvų, grasu stitimti *

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOJ 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė stadija apie prūsą Įjjdąąį, 
Kaina S2. *

Vincą, žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAjWI.
M p«L Kaina SLBO. -r

Ue Ir kiti leidiniai yra gamurcS
NAUJIENOSE, 1H9 S*. HALSTED SYs CHICAGO, ILU MSN

Jie‘šertai išskrido į šiltesnius kraštus. Vasaros prisiminimai 
" . liko Hk nuotraukose...

1

į tėvįii neturėjo va:kų, galimas: 
! dalykas, kad ir jų ainiai neturės.

e Politiniai žinovai tvirtina, 
kad dabartinė administracija 
numato šviesią ateitį: ji dalei- 

įdžia, kad ale lyje rusai iš nu- 
įpirktų anienkpniškų kviečių iš
sikeps raga’šį ir ant jo teps Ame 
rikoje gamintą riešutinį sviesta.

e Dvi galvos yra geriau, jei- 
‘gu abi nekvailos. Tik tada daug 
galvų reikia, kai premijuojami 
pornografiniai romanai. Kitaip 
skaitytojas gali pamanyti, kad 
vieno kvailio darbas.

Amerikos popierizmo naš- 
, ta spaudžia valdžios tarnauto
jus ir milijonus mokesčių mo
kėtojų. Aš ligoninėje išbuvau 
tiktai trejetą savaičių, o popie
rizmo net dvi naštas gavau: vie
ną ligoninėje, o antrąją namuo
se ir dar vis daugiau tebesiun- 
čia popierių...

g Anabelė Csaitė skaitydama 
knygą nualpo. Pakviestas gy
dytojas nustatė, kad ji skaitė 
Icehoko Mero “Striptizo” mal
das...

g Telefonų kompanijos dar
bininkas taisydamas telefoną 

(dideliame dangoraižyje pakly
do. Nerasdamas durų išeiti, lau
kan, paklausė grindų plovėjos. 
Toji atsakė: Paskambink Nr. 
911. Don Pilotas

tuvių; Bendruomenės urėdui,— • Vienas komikas mate lio 
esančiam ■ Philadelphijoje. Jis 
su savų svita atsisakė sėsti už 
vieno stalo su tokiais pat bend- 
ruomenininkais veiksnių konfe
rencijoj- Chicagoje.- Tai. turbūt 
jiems ta .vieta ir skauda.

Jogos stovykloje
■'/ Ar verta važiuoti į jogos sto
vyklą? Sportininkai bei jogos 
sistemos entuziastai gali -važiuo
ti, bet seniems žmonėms važiuo
ti ne patartina, nes jie - neatlie
ka jogos sistemos reikalavimų. 
Žinome, kad. ir seniems žmo
nėms'reikia'judėti — vaikščio
ti, šį tą dirbinėti, bet negalima 
reikalauti, kad jie stovėtų ant 
galvos...

■ (Tėviškės Žiburiai, 48 nr.) ■

f knygelę “Kaip būti laimingam 
be pinigų”. Ta knyga jam davė 
idėją parašyti kitą labiausiai 
perkamą knygą — Kaip užlai
kyti namą nieko pačiam neda
rant ir neskaitant knygų, kaip 
viską pačiam padaryti.

• Ekonomistas pridėjo išva
dos, kad šiais laikais be pinigų 
gali gauti ūk ligą. - . 

• Modernus antropologas aiš | • šachmatų pavadinimas ki-
kino apie paveldėjimą. Jis są-'lęs iš dviejų arabiškų žodžių: 
kė, kad jei kieno proseneliai sach mat —karalius yra miręs.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozas Dauparas. ŽEMĖS 0K1O ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
U Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju 
lių: žemė* ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimu Lietuvoje.

AuTorius savo žodyje rašo: **Jei liūdnas lietuviu tautos likimu 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
nių ir kultūrinių laimėjimų/ šiandienų, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais I 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. .

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi ■ 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po P&- I 
šaulį Waškytų lietuvių absoliuti. dauguma yra arba patys buvę ūki- j 
n m Irai Rrh*’primoku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi zbsc* t 
lipdai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia, meile Lietuves 
žemei parašyta, , kad pradėjus skaityti nebesinori pertrauku. Knyga 
autoriaus KfrmamR Lietuvai Mals žodžiais: ^Dėkingas sūnus — mylt

puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.001 
Gaunama Nauliėnose. -r* ' \

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

--j.. NAUJIEM ŲS
1739 So. hAJLSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

/ ?'Girę piaigMj'too]»5'"kam

TaupyKit e dabar *»5310
jj; >

Pm mtu taupomi jūsų pinigai &. | 
lieka. didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su- |Į 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne-

INIVERSAI
nėšio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-
i ■

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

(steigta 1923 metais, 
(rtalgos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.



Money

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupantu vadinama Lenino prospektu

Šv. Kristupas

(Tęsinys)

V. VILIUS

prie

$34.00
$18.00
$ 4.00

jo anekdotą, kaip caras Mikalo
jus su cariene nuėję prie dan
gaus vartų, -Petras atsisakęs įsi

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

$33.00
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

$33.00
$18.00
$ 3.50

Užsieniuose:
metams____ _
pusei metų — 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams ______

pusei metų _____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams______
pusei metų __
vienam mėnesiui

ALEKS. MARČIULIONIS 
LIUDAS DOVYDĖNAS

— Sekretorius Vance. įsikalbę 
jęs su Egipto ir Izraelio vadais, 
išskrido į Siriją.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams .....___________

pusei metu ........................
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui ________

plaukė 
pakiliu 

mi-

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

zys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas. 
Darbą tęsia ne jis vienas, bet visa Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovybė. Jis liudijo kongreso ir vyriausybės 
sudarytam komitetui, jis buvo nuvykęs į Belgradą ir 
asmeniškai Amerikos atstovams priminė apie sovietų 
valdžios naudotą prievartą Pabaltijo kraštuose ir šian
dien naudojamus metodus tai prievartai pateisinti.

Senieji Amerikos lietuviai, žinodami lietuvių pas
tangas tapti nepriklausomais ir suprasdami rusų už
trauktą nelaimę, ėmėsi priemonių, kurios gali padėti pa
vergtai lietuvių tautai atgauti laisvę. Amerikos Lietu
vių Tarybos nariai suprato JAV galią ir stengėsi ją įt
raukti pavergtos Lietuvos pusėn- Amerikos Lietuvių 
Taryba tęsia tą darbą, kuri pradėjo dideli kovotojai už 
Lietuvos laisvę. Jie kovojo caro laikais, jų numatytas 
kelias yra naudingas ir šiandien. Svarbu, kad mes ne- 
pamestume kelio dėl takelio.

Amerikon atvažiavę saujelė gudragalvių, kurie 
nori primesti Amerikai kitokią laisvės kovos koncepci-

NaojienoK Chicago 8. Dl. —Wednesday, December 14,1977

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

Pinigus reikia siųsti pašto
Orderiu kartu su užsakymu.

MASKVA. — Ir Sovietija ruo 
šiasi Tarptautnei Žmogaus Tei
sių Dienai. Praėjusi šeštadienį 
suimdami ir palikdama namų 
arešte 20 disidentų, spėjama kad 
Kremlius išanksto prisiruošia 
apsisaugoti nuo bet kokių as
mens laisvės priminimų.VISI LIETUVIAI BIZNIERIAj

G AR SI N KI i 'ES

putiną jau esant danguje... ir, 
žinoma, kas vėl įvyktų, jei caras 
ir. carienė... Bet caras tikinęs, 
kad jį, nužudę revoliucionieriai
— mužikai. Argi to neužtenka 
kankinio vainikui, jeigu toks mu 
žikas — Rasputinas jau. seniai 
danguje?- čia įsikišusi rarįnė: 
“Nikolaška, turi gi kas nors dan 
guj e atstovauti ir Rusijos muži
kui”. ’
- Liko ilgam kaip skaidri proš
vaistė nakties niūroje susitiki
mas — bendrystė su advokatu 
Antanu Tumėnu.

'Bus .daugiau)

Pasimetimas visuomet yra skaudus asmenims ir tau
toms, bet jis yra dar skaudesnis, jei žmonės ir tautos 
pasimeta pavojaus valandomis. Niekam ne paslaptis, 
kad tam tikra dalis Amerikos lietuvių yra pasimetusi. 
Tatai labai teisingai konstatuoja praeitą sekmadienį 
konferencijon suvažiavusieji reorganizuctojos Lietuvių 
Bendruomenės pareigūnai, ruošusieji rezoliucijas, o 
vėliau tai patvirtino visas suvažiavimas, vienbalsiai pri
imdamas rezoliuciją apie pavojingą laikotarpį.

Visi žinome, kad okupantas ,negalėjęs gauti laisvo
jo pasaulio valstybių pripažinimo jo padarytam smur
tui, griebiasi pačių rafinuočiausių priemonių savo tiks
lams ’pasiekti- Europoje pavergtas tautas jis laiko so
vietų karo jėga ir policija, o laisvan pasaulin jis siunčia 
įvairiausiais drabužiais apsidengusius agentus, kai jie 
pajėgtų įsibrauti į lietuvių centrus ir paraližuotų iki 
šio meto lietuvių vedamą darbą.

Okupantas tikėjosi, kad Amerika ir kitos laisvojo 
pasaulio valstybės pripažins Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pavergimą ir prijungimą prie -Sovietų Sąjungos 
Net Belgrado konferencijoje sovietų delegacijos pirmi
ninkas Voroncovas suvažiavusiems atstovams pareiškė, 
kad JAV už metų kitų pripažins įjungimą ir “bus tvar
ka.” Bet Amerikos delegacijos pirmininkas Arthur Gold- 
bergas jam čia pat atkirto, kad jis labai smarkiai klys
ta, jis amerikiečių visai nepažįsta. Jis pabrėžė, kad abi 
didžiosios partijos, visos iki šio meto buvusios JAV ad
ministracijos nepripažino ir nepripažįsta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos, nes 
jos labai gerai žino, kokiomis priemonėmis tie kraštai 
buvo rusų prijungti. Jis priminė Voroncovui, kad ne tik 
atstovų rūmai, bet ir senatas priėmė vienbalsiai rezo
liucijas apie prijungimo nepripažinimą. Šių pavergtų 
tautų klausimas privalės būti išspręstas taikos konfe
rencijoje, bet ne sovietų karo jėgų vadovybėje.

Visi žinome, kad Amerikos lietuviai labai daug pri
sidėjo prie tokios JAV teisinės pozicijos. Anksčiau šio
je srityje JAV tarptautinei pozicijai pagrindus padėjo 
Dr. Pijus Grigaitis ir Leonardas šimutis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos organizatoriai ir augintojai. Dabar or
ganizuotų Amerikos lietuvių darbą tolyn tęsia Dr. Ka-

jis tik nebus pranokėju to naujo krikščio- 
į gaištančią Va. 

y 4 ___ ^me
tams Vakarų pasauliui socialinį teisingumą jr Dievo 
taiką, o naujoms, kartoms teisę vadintis Dievo vai
kais ir Krįataųs broliais.

PABAIGA

kaip kančia žmogų išvalanti. Re
gi, kviečius reik nuplauti, suvež 
ti, iškulti. Taigi, iškulti —-ats
kirti grūdą nuo pelų. Jis matęs 
ir Rusijos komunistus — revoliu 
cionierius. Tai buvę kažin kas 
daugiau negu žvėriška. Mūsų 
tauta, per tokias golgotas eida
ma, kančioje iškilusi žmonišku
mu. Girdi, lietuvis ir komunis
tas kitoks.

Po kiek laiko, susitinkant gat
vėje, namuose, Tumėnas ne be 
pasididžiavimo pasipasakodavo, 
kaip toks ir anoks sutikęs jį gat 
vėje ir kaip dėkojęs už paramą; 
kurortą. ‘ y,

• siūliukų, kurie anksčiau an 
pajū
min

Tą .ir Taip Toliau pasiunčiau 
į kompartiją. Išėjo nepatenkin
tas. Antras, mano brolio pažįsta 
mas, buvo tylus, kuprelėn susi
metęs pusamžis. Jis patekęs į 
kalėjimą už naminės lašinimą, 

i Taip, tai buvę lašai duonai, pra
gyvenimas. Jis esąs mažažemis, 
o šeimos — septyniese. Naktį va 
ręs naminę. Vienui vienas. Ir 
taip per krūmus atėję du vyru
kai. Būta politinių. Prie šiltos na 
minės
Iki paskutinių marškinių, kaip 
žmonės sako. Nuo tada įsijun- 

] gęs. Ir vieną gegužės pirmąją 
j iškėlęs miestelyj e raudonąj ą. 
‘ Kalėjimo gavęs. Ten tarp politi 

nių kalinių jis ir knygas skai
tęs ir gyyu žodžiu. Kalėjime jam 
dar netekę įstoti į kompartiją, 
bet tuojau pajuosiąs prašymą.

Ir tą pasiunčiau į kompartiją. 
Bet jis nenuėjo. Kaip jis nueis,' 
jei buvo naminės meistras, be
žemis, -bet joks politinis.

“Duokim daugumai poilsio, 
siųskim į kurortus. Jie to verti, 
Vėliau paaiškės, kuris ko vertas” 
kalbėjau. Tumėnas gyvai prita
rė. Aš jau buvau susisiekęs su 
Brštonu, Palanga, Sardonimis., 

Visi sutiko papigintomis kaino-’ 
mis priimti. Tumėnas mėgo ilgė
liau paklausinėti.' Jį ne vienas 
pažino kaip advokatą ir mielai 
pasakojosi vargus, neteisybes. -

Kartą vienas, pasiūlius jam 
Birštoną, atsisakė atostogaouti. 
Girdi, jis nesijaučiąs reikalingas 
poilsio, kai kiekvienas turįs im

ps baisą.
Tarp 

tai. Visas 
lia augmenija

inc.’žių stūksojo trobos, vienkiemių pasta 
pakraštys buvo apaugęs įvairia, vėž
liai kur matėsi kalneliai, iš j u Alai-

▼ vivhvov nviuncu V, JAtupMVD

į čius politiniuose susirinkimuose liūtu virtęs grum- 
| damasis sir fanatiškais pasaulėžiūriniais ir politi
niais priešininkais, gi po susirinkimų vči su jais ne 
tik kepuriniu pažįstamu, bet neretai net visai ne

žino, ir kad jie daugiau padarys. Jie griebiasi priemo
nių, kurios laisvajam pasauliui nesuprantamos. Jie ma
no, kad darydami nuolaidas ir niekindami senus Ame
rikos lietuvius bei jų vestą darbą, jie daugiau padarys. 
Didelė puikybė ir dar didesnis pasitikėjimas savim juos 
veda klyskeliais. Jie pasimetę ir nepajėgia susigaudyti, 
kur jie šiandien pateko. Pasimeta ne paskiri vadai, bet 
ir organizacijos, pasimetimą liudija visa eilė faktų, bet 
bene bus pats ryškiausias pasimetimo pavyzdys Flori
doje ’vykusiame VLIKO seime. Rezoliucijų komisijoj 
ėjo kalba apie VLIKO atliktus didelius darbus ir pa
minėti kitų organizacijų darbai. Bet komisijoje nebu
vo nei vienos rezoliucijos apie Amerikos Lietuvių- Tary
bos vedamą darbą. Nieko nebuvo ir apie ALTO pirmi
ninko kelionę į Belgradą Amerikos delegacijos patarė
jo pareigoms. Didelė Amerikos lietuvių dauguma žino, 
kad ALTO pirmininkas buvo Belgrade. Jiems yra žino
ma, ką jis ten padarė- Tuo tarpu vienas-aukštas VLIKO 
pareigūnas, išklausęs pasiūlymą tuo reikalu seimui pri
imti rezoliuciją, tarė:

— Aš nežinau, ar ALTO pirmininkas buvo Belgra
de, ar jo ten visai nebuvo...

Kad tokį pareiškimą būtų padaręs iš kanapių išlin
dęs Pilypas, kuris laikraščių neskaito ir nežino, ką or
ganizuoti Amerikos lietuviai yra padarę ir šiandien, 
daro, tai dar galima suprasti, bet aukštas pareigūnas 
posėdy drįsta tekštelti, kad jis tokio dalyko nežino, ku
rį dauguma žino, tai rodo nepaprastą pasimetimą. Blo
gai, jeigu jis būtų nežinojęs, bet dar blogiau, jeigu jis 
žinojo, o viešame komisijos posėdyje turi drąsos tvir
tinti, kad nežino... : -

Neieškosime, kurių ambicijų vedamas jis šitaip el
giasi, bet tiktai konstatuojame, kad jis-yra pasimetęs;! 
jis nemato tikrovės; jis nesupranta tarptautinės teisės 
reikšmės. Toks pasimetimas lietuvių laisvės kovai ne
naudingas. Tokį liuksusą gali naudoti besipešantieji 
vaikai, bet jo negali naudoti suaugę ir rimti žmonės. Jis 
turi būti išvarytas iš kovojančių už Lietuvos laisvę gre
tų. Visi padarome klaidų, bet būkime pakankamai sti
prūs tas klaidas taisyti. Prie klaidos prisipažinti gar
bingiau, negu nežinoti to, ką dauguma žino. Nepames
kime kelio dėl takelio. -

tų, kai kuriose vietose, biro gelsvas smėli: 
kviečiai iš prakiurusio maišo. Kada čia buvo 
rys, kur vėjas jį gainiojo, supurtė į kopas, kilo 
tis‘ Skirvytuko galvoje, stebint upės pakraščius

Ant denio buvo daug žmonjų, vaikščiojo.
no vens kitą, vyko būriais. Skįrvytukas atvykęs iš, virš
pa$ų (Pamarių nesutiko pažįstamų, vaikščiojo vie- njo ūgio vyro krūtinę.
nas, girdėjo minios tuščiabūdiskas kalbas, skambius |
juokavimus. Jo galvoje sukosi mintys apie krašto' (Bus daugiau)
senovę, tų laikų1 žmones ir jų nelaimes.

Gulėdamas luomelėje jis kovojo
kad neužmigtų, neprarastų garlaivį. Jis stebėjo žmo
nes ant kalno, viršūnės, kai jie būriavosi, bičiulia
vosi. Jis matėt kai vienas, augalotas senis, iš tos mi
nos atsiskyrė ir priėjo artinos. Jo ilga, pražilusi 
barzda glaudėsi prie jo krūtinės, šarmoti antakiai 
puošė jo plačią kaktą, balavo pakaušis. Ilga marška

' dengė jo visą kūną, jo viršugalvio iki pat kojų pirš-
Skirvytukas manė, kad jis vienas ii vaidintojų, 

kurie krivius ir raganius vaizdavo.. Prisiartinę 
Skirvytuko, jis ranka rodė į luomeiės kraštą:

— Ar galinta prisėsti?
— Prašau, mielu noru, vielos iki Valiai?
Senis atsisėdo ant luomelės krašto, dar giliau įt» 

raukė savo veidą į jį supančią maršką, kuri jį den
gė. dvišakę lazdą jis padėjo sau skersai kelių ir tę
sė patyliai, lyg galvodamas, prisįmindamas;

— Pats nenori tikėti, ką tie žmonės kalba,
tą akmenį suskaldė, kuris kada apt šio kalno 

Įėjo? Guli jis tenai, upės gelmėse. Ji6 savo ranką 
kėlė ir ištiesė link pakalnės, kur vandens srovės 
kuriais pro šalį skubėjo. Suskaldė jie vieną iš tų

tolimo kaimo skubėjo 
pievų keliu į Rusnę, kur jo garlaivis laukė, 

šventę

Skirvytukas buvo išvargęs, dairėsi aplink, kad 
galėtų kur prisėsti. Pamatęs luomelę jis apsidžiaugė, 
sulenkė kelius ir prigulė ant sausos vejos, galvą pa
rėmė į jos kraštą, ištiesė kojas, nes jos jam labai 
skaudėjo. Jis norėjo nors kiek pailsėti, pirkol į namus 
grįžti reikės. Jis užsisvajojo: dienos įspūdžiai slinko 
jam pro akis.

Saulei tekant jis iš savo 
dulkėtu 
buvo nusipirkęs bilietą, kad į saulėgrįžos 
plauktų.

Garlaivis eikliai skrodė Nemuno srovę, 
aukštyn, taškydamas vandenį savo sinail’o 
priekiu. Aplink vyriavo upės vanduo, mirgėjo 
riardas bangelių, kurios žibėjo saulytėmis, spinksė- j tų, 
jo į akis. Apie laivą ūžė ir gargaliavo skrodžiama, 
sukri vandens srovė, taškėsi purslomis. Galingos 
garlaivio mašinos dirbo, stuksėjo kietu, metaliniu, 
ritmu, išvirpino krūtinių ląstas, sustiprino širdžių 
dūžius, pagyvino nuotaikas.

Greitai plaukdamas garlaivis paliko smarkiai 
sūkuriuojantį vandens kelią, kuris tolygiu nyko.

Paupio pievose ganėsi juodmargės, stebėjo pra- 
garlaivį, pūtė šnerves, lyg pamačius kokią

t šio kalno radosi. Plokš- blogu draugu atvirsta. Toks Krupavičius buvo visą 
takrūtį „ aukurą jie nė nematė, jis nuo šio kelno jau savo gyvenimą — tiesus, teisingas, principingas, vi- 
seniai buvo pašalintas. Toje plačioje luomoje, ku- sus matuojąs tokiu pat mąsteliu, visus traktuojąs 
roję pats ilsėsi, jis tvirtai į -žemę įstegęs riogsojo, lygiai, kartais kampuotas ir kietas, bet. visuąmet 

pazi- i J įdubimo pat. gali spręsti, kokio didumo jis .buvo, gerbiąs žmogų, nepasimetęs smulkmenose, kvląs 
žemės paviršiaus jo aukštis siekė beveik viduti- aru,, bet nesikapstąs žvirbliu.

. . šiandien s ’ mūsų politiniame ir visuomeniniame 
\ gyvenime, persunktame nepasisekimais, nushyli- 
mais ir nusiminimu gausu kovotojų, kurie arba kaip 
Don Kichotai kovoja su įsvaizduotais priešininkais, 
arba, keli a globalines audras šaukšte vandens, arba 
<rfnk|kn|į, statutu tarybų, aukštosios politikos svai
gulyje kovoja kovą ne už laisvę, bet prieš brojį lie
tuvį, ne už tautą, bet už jos tariamą pakaitalą, ne už 
lietuvių kalbų, bet už dažnai tuščiavidurius titulus, 
ne už lietuviškų knygų, bet už rinkimų taisykles, ne 
už lietuvišką teisingumų, bet už vasarinę rezidenciją. 
Šiptokioj diasporos dramoj Mykolas Krupavičius išky
la kaip milžinas tarp saujos milžinų, šio amžiaus vy
rų, kurie savo meile, tikėjimu, protu ir darini atnau-

Sturzo, 
Mari ta-

MYKOLO KRUPAVIČIAUS 92 METŲ GIMIMO IR
7 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT

* (Tęsinys)

ši skrupulatiška (iesos meilė ir pagarba 
deimančiukų, šį skrupulą n tlša liesos meile ir pagar- 
damas rusus mokyt ar valdininkus savo atsiminimuo
se jis dažnai randa reikalo iškelti vieną ar kitą krtikuo! Adenauerfu, Pijmn Xk Šumanu, Pijum ^lį 
jamojo gerąją savybę. Net ir tokį lenkų vysk. Jelbžykpv - nu. De Gasperi, Jonu XXHI, MindzenU , Paulium VI, 
skį, savo mokytojų. Vanodamas (Dievas žino. Jie-1 Reranu ar ’’ 
tuviai be didelės nuodėmės jį vanoti gali), Krupavj-iniškojo humanizmo, kuris persunkęs ”1
čius čia pat randa ir jame, jo asmenyje gerų ypaty- karų Civilizacijų Ęvangejijos meilę ainį ilgienį

politinis kalinys ir rankas pa
kratė. Jis apsistojęs pas gimi
nes Kaune ir turįs pilną išlaiky
mą. Tada aš paklausiau: “Tai 
ko gi jūs norite?” Kalinys kiek 
sumišęs atsargiai prasitarė, kad 
jis norįs mums ča'komitete pa
talkininkauti. Darbas jau buvo 
arti galo, talkininkų buvo, Pa
dėkojau, bet vietos nepasiūliau. 
Čia jis ėmė atsiskleisti, girdi, 
jam jau tekę patirti ne vieną at 
sitikimą, kai paramos neverti 
apsimetėliai, net smetoninkai, 
gavę iš komiteto paramą. Paaiš-T leisti, atvirai pasakydamas Ras 
kinau, kad žmonės netikėtai aug 
lėšų suaukojo. Mes neturim’lai-, 
ko, net galimybių smulkiai pati-' 
krinti. Gavusiųjų pašalpą sąra
šą pasiųsim'Vidaus reikalų mi- 
nishterijai. Jeigu nori —. tegu 
tikrinai ' Jeigu kas' nori mūsų 
veiklą kontroliuoti, mės nieko 
prieš... Bert su viena sąlyga: turi 
turėti įgaliojimus,' paskyrimą. 
“Ar jūs turite?” paklausiau.- At 
siprašęs už- laiko trukdymą, iš
sinešdino. Tai buvo partietis G., 
'kuris, su kažin kuo pasitaręs, o 
gal siųstas, norėjo talkininkauti 
ilgu šnipu — uostenėti komiteto 
veikla.

Baigus šelpimo darbą, Tumė
nas ir aš stebėjomės buv. kali
nių taikingumu. Ne vienas jų ir 
šonkaulį turėjo-,, sulaužytą, ne 
vienas galėjo jaustis neteisingai 
kalintas. Dauguma-kalinių ku
rortą, paramą priėmė abejingai, 
kuklūs reikalavimais. Be keršto, 
be skundų.- • ’
Tumėnas kartą valgykloje, lauk 

gana prisėdėjęs. Paklaustas, gal damas grikių košės, į tolį įsmei- 
piniginės paramos reikalingas, gęs vandeningas akis, kalbėjo,
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MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Phone: Y Arde 7*1911

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

tys lietuviai "kalti ir dėl areštų 
bei Sibiran trėmimų, esą, kaip 
okupantas būtu žinojęs, ką areš 
tuoti, ką ištremti, jei patys lie- 
tuviti vieni kitų nebūtų skunde

NARIAI:
Chieagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Otfeutorių
Associacijos

TRYS M0DERH1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-59%

56 teaspoon Morton ' 
Nature V Season* 
•easoniag blend

naujienos, CHICAGO t, ILL. —Wednesday, December 14,1977

Telefonas: LAfayette -3-0440

INKSTŲ, PŪSLĖS. IR 
PROSTATOS: CHIRURGIJA 
2656 WEŠT'63j^|T<kET 

Vai. antraęU 1-įĄ popiet, 
ketvirti’ 5—7 vai. vak. .
Ofiso teist:' 776-2880 ;

Rezidencijos telef.į 448-5545

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its -Centenergy 
*76- house was built to demon- 
atrate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional coat of these 
Improvements was approxi
mately MLOOO . .. projected to 
be amortised within 4 to 5 
yean through reduced ex-*

ti 200 litų pralošė, kaip - resto
rane prie' alaus vėžių užsisakė, 
bet nepajėgė, visų-.su vai gyti ir

Panašų skandalingą nuotyki 
Kemežys aprašo, Įvykusi Austrą 
Ii joj e jo namuose. Svečius pri- j 
vaišinęs taip, kad viena moteris 
nusišalinusi į.miegamąjį. Ją pa
sekęs kitas svečias, bet moters 
vyras juos miegamajame užti
kęs ir pakėlęs triukšmą, kad 
net policija atvykusi. 1

Vietoje tokiais nuotykiais puo. 
šęs savo gyvenimo aprašymą, • 
Kemežys turėjo atsiminti patar-1 
lę. jog geras paukštis savo liz- ■ 
do neteršia.

Kitame posme tokia “išmin
as” : “Tik gal kai kurie karštes
nio charakterio ir perdaug popu
liarūs asmens buvo išvežti Si
biran kiek prasivėdinti ir tiek. 
Ten jiems taip buvo duoti dar
bai ir kartais visai geri”.,.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 $•. Pulaski Rd. (Crowford 
HaJIcal Bvildfog). T»L LU 5-6446 

P.-ima ligonius pagal susitarimu. 
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004.

’ ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

Motina pagarbina šitokiu sako
mu: “Tuo tarpu toji žymiausia 
pasaulio moteris — Panelė Aven 
čiąusia, — vis tik atliko, kaip 
moteris savo pareigą. Nesvar
bu kuriuo keliu, o vis tik pagim
dė Jėzų Kristų”...

Paminėta daug pažįstamų žm o 
nių. Skirsto jis pažįstamus į ge 
rus ir ydingus. Nevienas jo pa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

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

vaL ryto,
VediĮa Aldona Daukus

' Talef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60429

šaiposi iš Sibiro kankinių
Net iš kelių atvejų Kemežys 

rašo apie trėmimus į Sibirą ir 
apie pabėgėlius tokius pat kaip 
ir jis.

Vienur jis. Štaip nusprendžia: 
“O ir šiandien kuo skiriasi lietu
viams Sibiro aukso kasyklos nuo 
panašių darbų svetimuose kraš
tuose, kur dirbo ir gal tebedirba 
lietuviai”.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8-ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652 WĘ$t J59th STREET 

/ Tel. PR 8-1223 ’
QF1SO VAL.: pirnu aatrad., trečiad

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

• BUTKUS - VASARIS
1448,; So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

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

1410 So. 50th AvCc, Cicero 
Telef.: TOwnhaH 3-2108-8

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKA WICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnbUc 71213
2314 WEST 23rd PL, ,CE Vh vnU 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilla, PL 974-44U

/yTe$tovi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pake 
(imas kaip vakaro valgomoji auka".

PERKRAUSTYMAI '

MOVING 
Leidimai — Pilna a pa rauda 

ŽEMA KAINA < 
R. ŠERĖNAS 
Tek WA 5-8063

sulation within walls and-ceil
ing as well as in earthen berms j 
around the foundation, orien
tation. to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces. j

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic^)! most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”78.”

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York. Heatilatcr 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc^ located in Mt. 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete Una of built-in. 
frtestanding and wall- 
mounted fireplaces ... ga^

Rez.: Gl 8-0873

DP. W. E1SIN-EISINAS 
Akušerija ir MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą Jei neat- 
p: liepia, skambinti Ml 3-0001..

Na, ir šitaip iš Sibiro kanki
nių juokiasi tautinės valdžios 
laikais Lietuvoje aukštas pozi
cijas turėjęs žmogus

Smerkia jis ypač inteligentus, 
kad jię 1944 m. nuo raudonojo, 
teroro - pasitraukė iš Lietuvos, 
bet pats į okupuotą Lietuvą ne
sirengia grįžti. Esąs tik vienas 
bėglių būrimo pateisinimas, ka
dangi čia vaikai gauna aukšstą- 
jį -mokslą, kokio Lietuvoje ne
gautų ir savo moksliniais dar
bais Vakarų pasaulyje negalėtų 
pasireikšti, kaip kad abar tokią 
galimybę turi.

Knygoje nėra pavartotas ko
munizmo žodis, o tik rašoma 
“.. .izmas”. Rusija neturinti tiks 
lo Lietuvą kolonizuoti, nes tu- 

] rinti tuščių savo žemės plotų, 
i Išeivija turinti peticijas Mask
von siųsti, prašant, kad Rytprū 
sius Lietuvai priskirtų. “Ir gra
žuolė Reizgytė prašymą su Pa- 

I leckio parašu, turėjo siųsti ne 
j UNO, bet — rusų prezidentui”...

TEL. — BE 3-5893 

rR, A- R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strėįįt ’. 

Valandos pagal susitarimą.

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

apie
Jis lemanas buvo žiarus priešams, 

skaitęs vieno anglo raštą, kur Let 
esą sakoma, Jog lenkams Vilnių

nas alkoholiku pavadin- 
bet pats sakosi gerdavęs 
iėl bendros aplinkos” Kaip 
j s nedorai apie kitus asme 
išoma, pavyzdžiu yra pasa
ms apie vieną Alvito ku- 
meilės istoriją. Nieko tik 
^žinodamas Kemežys sakosi 
.s “jog tas kunigas turėjo 
vo gražuole ir lytinius san-

geras pavaldiniams. Savo 
generolams jis duodavo žemės 

puolant letuviai pamiršę išlieti plotus, kuriuos jie pajėgdavo 
kraują, tik vienas lietuvis tose apeiti nuo saulėtekio iki saulėly- 
kovose netekęs gyvybės, “o ir džio. Šį keistą matavimo būdą 
tą, girdi, tik suvažinėjęs veži- naudodavo indėnai bei pirmieji 
mas”. šitoks anglo rastas esąs Amerikos kolonistai. Jį apraši- 
ryžkus musų tuščio didvyrišku- nėdavo rašytojai, dažniausiai 
mo pašaipos komentaras. 'vaizduodami žmogaus godumą.

Kaltina tautą ir valstybę 1
Vienas Kemešio knygos sky

rius pavadintas — “Lietuvos 
politinės klaidos”. Daro, išvadas, j 
jog tik garbingomis šu Sovietų} 
Sąjunga sutartinis Lietuva ga
vusi nepriklausomybę, tačiau už 
gauliai rusų.tautai atsukusi nu
garą. Lįėtuvos ir rusų 
santykius gretina net su tėvo < j6) parašęs korespondenciją, ku 
ir vaikų, santykiais. Esą kai vai j ri ypač jaunimui patikusi, tad 
kai nuo tėvų atsiskiria savaran! jaunimas skatinęs jį ir atsimi- 
kiškam gyvenimui, ar jie nepa-jnimus parašyt. Savo knygą ver 
laiko “ir-toliau artimų. giminys i tindamas Kemežys rašo: “Su- 

j tės santygių?”. ' - į prantama, kad auguma mūsų
Pagal Kemešį Lietuva kalta Į šiandien gyvena anglų kalbos; 
dėl 1940 metų okupacijos. Pa- į kraštuose, todėl, viliuosi, kad f 

lietuviško jaunimo dėka, ir ma- ■ 
no atsiminimai gal kada išvys 
pasaulį anglų kalba”.

Ką begalėtum prie tokios ge- į 
i s autoriaus nuomonės . bepri-

Ižeina taip, jog Kemežys nie- Į dėti? Nieko kito, kaip tik sekant 
ko nežino apie Serovo instruk- j jo knygos Įžanginius žodžius sa- , 
ciją, kurą okupantas į Lietuvą > kyti — Dieve, mano Dieve, apsau | 
atsivežė ir kurioje nustatyta,; gok raštiją nuo tokių autorių 
kurie Lietuvos piliečiai turėjo’jr nuo tokių knygų! 
būti deportuotu

Su pašaipa pasakoja r 
nepriklausomybės kovas

IGNAS ŠLAPELIS

TĖVAS IR JONUS 
MARGI ETTE FUNERAL HOiME
J,/ 2533 W. 71st Street
x Telet.: GRovehill e-234o-S

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trukumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

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

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

kiniu pravažinėjęs, kol išsipagi
riojęs ir atradęs kelią į namus

Štai, kaip intelektualu save be i Anais -laikais iškilti iki minis- 
vadinąs žmogus supranta Kolė-! terio sektoriaus buvo dielis tar 
dų esmę ' -y . 1 nybiniš -‘ atsiekims savais gabu

Kęmęžys sakosi griežtai, besi- • mais arba protekcijomis. Keme- 
laikąs gilaus lietuvių tikybinio žiui teko susitikti daug žmonių, 
paprpžio. Turįs nusipirkęs. “Avė Turėjo plačia^ tarnybines ir pri 
Maria” plokštelę ir kiekvieną vatines pažintis.'Protarpiais jis 
sekįnadienį, kai puikūs pietūs papasakoja ir tožių gyvenimo 
ant steio.lkaip jis rašo, — “ųžs- epizoidų, kurie gaji būti įdomūs] 
taį^? plokšte’ę “Avė Maria” ir betkųriam sįąityto j ui, tačiau 
gardžiai bevalgydamas, giliai pas knygos vertęjmažįna dažni paša- 
kęstu taip maloniuose ir tebėjau kojimąi, kaip bemerginėdamas 

kitu laiku ? čiąnciuose, tikybiniuose poju- įsivėlė j ;pąinias^istorijas”, kaip 
' girtavo, ' ^ksk^į litiį pralošė,

; Eli tarne puslapyje apie religiją kaip nemokėdamas “mizerį” loš 
‘.Tilosotuodamas” Bibliją tik 
mažąja raide ir tarp kabučių ra
šytinu “šventu raštu” teyadi- 
na. 0 Kristaus atsiradimas — 
ar tikrovė? ar tik padavimas, 
dar šiandien niekas negali nie
ko tikro . pasakyti”, bet Dievo

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMĘTRISTAS

KALBA UETLVIŠKAI ' .
2418 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

.Visas knygoje esamas nesąmo 
nes negi suminėsi. Autorius gi- 

tautos Į riasi sykį buvęs “šviesos” balių-

: 1‘. ŠILEIKIS, b P.
. OHTHOraDAS^PROgCEZISTAS 

Aparatai į Protezai Med. ban- 
AįC. nazai. Speciali pagalba.kojoms. 
CV (Arch Supports/ir L.t.
VaL: 9—4 ir;6—8, šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 

Ts.'ef.; ? R aspect 6-5084
/T--
| Gėlės visoms progoms
t BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6^rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Sournwest Hwy Oak Lawn

Manyti yra laisvė, bet ar do
ra šitaip knygoje rašyti?

Iš aukštose pareigose buvusio 
žmogaus, save intelektualu va- 
didančio, galėtume tikėtis įdo
mesnių atsiminimų, negu apra
šymo, kaip jfs Kaune svečiuose 
pasigėręs buvo paguldytas į kam 
barį, kuriame gulėjo mergina ir 
kad jis----- - “Vienok, aš jau ge
rokai išgėręs, dar pradžioje lyg 
kiek galvojau apie tą netoli gu
linčią gržuolę, bet jau neturė
jau pajėgų nors ir kiek pajudė
ti iš savo lovos”. . *'

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable sour 
eream dressing.. Simple to make and delicious to serve, ills a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit m grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricoto 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina* 
fion of brown sugar and Mortod®Nature'a Seasoas^seasouing 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste beds* 
^ary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on thejerving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of apple*, peaches, nectarines, pears and some plums m lemoa 
juicte

- Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-onnce) carton aour 

oroara
\ K cup finnly packed

brown auffar

j Tuos savo “filosofivimus” pa 
remia asmeniniu išgyvenimu. Vie 

[ nų Australijos šiltų Kalėtų pir- 
jmąją dieną svečiuose tiek išgė-' 
Į ręs, jog grįždamas namo nepatai i
kęs į reikalingą traukinį, , o įsė- Į

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree dęs į tokį, .kuris jį keliasdešimt ! Tai toks neišvalytas minčių 
~ - ---- ----—~~r~-; kiioįmetrų j .priešingą pusę" nuo , kratinys; knygoje kartkartėmis

i'R-LEONAS SETH UTTS namų nuvežęs. < Visą naktį trau užtinkamas.



5 kambariu 18 me

švabienė

$3.50.

LIETUVOS AIDAI
1490 AM

1739 South Habted St 
Chicago, HL *0608

RANGEV 
FIRE IS 1 
WILDFIRE

BENDRUOMENĖ (r) IŠSIRINKO NAUJA CENTRO VALDYBA

ko seimo priėmimo' kotfntetiii; 
sveikina Kalėdų ir Naujų j ų Me
tų'proga. Dėkui už linkėjimus 
ir už atsiųsta- auka.

prašyčiau atsiliepti ir norėčiau 
susitikti”, .z.- ,r ■'

tall Frank Z*pol1»
(208’/a W.TSfft St.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narna Statyba Ir Remontas

jcelbdam* platinimo riją krei; 
spaudos | ‘ ”
madine

INSURANCE 
parenkam

Notary Public
Insurance, Income Tax

M. IIMKUI 
Notary Public 

INCOMB TAX SERVIC1 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7458 
Taip uat daromi vertimai, flmlnly 
{{kvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai___________

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

<- Telef.r REpublIc 7-1941

♦ Tofiy Paznekas, anksčiau 
turėjos Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ąve., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyriškų i? 
moteriškų drabužių siuvėjas ir 
pritaikymo profesionalas.

Tel. GR 6-7603

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar* 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-598

Namai, Žeme — Pardevimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ligoninėje. Dėkojant p. Renatai 
ir jos vyrui už tokį prasmingą 
dovanos parinkimą, kartu su 
jais sveikiname p. S. Naujoką 
su artėjančiomis šventėmis.

— Porda Selma Schmittke, 
Crystal Lake, III., gavo anksti į 
kalėdinį sveikinimą ir su juo 
brangią ir prasmingą dovaną 
—metinę Naujienų prenumera
tą. Juos siunčia padėkos ir gerų 
linkėjimų ženklan Kalėdų pro
ga duktė Renata ir žentas Joseph 
Montelerone, gyv. Elmhurst, 
Jie siunčią tą dovaną'ir nuošir
džius sveikinimus bei gerus lin
kėjimus besiartinančių Kalė-

Jaunimo contra. Apie 
J ak ubą no gyvenimą ir

Narnai^ Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

u>i^_ Simonas Naujokas iš Mar
quette Parko apylinkės šiandien 
maloniai nustebs,’ radęs savo 
laiškų dėžutėje Naujienas. Jas 
jam užsakė vieneriems metams 
jo geroji-duktė Renata ir mie-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

— Toronto jūrų skautai ruo
šia viešą Klaipėdos atvadavimo 
minėjimą sausio 15 d. 3 vai. 
popiet Lietuvių namuose,

— Danutė Staskevičienė iš
rinkta KLK Moterų .Draugijos 
Montrealio skyriaus pirminin-

Įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel.' 757-9600.

D t M IS 10
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
-lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
.A. LAURAITIS 

4445 Se. ASHLAND AVĖ. 
'■ 523-8775 . " <

— Ponia Teodora Kuzienė, 
lietuviškos veiklos veteranė 
Amerikos ■ Lietuvių Taryboje, 
ALTS Sandaroje, Tėvynės My
lėtojų D-je ir kitose pozityviose 

j organizaci
jose, prenumeratos pratęsimo 
proga sveikina visus Naujienų 
darbuotojus, bendradarbius, ir 
skaitytojus švenčių proga. Dė
kui už gerus linkėjimus ir už 
atsiųstus $7 Naujienų paramai.

— Lietuvos kariuomenės šven 
tės minėjimo komitetas Detroi-

— žibutė šilininkaitė, Toron
to lietuvių jaunimo ansamblio 
“Gintaras” smuikininkė, pa
kviesta groti Mississaugos sim
foniniame orkestre.

— Marija Smilgienė iš mūsų 
kaimynystės gavo Amerikos pi 
lietybę. Priesaika buvo gruodžio

♦ Antanas Belčytis, Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų "Metų proga, 
sveikina savo artimuosius ir 
draugus. Vietoje kortelių auko
ja Lietuvos Dukterų Draugijai.

(Pr.)

AR JAU PASIDARĖTE 
-savo Testamentą?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo .Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

■ KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI - I 

Su legališkomis formomis ( 
Knyga' su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL, Chicago m. 60608. 
kas non įvesti madą, kad ben< 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją . pavergtie
siems ...

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu sūdymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

PALIKIMAS
ty mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas. centrinis oro šildymas ir šal- 
dvmas bei kiti priedai. Tuoj galima 

mti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

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

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.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

♦ Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos na
rių rinkiminis susirinkimas bus 
gruodžio lf| 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 Pątlaba (Pr.)

^►'■Gen.T.Dąukanto jūrų šau
lių kuopos tradiciniai rengiama 
Kūčių vakarienė jaiopos na
riams," šeimoips liįįsvečiarns 
įyyks■'š. rn/gruodžid- mėn. j7 
d., šeltadįfehk 7 vai;, vak. Vyčių 
salėje. -Norintieji Kūčiose da
lyvauti, prašomi skambint: V. 
Zinkui, tel. 776-7579.’ (Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
K ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. Prez'dentas

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

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SIRVKI 
2581 W. 69th St„ Chlc«ge, III. 80629. — Tri. WA 5.2787 

M33 5«. .«♦, Chic**., HL 60608. — T«L 2544329
V. V A L A N T I N A * ,

Didžiausias kailių 
pasirinkimasPm vieninteli 
fr Uetavl tailiidskį

Chicago je —Jaat 

^SLnormaną 
^ggMURŠTEINĄ

2634S2S
'^i (įstaiga*) ir 

677-8489
(bužo)

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

* yasakyti tiesą ilais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys- Dėl *-*~- 
sos ir teisybės Naujienos nie- 
Ktiomet nebijojo ir nebijo kon« • 
frontacijos, nors dabai' daug!

Naujienos buvo Ir yra ui de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarhiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra' 
būtinos kiekvienam lietuviui. Į 
Reikia prisidėti prie ‘sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity-| 
tojus. '

Ponia (Marija Prakevich, 
Virginia 

Beach, VA 23455, taip rašo: 
“Esu 93 metų. Vienintelis ma
no ryšys su lietuviais yra Nau
jienos. Anksčiau aš gyvenau 
Floridoje. Esu labai pasiilgusi 
savo tautiečių. Tas ilgesys di
dėja artėjant Kalėdoms. Norė- 

jie skiria Naujienų para- čiau žinoti, gal kokie tautiečiai 
J gyvena netoli manęs. Aš juos

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

'■ tel. 434-4660.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi \

Ž608 We«t S91A St, Chicago, m 60629 • Tek WA 5-2787
Dideli* Mslrinltlme* gere* (velrig prritfg,

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU. r

if Metų proga, vaizj Amerikos 'lietuvių
džiai išreikšdami savo meilę J 
mylimiausiam asmeniui taip' 
pat paremdami lietuvišką spau 
dą. Užtat nuoširdžiai dėkojame 
ir su j'ais sveikiname!

— l^uno Mikuskis, iš Leth
bridge, Albertos provincijoje, 
savo laiške taip rašo: “1969 m. 
turėjau širdies ataką, kuri dar 
ir dabar atsiliepia. Dabar pas 
mus labai šalta žiema ir daug 
sniego, todėl susisiekimas su 
paštu yra gana sunkus. Siunčiu 
jums $20 už pusmetį, o kas liks, 
tai lai būna Mašinų fondui. MaĮ 
no žmona Berta ir aš linkime * 
visiems linksmų Kalėdų ir . lai-1 
mingų Naujų Metų!”

VAJUS
NAUJIENOMS šfeffiet suėjo 83 metsL IGidfit tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amenro* iiėeuvm dtenrąacio engejua bei Uttuvfiko* ąpaudo* ptrarfS- 
tts ir atliekant Hftfnaa pereina aažtnaa lietuvybė* SEUinrai *kel- 
Htmat Nanjieii pUtiatrao raue

<AUJIZNOS tvirtai atari Ir keroja nf Hetera* tr Mrerfta Uatrrfi Wn 
asdėriua «v ekupentaif ar ja JrsHo

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

gojimus, paškutipiame savo po. 
sėdyje paskyrė.Naujienoms 
paremti ir juos atsiuntė per mū
sų korespondentą:-ir Naujienų 
atstovą A. Sukauską. Dėkui vi
siems šio komiteto nariams. ...Į

— Dail. Antanas RūkštelėJ 
mingų Naujų Metų!” Dėkui, i .Amerikos Lietuvių? Tarybos St.Į 
Taip pat dėkui tos provmcijos|Peterburgo • skyriaus^pirminin-; 
tautiečiui, atkreipusiam savo 
dėmesį į Naujienas ir jas užsi
sakiusiam vieneriems metams 
taip pat atsiuntusiam jų reika
lams penkinę, bet pavardės pra 
šiušiam neskelbti.

— Antanas ir Konstancija 1437 Garwood Ave 
Stankai, Chicago, Ill., sveikina 
visus savo gimines, draugus, 
pažįstamus, kaimynus ir lietu
viško darbo bendradarbius šv. 
Kalėdų proga ir visiems linki 
daug laimės Naujuosiuose 1978 
Metuose. Vietoj kalėdinių kor
telių 
mai §15,

TERROS
DOVANŲ PREKYBA 

iki pat Kalėdų atdara kasdien 
nuo 16 iki 8 vaL vak„ šeštadieniais 

. — nuo 10 iki 5 vai. vak., 
sekmadieniais—nuo 11 iki 4 vaJ. v.

1976 m. gruodžio 13 d. Chic*go|» 
mirė prof. Vlados J*kubėrus, žymus 
kompozitoriui, pedagogas ir muzikos 
kritikas. Velionis buvo girną* 1904 
m. Jo artimieji ir gerbėjai suruoiė 
mirties metiniu akademiją preeiflą 
sekmadieni 
prof. Vla< 
kOrybą paskaitą skaitė komp. Alek- 
•andra* KučIGnas, velionio kūrinius 

dainavo Ir giodojo solistė Dana 
itankoityH.

tttbdO.

IAUJ3N08 palaiko visa* lietovtą desokrattoe* grupe*. jw bendras ingtftg 
djM ir rwnia vlaq netartu beodnuichu dartra* bei tflaln*.

NAUJIENOS * 
likos ir _ . ___ __________ ________________
•r reikalingo*, net būtino*. Ne veltai, 'gerose draugijose glrfl Naujie 
na* yra mada. Lai ta mada tampa ja» prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė Ir Valau komisija JuMIlejinhj metu proęi 
’ Ipiart j visus Hėtuvius pasekti Hetarižkos 

svysdldaią užsiprsmmeruoj&nt Naujienas tiksiu sudaryt 
sms isrbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 

... Lietuve* ir jos bnouftj terovei, siekiant visuotino He
firrtškn reikalą HteMBM. '

KMNUOJA: Chlcafojt Ir Kanadoje matatna — SO.OQ, putai mriu _ FILM 
trim* mėn. — $838, vienam min. $330. K<9om JAV rieto** metams 
— I26JM, pusei mėty — $1430, vienam mėn, — 8230. Užrtenlu* 
tą — 23130 metama, turipažinimui riunčiama sevatfy eemekamai

Praiema Dsudoti žemino esančią atkarpą.

Penkt. 9:30 - 10:00 v 
Self. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDZIONYTE
2646 W. 7Bt Street, Chicago, lllinoit 60629 

Telef. -778-5374 ‘

— Jurgis Liogys, Jamaica, N. 
Y., iš anksto be raginimo pra
tęsė prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo §5 auka Ma- 

’šinų fondui. Dėkui. Taip pat 
I dėkui tos. valstijos tautiečiui, už
sisakiusiam Naujienas 6 mėn.., 
hjet pavardės prašiusiam nes- 

j kelhti. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir jas pla
tinti, darant pastangų rasti bent 
po vieną naują prenumeratorių.

zas Bagdžius, Stasys Pranskevi- 
Statys Dubauskas ir An

tanina Repš'enė.
Klausimuose ir sumanymuose 

Jonas Balčiūnas papasakojo, kad 
buvo L. B. rinkimuose sukčiavi
mai. Jis matė, kaip viena mote
ris, n<r 30, vokų įmetė į urnr. 
Dr. V. Balčūnas sakė, kad 1980 
m. sukanka 550 metų nuo vytau 
to 'mirties. Reikia šią sukaktį 
kuo įspūdingiausiai paminėti. 
Stengtis į LB veiklą jaunimo 
įtraukti.

VI. Pauža iš Detroito siūlė L. 
Bendruomenę pavadinti Laisvo
jo Pasaulio Liettuvių Bendruo
mene. VI. Šimaitis paaiškino, 
kad pavadinus kitu vardu susi
darys keblumų. Rėikėš jau kaip 
naują organizaciją įregistruoti.

Z. Juškevičienė sakė, kad Vo- 
ketijoje Miunchene yra leidžia
mas ukrainiečių žurnalas ABN 
pavadinimu. Jame daug rašoma 
ok. Lietuvos vargus ir bendrai 
daug skiria lietuvių reikalams. 
Reikia išreikšti jiems padėką.

Dr. 'V. Plioplys siūlė pasvei
kinti garbės konsulą V. Čeka
nauską. Inž. Adomaitis prašė pa 
feuti Čiurlionio galeriją, nors ją 
gausiai aplankant. Rezoliucijas 
perskaitė inž. Adomaitis. 

J Kun. Kuzminskas papasako
jo apie Lietuves' kronkos leidi
mą ir i rkitas kalbas vertimą. A. 
Marma siūlė prie Lietuvių Fon
do paskirti atstovą.. Susirinki
mas baigiamas Lietuvos Himnu. 
Išviso dalyvavo 38 atstovai ir 
77 svečiai. Apie banketą nera- 

šernas (Rockfordas) A.l ^3,11’ nes neglėjau dalyvauti.
A. Kačinskienė, St. Va-j Stasys Juškėnas

Praeitą sekmadienį įvyko JAV činskienė, Antanas Abraitis, Juo 
IJetuvių (r) Bendruomenės ta 
rybos suvažiavimas ir ėjo pagal čius

- nustatytą propramą:
Centro Valdybos pranešimas. 

Dr. V. Dargis, apgailestavo, kad 
I. Fronto bičiuliai su Draugu, 
Vienybe ir Akiračiai, kurie net 
ok. Lietuvoje laisvai leidžiami 
skaityti, neišskiriant nei Vilnies, 
anoniminiais paskviliais, bjau
riais anoniminiais laiškais nori 
mus sužlugdyti. Visos jų pasi
rinktos priemonės nuo mūsų pa
sirinkto -tkslo neatbaidys. Paga 
liau, Amerikos teismuose pradė
jo mus varginti. Jau dukart by
lą atidėjo, bet tretį kartą.mes 
laimėsime.

Reiškė didelę padėką Naujie
noms ir red. Gudeliui, be to, dė
kojo Dirvai ir Laisvajai Lietu
vai. širingai reiškė padėką AL- 
To pirmininkui dr. K. Bobeliui 
už nenuilstamą darbą Lietuvos 
laisvinime . ir Ignui Serapinui- 
švietimo srityje. (Salėje ilgas 
plojimas).

Kontrolės komisijos pirminiu 
kas pulk. Jonas švedas pareiškė, 
kad padarius reviziją rasta vis
kas .tvarkoje.. Kasininkas paste
bėjo, 'kad susidarė nemažos iš
laidos, net 1600 dol., teisiniams 
patarėjams apmokėti.

Rinkimais į Tarybos, prezidiu-' 
mą balsų dauguma išrinkti: Dr. 
Z. Danilevičius, dr. V. Plioplys, 
A. Juškevičius, Kan. V. Zaka
rauskas ir A. Repšienė. •

Į Centro valdybą — Dr. V. 
Dargis, dr. V. Balčiūnas, dr. V. 
Šimaitis, K. Pocius, M. Pranevi 
čius, P. 
Orentas 
nagūnas. L. Hofmanienė. I. Sera, 
pinas, Z. Juškevičienė, J. Girdžiu 
nas (Union Pięr) P. Šilas (Fio
rdą), V. Pauža (Detroitas) , Ę. 
Jasiūnas, T. Vaičiūnas, K. _čiu- 
rinskas (Indiana) Gabalienė, 
K. Rutkauskas (Pvockfordas) A. 
Švitra ir A. Brusokienė^į.

Į Kontrolės komisiją: Jonas

JĘl^ihHrs^-BL’i Ji vakar telefo- 
[ payo-^iN^^Įenų administraciją 
: s^įtiip ^ąąiningu užsakymu ir 
; gš^į|k^.^dbvanos .parinkimu 

mylimiausių pasauly- 
' je'^nė^į.?NaujaSiš-mūsų skai- 
. Rytojas įff.-'Šttnonas ;yra iš žino-

Jūratė ir Kastytis, ke, Elena Kerbelienė — vice- 2951 W. 63rd St. TeL 436-787b 
pirm., Nijolė Bagdžiūnienė — 
sekr., Stasė Danaitienė — ižd., 
Regina Brikienė ir Valerija Di- 
kaitienė — valdybos narėmis. 
Draugija prisidės prie tautodai
lės parodos ruošos Montrealio 
Meno centre.

. — Jaunutis Puodžiūnas, kla
sikinio baleto studijos vedėjas 
Chicagoje, pakviestas j Kleve- 
landr pravesti šokio technikos 
bei scenoje laikysenos kursus 
Grandinėlės tautinių šukių šsh 
kėjams gruodžio 17 ir- 18 d. 
Projektą remia Ohio mena* ta
ryba.

--— Inž. Kazys Krulftas, anks
čiau gyvenęs New Yorko valsti
joje, mirė gruodžio 5 d. St. Pe- 
tersburgo mieste, Floridoje, su
laukęs 66 m. amžiaus. Liko liū
dėti žmona Aldona ir sūnus inž. 
Ričardas.

OillWiPJi

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Life Insurance Company




