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I TAIKOS PLANUIVOKIEČIU MINISTERIS ĮSAKĖ IŠTIRTI, KAIP SPAUDA GAVO DOKUMENTUS
Ministeris smerkia šnipus, bet smerkia ir spaudą, 

išvogusią pranešimus apie sovietų šnipus
BONA, Vokietija. — Vokietijos krašto apsaugos ministeris 

Georg Lebęr Įsakė ištirti iki padugnių, kaip Vokietijos iaikraš- 
■ čiai galėjo išvogti iš krašto apsaugos ministerijos seifo slaptą 

pranešimą apie. Sovietų.šnipų, gaują,-veikusią Vokietijos krašto 
apsaugos ministerijoje. Praeitų metų pavasarį sovietų šnipai bu
vo išaiškinti, sučiupti, ištardyti ir nuteisti. Krašto apsaugos mi
nisterija gavo-pranešimą, apie-visą įvykį/ atsakingi pareigūnai1 
dokumentą studijavo ir viską .padėjo į ministerijos seifą. Vakar 
Frankfurter Aligemęinę Zeitung paskelbė slaptą ministerijos 
pranešimą apie veikusią šnipų,; gaujelę ir jos išvogtas paslaptis.

Laikraščiai privalės 
aiškintis teismui

Pačioje krašto apsaugos mi
nister joj e užvestas tardymas. 
Tuo reikalu informuota proku
ratūra. Bus apklaūsinėjimi lai
kraščiai, kaip jie gavo krašto, 
apsaugos ministerijos slaptą pra 
nešimą ir kaip jie drįso slaptą 
pranešimą skelbti. Ministerui 
aišku, kad Į slaptus krašto ap- 

’ saugos ministerijos seifus ran-

. —priemonių, kad -panašūs dalykai 
nesikartotų ateftyjd Bėt jis taip 
pat nori, kad Ąjūtų hiibausti iikSI , 
kumentus išvogę vagys. Jis no
ri, kad laikraščiai pasakytų ko
kiu būtu išvogti dokumentai pa
teko į redaktorių rankas, kas 
juos atnešė, kiek už juoš':užmb-' 
keta. -- •

Vokietijos karo — J - -
■ šefai nesaugūs

* k *" ■ . ' * K* , - A v ■ •* -- «**'■

— Man. atrodo, kad; išvoggi- 
mas slapto pranešimo apie so
vietų šnipų veiklą, yra toks pat 
nusikaltimas, kaip sovietų šni
pų išvognhas’karo planų, — pa
reiškė ministeris Leber. Jis rei
kalauja, kad vagys būtų tiek pat 
nubausti, kaip ir sovietų šnipai, 
nes jie padarė tą patį nusikal
timą, vogė iš tos pačios minis
terijos slaptų seifų. Jis-norėtų, 
kad būtų nubausti ir laikraščiai, 
paskelbę slaptus pranešimus, bet 
tuo reikalu jis dar nesitarė su 
ministerijos juriskonsultais.

šnipams buvo suruoštas 
skubus teismas

Trisdešimt penkių metų slap
tų dokumentų skyriaus viršinin 
ko sekretorė Renate Luetze buvo 
suimta praeitų metų birželio pir 
mą dieną. Tuojau buvo suimti jo 
sios vyras ir kitas šnipų bend- 
radarbs, pavogtus dokumentus 
peruodavęs sovietų šnipams. 
Paskutinę birželio dieną jiems 
Duesseldorfe buvo suruoštas teis 
mas ir jie ilgiems metams patup 
dyti į belangę. Vokiečiai nemano, 
kad jie kada nors išeitų iš kalėji 
mo. Vokiečiai smerkia šnipus, 
dirbančius Vokietijos priešams.

Ispanijos studentai 
. -streikuoja

.MADRIDAS, Ispanija. — Is
panijos studentai paskelbė vie- 
nos dienos' protesto streiką, kai 
Kanarijų salose civilinės gvardi
jos karys nušovė vieną studen
tą. Studentai mano, kad civili
nė gvardija neturi teisės šau
dyti į minią. Civilinės gvardijos 
narys Santa Gruz Tenęrife miės 
te paleido vieną šūvį į protes-

'Sius kelis akmenis į sargybės /■ 
einančius civilinės'gvardijos ka
rius. Civilinės4 gvardijos nuosta
tai leidžia šauti į žmogų, jeigu 
tas žmogus švaisto akmenis ar 
kitus kietus daiktus į pareigas, 
einančius civilinės gvardijos ka
rius.

' • I

George Meany, Amerikos darbo federacijos pirmininkas šią ^savaite 
dar vienam terminui išrinktas federacijos pirmininko pareigoms. 
Jis griežtai kovojo prieš apgaulingą Rusijos darbininku atstovavimą. 
Rusijos darbininku unijas kontroliuoja komunistai, darbininkams 
neleisdami žodžio tarti ?,pie darbo ir pramonės reikalu tvarkymą. 
Meany iyirtina, kad Rusijos darbininkai yra patys didžiausieji 

’ komunistinės sistemos vergai^_

Sontagpost skelbia iš Wa- 
shingtono. kad prezidentas 
Carter dalyvaus viršūnių kon
ferencijoje pasaulio ūkio klau

■ simais. *
Konferencijai vieta dar ne-' 

parinkta, bet laikraštis tvirti, 
na, kad Vakarų Voketijos sos
tinėje Bonoje. Dėl konferenci
jos laiko amerikiečiai siūlo 
ateinančių metų kovo mėn. an 
troje pusėje, bet Bona laikosi 
liepos antrosios pusės.

Prezidento Carterio origi
nalus planas buvo savo kelio
nę pradėti jau graęito lapkri
čio pabaigoje, tačiau įvairūs 
neatidėliojami reikalai priver 
tė visapasaulinę kelionę skel
ti į dvi dalis dalis. Pirmajai, va 
dinamai “žiemos kelionei“ bu
vo nustatytas toks planas:

LENKIJA (nuo šio gruodžio 
29 iki 31 dienos). Varšuvoje 
Carteris, kaip pirmas Jungti 
nių Amerikos Valstybių Prezi- 
detnas komunistų valdomoje 
žemėje turės spaudos konfe
renciją.

Du žudikai-plešikdi 
gavo po 300-900 metų ' 
CHICAGO.’* Kriminalinis 

teismas po trejato metų liudi- 
. ninku.kaupimo, ir inkriminuojan 

čių faktų rinkimo 1 praėjusį pir
madienį nuteisė’Jiuo Š00 iki 900 
metų kalėjimo vieną iš pikčiau
sių piktadarių plėšikų David 
Muhammad, 22 metų amžiaus. 
Jo sėbras Henry Brisbon, 21, už 
tuos pačius nusikaltimus gavo 
"tokią pat ‘bausmę — nuo 300 iki 
900 metų kalėjimo huteists ta
me pačiame teisme. Kiti du tos 
gaujos nariai už sutikimą teis
me būti liudininkais gavo ma
žesnę bausmę.

Jiedu;— Charleston, 24 metų 
amžiaus, ir Darrel Thompson, 
21 metų amžaus, paliudijo kaip 
visi keturi vieną naktį nuvažia
vo į Kankakee, Ill. apiplėšti vie
ną numatytą krautuvę, bet ne
pasisekus sutarė Interstate vieš 
kelyje 47 pamėginti apiplėšti 
motoristus.

Susitarta, kad Muhammad vai Į 
modamas automobiliu užgausi INDIJOJE .(sausio 1 iki 3) : 
pralenkiant kitą automobilį o. Prezidentas Carteris pasakys

* • ' * e * *

automobiliams apsistojus ir mo-{ svarbių kalba^

IRANAS (gruodžio 31—sau
sio 1): Pasitarimij punktai — 
Irano atominiai (branduoli
niai) projektai ir alyvos kai
nos.

MEANY VĖL IŠRINKTAS 
I AFL CIO PREZIDENTU 
I LOS ANGELES, — George
• Meany, 83 -nu tų amžiaus, ne- 
; paisant kai kurių unijų’ prote- 
1 stų, kad per senas, pirmadie
nį vėl-- išrinkta^- AFL-CIO uni
jų prezidentu.

; Meany, kuris ir miega ciga
rą rūkydamas, pirmadienį di
džiausia konferencijos delega 
tn balsų dauguma išrinktas jau 

~ dvyliktam terminui. Pirmą kar 
ta buvo išrinklas 1955 metais 
toms dviem milžiniškoms dar
bo unijoms, susiliejus į vieną.

Izraelis Egiptui žada 
pagelbėti atgauti jėgas

Business Week -žurnalas sa
vaitės gale pranešė, kad Izrae
lis pasisiūlė Egiptui savo ben
dradarbiavimą statant branduo
linės esergijos įmonę (atominę 
jėgainę) Sinajaus dykumoje. 
Negana to. Business Week rašo 
dar, kad Izraelis mielai nori su
pažindinti Egiptą su savo van
denų tvarkymu ir kaip išnaudo
ti Nilo upės vandenį žemės ūkiui
pakelti

Dar negana to, Izraelis pasiū 
lė Egiptui ■ bendradarbiauti iš
vystant alyvos rezervus Suezo 
Įlankoje, o Izraelio bankas Leum 
pakvietė Egipto Nacionalinį 
Banką pradėti korespondenci- 
nius bankavimo santykius ir Iz- 
rąelįo spaudos nanlai pasiūlė 
Kairo dienraščiui Al Ahram co-

Antroje (“pavasarinėje”) ke
lionėje JAV Prezidentas ap
lankys Braziliją, ,Nigeriją ir 
Venezuelą. I

' Prezidento spaudoj sekreto-
Į rius nuo savęs, dar pridūrė, jog
galimas dalykas, kadiPreziden
tas ta proga aplankys ir dau- pyrigth teises knygai, apie Sa- 
giau* valstybių Pietų ;Ameriko-dato vizitą Izraelyje, kuri greit 
je ir Afrikoje. j pasirodys arabų kalboje.SADAT PASIŪLĖ SOMALIJAINEĮSILEISTI RUSU I AFRIKĄ

-•'ė*

ERITRĖJOS sukilėliai, kurie kovoja už Etiopijos šiaurinės 
provincijos Eritrėjos nepriklausomybę,, praneša užėmę pusę vie
nintelio šio krašto uostamiesčio Masavos -ir greit užimsią visą 
miestą. 

- .. *
Tuo pačiu metu Knvaito laik 

rastis pranešė,, kad Egipto pre
zidentas Anvar Sadat pasiūlė 
Somąlijai ir Sudanui bendro ap
sigynimo paktą, pateisinti bend 
rą karišką žygį prieš Etiopijos 
maksvistinę valdžią Addis Aba- 
boje, kurią Sovietų Sąjunga re
mia. ... - v

Eritrėjos Išlaisvinimo Fronto 
pranešėjas Romoje Amde Micha 
ei Kahsai pasakė, kad Fronto 
pajėgos po keturių diėnų karš
tų kautynių jau baigia užimti 
Adi Kaleh. esantį už 70 mylių į 
pietus nuo Eritrėjos ; sostinės 
Asmaros. i

teristams išlipus patikrinti, pa, SAUDI ARABUOJ (nuo sau- >

— Helen Vorhies Bras j din
go iš namų, palikdamas 26 mi
lijonų dolerių palikimą. Ji išskri 
do iš Amerikos.

Vėjuotas, šaltas, snigs 
Saulė teįa'7:O5, ieiiftąsi 4:09

darys apiplėšimą.
Nieko netrukus pro šalį auto

mobilyje privažiavo viena vi
duramžė moteris, bet Brisbon 
jai leido pravažiuoti. Muham
mad piktai jo paklausė. “Kodėl 
nenušovei tą kalę”.

Po kelių minučių bevažiuojari-- 
ti kita moteris Mrs. Betty Lou 
Harmon ir tų dviejų liudininkų 
pasakymu “Brisbon ‘ Ją’ nušovė 
pirma iŠ Jos atimdamas dritbii- 
Ąu« ir plniris*’"’*'”*'

šio 3 iki 4) _• Svarbiausios pro
blemos — aptarti alyvos poli
tiką ir Artimųjų Rytų polfti-

PRANCŪZIJOJE (nuo 4 iki 
6 sausio) : Viršūnių konferenci 
ja ūkio klausiniais. *

BELGIJOJE (sausio 6d.)I 
Carteris aplankys Europos Ben 
druomeflės' if > * 'NATQ- vyrimP 
šiais būslirrev kur- spireSki STifei 
V-ių įšipareigojlftf^’ME^oriTHii.

Meoney gavo 
Sacharovo laišką

LOS ANGELES, Cal. — Ame 
rikos Darbo •' federacijos pirm. 
George Meaney pranešė unijų 
atstovams, kad gavo prof. An
drei Sacharovo laišką. Sovietų 
disidentas gražiai* atsiliepia apie 

I prezidentą Carterį. ginantį žmo
gaus pagrindines teisės. Prof. 
Sacharovo laiškas buvo slaptai 
išvežtas iš Rusijos, nes oficia 
hoe-ambasados atsisakė slAptus 
Mfitm hnti. -fi » ♦ - ’ *-

VAKAR PRADĖTI EGIPTO IR IZRAELIO TAIKOS PASITARDIAI
Šiandien konferencijon įsijungs JAV sekretorius 

Vance ir abiejų valstybių užsienio ministerial
i KAIRAS, Egiptas. Vakar prasidėjo oficialūs Egipto ir Iz

raelio taikos pąsitarimai. Pasitarimus pradėjo abiejų valstybių 
technika specialistai. Jie aptars paruošiamuosius taikos konfe
rencijos nuostatus ir paruoš dirvą konferencijos pradžiai. Trečia
dienio vakare prie Konferencijos prisijungs abiejų valstybių už
sienio reikalų nąinisteriai. Prie jų prisijungs ir JAV sekretorius 
Cyrus R. Var.ce, kuris pirmadienį ir antradienį aplankė kelias ara
bų valstybes.

į Egipto prezidentas labai pa
tenkintas sekretoriaus Vance 
atskridimu į Artimuosius Rytus, 
nes amerikiečiai labiausiai span 
dė arabų valstybes siekti taikos 
Artimuose Rytuose. Amerikie
čiai siekia taikos, patys sau ne
siekdami nieko. Jie tiktai nori 
laisvo judėjimo ir laisvos pre
kybos. Jeigu susisiekimas ir pre 

> kybą būtų suvaržyti, tai ameri- 
i kiečiai protestuotų.

Sirija pripažins Sadato
— Begin sutartį

BEIRUTAS, Libanas. — Siri
jos prezidentas Asadas dalyva
vo Tripolio konferencijoje, ku
rioje buvo svarstomi planai pa
kenkti Egipto prezidentui Šaria
tui susitarti su Izraelio vyriau
sybe dviejų valstybių taikos 
klausiniais. Grįžęs prezidentas* 
Asadas karo vadams ir diploma 
tams pareiškė, kad Sirija prie- Tuo tarpu Izrelio premajeras 
šinosi Sadato planams, bet^SĮri- Begin šiandien keleiviniu lėktu- 
ja privalės pripažinti Egipto pre vi išskrido*! Ameriką. Jis tikisi 
zidiMito ir Izi^elio premjero -šu* pasiekti Nevr-Yorką trečiadienį,- 
sitarimą. Jeigu šios Svi valsty
bės susitars ir pasirašys sutar
ti, tai tą susitarimą privalės gerb 
ti ir nepasirašiusos arabų vals
tybės. Sirijos prezientas bijo, 
kad jam vienam netektų siekti.yra tikras, kad jam pavyks pasi 
taikos su Izraeliu. Jis mano, kad rašyti taikos sutartį su Egiptu. 
Izraelis bus daug griežtesnis su ’Tuo tarpu Izraelio kabinetas nu- 
Sirija, negu su kitais arabų, kraš , tarė padaryti dideles koncesijas 
tais..

o prezidentas Carter prižadėjo 
priimti jį penktadienio rytą. Iz
raelio premjeras pirma nori Įti
kinti prezidentą CarterĮ taikiais 
Izraelio užsimojimais. Izraelis

Amerikiečiai vengia 
važiuodami prisirišti

WASHINGTON. — Naujas 
Transportacijos departamento 
patikrinimas parodė, kad tik 
18.5 nuošimčiai JAV automo
bilių vairuotojų tevartoja sė
dynių diržus. Tiek nuošimčių 
nustatyta stebėjus nuo rugpili
čio 1976 iki kovo mėn. 1977 m. 
patikrinus 84,682 vairuotojus 
16 miestuose. Transportacijos 
departamentas užtikrina, kad 
iki 198-1 metu visi modeliai bū 
tų aprūpinti priešakinėse sė
dynėse oro maišais arba ap
saugos diržais.

Arafatui pataria 
vykfi į Kairą

Jasiras Arafatas buvo nuskri 
dęs j Tripolį, ir tarėsi SU Sirijos 
ir Libijos prezidentais, kaip pa 
kenkti Egipto prezidentui. Pa
lestiniečiai paskelbė, kad jie pre 
zidehtą Sadatą nužudysiu, nes 
jis, vykdamas Į Izraelį, tapęs iš 
daviku, o palestiniečiai išdavi
kus žudo. Prezidentas Sadatas 
nelaukė, kad palestiniečiai jį nu 
žudytų. Jis įąakė policijai suim
ti visus Egipte buvusius ir žu
dyti galinčius palestiniečius. Ar 
Sadato Įsakymas liestų ir pales
tiniečių vadą Arafatą, jeigu jis 
atskristų Į Eigptą, tuo tarpu jo
kio oficialaus pranešimo nebu
vo

I arabų valstybėms ir mano, kad 
■ kitos arabų valstybės tuos pla
nus priims. Premjeras Begin jau 
išdėstė juos Jeruzalėje buvusiam 
sekretoriui Vance. Sekretoriui 
patiko Izraelio geraširdingumas, 
bet jis be prezidento sutikimo 
nieko negali daryti. Jis patarė 
premjerui išdėstyti planus pa
čiam prezidentui. Premjeras Be 
gin yra įsitikinęs, kad ne tik 
Egiptas, bet visos kitos arabų 
valstybės turėtų priimti Izraelio 
pasiūlymus ir tuojau padėti pa
grindus nuolatinei taikai Arti
muose Rytuose.

Trečiadienio rytą prezidentas 
Sadatas pareiškė įsitikinimą, kad 
bus aptarta, sutarta ir pasirašy
ta Egipto Izraelio taika. Jis 
yra įsitikinęs, kad šių dviejų 
valstybių’taika turės įtakos į ki
tas arabų valstybes. Prezidentas 
Sadatas plačiau neaiškino, kad 
ne tik egiptiečiai, bet ir kitos 
arabų valstybės nustebs besivys 
tančiais įvykiais. Prezidentas 
Sadatas patarė laikraštininkams 
sekti vykius iš arti ir praneši
nėti tikslias žinias. Susidaro įs
pūdis, kad taikos gali siekti ir 
kitos Artimųjų Rytų valstybės. 
Galimas daiktas, kad visa Kairo 
konferencija būtų perkelta į ki 
tą valsybę, kad galėtų dalyvauti 
visi taikos darbe. Prezidentas

jSadatas patenkintas, kad jis su 
tu, kuomet Tailando santykiai»kėlė tokį didelį taikos siekimą 
su Irtdokinijos kraštais atrodė visuose arabų valstybėse. Sada- 
pradėję atšilti. Chamnan pasakė gindamas Egipto interesus, 
reporteriams, kad suimuosrusj pirmas nuskrido f Jeruza_ 

.49. asmenis kiti pabėgėliai nuro-< .. _ .įgilę, nes nenorėjo būti liudininku 
propagandistais. . kurį izraelitai yra

paskelbta.

ir

Pabėgėlių stovykla 
komunistų landynė

‘Šimtai Tailando policijos 
dešiniųjų aktyvistų antradienį
užplūdo Jungtinių Tautų globo
jamą NOng Khai pabėgėlių sto
vyklą, kur suareštavo mažiau
siai 49 asmenis iš Laos, tariamus 
esant komunistų šnipais. Stovyk 
los invazija ir areštai, pačiam 
Nong Khai provincijos gubernto 
riui Chatnnan Pochana vadovau
jant. padaryta kaip tik tuo me-1

Kosmonautai prisijungė 
prie sovietų erdvėlaivio
•MASKVA. Rusija. — Sovie

tų kosmonautai Juri Rumanen- 
ko ir Georgi Grečka pakilo rei- 
kalingon aukštumon ir prisijun 
gė prie sovietų laboratorijos, 
skriejančios erdvėje. Sovietų 
valdžia paskelbė pasauliui, kai 
kosmonautai ne tk prisijungė, dė. esarti ■komunistų šnipais ,it

reporteriams, kad suimuosrus 
49. asmenis kiti pabėgėliai nuro-

prie . laboratorijos • “Salut”, ■ bet
Valandų, prie.jos.prūipę.skrię,-komuniiftų.jvg^ntai 'kėlę stovyk- j pasiruošę vesi. Jis pagedauja 

’ * * '* loję «Qittrtęžir. tą^eof su trraali^J*.jo^rdvėjory,



Šis. įstatymas veikia nuo 1940 m. liepos 10 dienos.

SEALY REST DELUXE

SEALY POSTU R EPEDIC""CLASSIC

Sudaro “vėjo šalčio efektą iki 
50 ir 60 laipsni y minus ir ša U

Twin 
ea. pc

V SEJ<\X ■ 
POSTUREPEDfC

Durable innerspring construction pluš 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.

— Holiwoode, jei kurio žmo- 
atrodo kaip nauja moteris 

galimas daiktas, kad ji ir yra

S
PęSTUREPEDlC

Baudžiamasis nutarimas pranešamas nubaustajam. 
Šjs nutarimas gali būti nubaustojo skundžiamas Finan
sų Ministeriui. Skundas duodamas per nubaudusj skun
dėją departamento direktorių arba kitą pareigūną ne 
vėliau kaip per 7 dienas .nuo skundžiamojo nutarimo 
įteikimo skundėjui.

other merchandise 
■where appropriate...
have newspaper set 
correct mattress name.
and all prices.

Baudos ieškomos valstybiniams mokesčiams ieško 
ti nustatyta tvarka.

ęraejios Pradžias j"*tmis uvvers‘a s ir pn1-
. . .. i . ItA’etcęjĮą k<?|įp-_.

vieni*

Twin
.ea- Pc* *

Wake up to value and great mornings! No 
morning backache from sleeping On a too-soft 
mattress. Designed ih cooperation with leading 
orthopedic šugeons for firm support.
Full ea. pc. $119.95 Queen 2-pc, set $299.95 
King 3-pc. set $439.95

TARYBŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ TSRS 
PILIETYBĖS ĮSIGIJIMO TVARKĄ

I. Ryšium su 1958 metų rugpjūčio 19 d. įstatymo 
“Apie - Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos pilie
tybę” pirmu straipsniu nustatyta, kad Lietuvos, Latvi
jos ir. Estijos Tarybų Socialistinių respublikų piliečiai 
nuo tų respublikų priėmimo į TSRS sudėtį dienos yra 
TSRS piliečiai.

IL Lietuvos, Latvijos ii* Estijos tarybų socialisti
nių respublikų piliečiai, kurie šio Įsako išleidimo mo
mentu yra _už TSRS ribų ir kuriems pilietybė nėra atim
ta minėtų rešpūblikų tarybinių vyriausybių, privalo ne 
vėliau, kaip iki 1940 metų lapkričio 1 d. užsiregistruoti 
kaip Tarybų Sąjungos piliečiai TSRS pasiūntinybėse 
ar konsulatuose patys asmeniškai ar prisiuhtę specia
lius pareiškimus paštu, pridedant savo pasus-

Šitie asmenys, neužsiregistravę kaip Tarybų Są
jungos piliečiai TSRS pasiuntinybėse ar konsulatuose 
iki 1940 metų lapkričio 1 d., gali, būti priimti į TSRS 
pilietybę pagal bendrus nuostatus,, atitinkančius įsta
tymo “apie Tarybų. Socialistinių Respublikų Sąjungos 
pilietybę” trečią straipsnį.

III. Asmenys be pilietybės, priklausą tautinėms ma
žumoms, kurie politinių režimų, buvusių Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje iki įvedimo jose Tarybų valdžios, sąly
gomis negalėjo įsigyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pilie
tybės, įsigyja TSRS pilietybę tokia tvarka, kokia yra nu
matyta šito Įsako I ir II straipsniais, t

Kiti asmenys be pilietybės, kurie nuolat gyvena Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos Tarybų Socialistinių Respubli
kų teritorijose, gali įsigyti TSRS pilietybę pagal bendrus 
nuostatus, atitinkančius įstatymo “Apie Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjungos pilietybę” trečią straipsnį.

(Bus daugiau)

er keletą valandų pavertė tik-Į44 žmonės
And.a su sniego pusnimis siunešto naujo

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE

Nepaprastuoju metu tautos ūkiui tvarkyti įstaty
mas ( V- Ž. Nr. 704, eik 5432) panaikinamas.

Įsakymai, išleisti pasiremiant Nepaprastuoju metu 
tautos ūkiui tvarkyti įstatymu (V. Ž. Nr. 661, eil. 4840 
ir Nr. 704, eil. 5432), Kainų Tvarkytojo įsakymai, išlei
sti Kainų priežiūros įstatymo (V. Ž. Nr. 471, eil. 3306 
ir 584, .eil. 4065) tvarka, taip pat veiksmai, padaryti pa
siremiant Muitinių įstatų §571, 572, 112 ir 1121 (y. ž. 
655, eil. 4798), paliekami galioje, kol jie šio įstatymo 
tvarka nėra pakeisti.

J- Paleckis •
E. Respublikos Prezidento p. 

Ministeris Pirmininkas
M. Gedvilas

Už Mihisterio Pirmininko Pavaduotoją
Vidaus Reikalų Ministeris

Kaunas, 1940 m. liepos 29 d. . , ,
■ ’ ' IŠRAŠAS IŠ: .' ; ‘

“Darbo Lietuva” 1940 m. rugsėjo 8 d. 
Nr. 97, psl. 10.

TSRS. AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PREZIDIUMO

»ri iki ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Departamento direktorius arba kitas pareigūnas, 
skirdamas baudą paskiria ir jos atstatomąją bausmę 
tvarką, nustatytą Baudžiamojo statuto 59—59-5 str.

Darbą Priverčiamojo Darbo įstaigoje ir piniginę 
baudą Finansų Ministeris gali pakeisti areštu.

Be to, kaltinamojo prekės, valiuta, procentiniai po
pieriai ir kt, gali būti konfiskuojami.

t.e. i‘i CHICAGO, ILL. 60606

ALL PHONE (312) tol L 1110

OAK SUPPLY AND FURNITURE CD
711 WEST JACKSON BLVD

'••'nmc n vA’-» g-g-’”’ ’ pi'd.V.l danga yra daug.au kaip 2 pėdoj) 
LHytus, bet šaltį palijo: sekma. ’
dienj per dieną termometras Senas ain ius yrą ka p i: 
prie-Universal Sayings and Loan j visa kita: Padaryti, kad senatvė 
Chicagoįe rodė jau 10 laipsnių pasisektų, turi jau pradėti jau- 

ptius F, bet keliose sielose Min- nystėje.
uesotoję po 34 ir 3 laipsnius mi
nūs (žemiau nulio).

Sniego daugiausiai gavo Buf
falo: su 15 nykžčų audros at

teD • nauja.

SEALY POSTUBEPEDIcf IMPERIAL 

$11Q95I Twin

The Sealy Posturepedic Unique Back Support 
System with added support from maximum i 
number of scientifically "programmed" coils. 
Patented Postutė-Grid*:foundation. Elegant 
damask corer.' " G j
Full ea. pc. $139.95 QuOsn 2-pc. set $339.95 
King 3 pc. set $479.95

CHICAGO. — (M-o k^iĮpęis 
lyg susitarus teraminant, kad 
ši žiema bus švelnesnė už per
nykštę žiemą, ši žiema dar tik 
iŠ rudens pareigas periradania 
žiaurirs faktais visiems JAV Ohio, Michigąną ir Wisconsin? kaltės 
Vidurvakarianis parodė, kad da j p 
bar čia šeimihihkas: yira šaltis., ra Arktikos dykra su snievo pus

■vait^aliui iš už kafąų
skridęs smarkus ir nepaprastai -tlĮf
šaltas vėjas dar daugiau sniego 
nešinas visuose Vidurvakariuo-
se sukėlė tokių sniego audrą.i teanį. Gana to, kad per tas ke 
kuri Illinoj ų, lovą, Indiana, T lias dienas dėl vien kis audros

daug.au


“PER LAISVE Į NEPRIKLAUSOMYBĘ
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas

Floridoje

Gruodžio m. 3 d. 10 vai. ryto 
saulėtoje Floridoje, Puošnioje 
F-t. Petersburgo Lietuvių Klubo 
salėje VLIK-o seimui rengti ko
miteto pirmininkas Antanas 

Rūkštelė pasveikino seimo ats
tovus ir gausiai .'■susirinkusius 
svečius ir pakvietė VLIK-o pir
mininką Dr. K Valiūną pradėti 
metinį Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimą.

K Valiūnas atidarymo kalbo
je pabrėžė, kad šis.seimas susi
renka ypatingu metu, kada ma
tomai keičiasi pasaulio politikos 
vėjai ir dabarties kasdienybė 
veik kiekvieną akymirką atžy
mima naujomis staigmenomis 
bei netikėtinumais, šių pasikei
timų išdavoje gali susidaryti vi
sai naou jos sąlygos niūsų tautai 
iš vergijos išsivaduoti. Tad ir 
šio seimo svarbiausias uždavi
nys yra. numatyti būdus dar dau 
giau nei bet .kada sustiprinti} 
VLIK-o veiklą, >o VLIK-ą suda-^ metu lanko įvairias šios 
rančių grupių atstovus įparei
goja imtis vis didesnės, atsako
mybės už šios organizacijos dar
bų rėmimą ir organizuoti plačią 
ją lietuvių visuomenę VLIK-o 
darbams visokeriopai paremti.

•Seime dalyvavo 34 VLIK-ą 
sudarančių grupių atstovai, ku
rie atsovavo 13 organizacijų 
(tautininkai ir ūkininkų parti
jos atstovai neatvyko),. VLIK-o 
valdybos ir Tautos Fondo nariai 
ir pareigūnai. Atstovai suskri
do iš visų tolimiausių šios šalies 
ir Kanados vietovių -— matėsi 
senai pažįstami veidai net iš to
limiausios Californijos, nekal
bant apie vietinę Floridą.

Į seimo prezidiumą išrinkti Ja
ckus Sonda, Jonas Daugėla, Ja
nina Gerdvilięnė ir Vytautas 
Kulpa. Veik ištisai seimui pir
mininkavo J. Daugėla. .į

Seimą žodžiu sveikino ALT-6 
atstovas Dr. K. Šidlauskas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės vardu
— K.Gimžauskas, SLA ir LT San 
daros—J. Daugėla, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos — 
G. Juozapavičiūtė, Kanados Ben 
druomenės — J. Simanavičius, > “Per laisvę į ne priklausomybę' 
Floridos Lietuvių Klubo — A.
Karnius ir inž. A. Rudys. Raštu 
sveikino Diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis, <visi diplomatinės tar 
nybos nariai ir eilė organizaci
jų bei asmenų iš viso pasaulio 
šalijų.

Pirmajame posėdyje išsamius 
pranešimus apie pereitų metų 
veiklą -padarė VLIK-o Tarybos 
pirmininkas J. Vėbra ir Valdy- 
vos pirmininkas Dr. K Valiūnas 
ir atsakė į eilę klausimų. Antra
jame posėdyje pranešimus pada
rė ir pinigines apyskaitas patie
kė Tautos Fondo pareigūnai: Ta 
rybos — J. Valaitis, Valdybos!ir staigiai sudaryti visai naujas
— I. Gasiliūnas, Kanados atsto-' ir iki šiol nepermatytas sąlygas 
vybės — J. Vaičeliūnas ir To- mūsų tautai laisvę ir nepriklau- 
ronto atstovybės — A. Firavi- somybę atgauti” — baigė savo

čius. Tarybos pirmininkas J. Va 
laitis paskaitė nutarimą, kuriuo 
i'gametls Tautos Fondo pirmi
ninkas ir jo gabės nays prel. 
J. Balkūnas už ypatingus nuo
pelnus ir nepailstamas pastan- 

Į g::s telkiant lėšas tautos laisvi
nimo reikalams apdovanojamas 
atatinkamu žymeniu, šis atžyinc 
jimo ženklas buvo jam čia pat 
ir įteiktas.

Prof. dr. B. Kasias ir prof, 
dr. A. Štromas seime kalbėjo 
ap‘e Lietuvos valstybingumo ap 
raiškas ir formas praeityje ir 
dabartyje. Ypatingai gyva, už
deganti ir daug naujų ir visai 
savitų minčių paskleidusi buvo 
A. Štromo paskaita. Pranešėjas 
vra gimęs, užaugęs ir išsimoks
linęs jau pavergtoje Lietuvoje 
ir tik vos prieš kelis metus pa
siekęs laisvąjį pasaulį. Gyvena 
ir dirba viename Anglijos univer 
-itete, šiomis dienomis dalyvavo 
tarptautinėje mokslininkų kon
ferencijoje Amerikoje ir šiuo 

:alies 
vietoves ir lietuviškus telkinius. 
-Jis labai vaizždiai ir įdomiai per 
.davė jau vergijoje užaugusios ir 
subrendusios lietuviškosios vi
suomenės nuotaikas, jaunimo 
nusiteikimus ir jų visų pažiūrą 
į mūsų išėjūnų tautinę bei poli
tine veikla.

Jis pažymėjo, kad pavergtoje 
|šalyje ypatingai' Įsivyravo di
džiulė neapykanta rusams (lauk 
kacapus) ir visi besąlyginai at
meta viską, ką “vyresnysis bro
lis “siūlo ir visomis jėgomis sie
kia to, ką tas “brolis” gina ir 

' draudžia • ar bent primygtinai 
peikia. Tuo būdu ir jis pats, dar 
būdamas Lietuvoje, jau pasida
rė VLIK-o dideliu šalininku 
(kaip jis sakė-vlikininku) nes nei 
viena kita organizacija ar as
mens nėra taip okupanto nieki
nama xįr smerkiama.

. A. Štromas pabrėžė, kad šiuo 
metu krašte vis daugiau ir nar
siau įvairiausiomis priemonėmis 
kovojama už žmogaus minties ir 
žodžio laisvę ir vis daugiau Įpras 
tas šūkis: “Per .nepriklausomy
be i laisve”, keičiamas šūkiu:

įdomią ir tikrai oratoriškais ga- ■ 
bumais papuoštą kalbą A. Štro
mas. ; ' j

Jo pranešimas sukėlė labai gy; 
vas ir gausias diskusijas, kurių 
metu nuomones pareiškė ir jo
mis pasikeitė veik visi seimo da • 
lyvjai. Paskaitininkas pabėrė . 
tide ..naujų .'r taip ūmių minčių | 
bef idėjų, kad, bekabėjo, Jietu- 
viškoje spaudoje dar ne kartą; 
teks rrie jų sugrįžti

Sekančią dieną seimo de!ega-f 
tai-pasiskirstė atskiromis komi- ' 
sijomis seimo nutarimams pa-; 
rengti. Komisijos seimui pasiū-į 
lė keliolika nutarimų pasiūlymų, ■ 
kurie visi buvo sekančiame po-' 
sėdyje pasvarstyti ir 
Visi šie nutarimai ibus 
ti susudoje.

Tenka pastebėti, kad 
trnis VL’K-o seimas praėjo pa-’ 
kilioie, vieningoje ir darbingo-; 
je nuotaikoje. Visi atstovai la
ba gyvai dalyvavo seimo svarsty 
muose, o gausus būrys svečių 
įdėmiai juos sekė ir savo tar
pe da’-inosi "nuomonėmis. Visa 
šio seimo eiga, organizacinė tvar 
ka, dalyvių santūrumas, draus
mė ir gebėjimas labai trumpai 
ir tiksliai išreikšti savo mintis 
ir siūlymus padėjo seimui pa-j 
siekti tikrai parlamentarinio ly
gio, kuriuo gali pilnai didžiuotis 
savieji ir pavydėti svetimieji.

Seimui pasibaigus vietos baž
nyčioje buvo pamaldos, šv. mi
šias atnašavo ir šiai progai ypa 
tingai tiksliai parinktą ir įpras 
mokslą pasakė prel. J. Balko
nas.

'šiam VLIK-o seimui puikias j 
darbo sąlygas sudarė St. Peters ,
burgo lietuviai. Seimo priėmimu ■ kažin kam atėjo'mintis . į Kauną 
rūpinosi tam reikalui sudarytas j sušaukti vaikų suvažiavimą^ Tai 
komitetas, kuriam pirmininkavo. turėjo būti lyg oliinpijada, lyg 
Antanas Rūkštelė. Tikrai dide-Jvaikų šventė. . J
le nuostaba tenka vertinti šio 
komiteto pastangas ir kruopl- 
tų pasirengimą ’bei rūpestį sei
mo pasisekimui patikinti ir as
menines paslaugas kiekvienam 
seimo dalyviui, šios vietos lie
tuviai yra įsigiję savo nuosavą 
pastogę, kurios puošnioje salėje 
įvyko seimo pakylis. Salė puvo 
pilnutėlė prigūžėjo svečių. Pokij 
lio programoje dainavo solistėj 
Prudencija Bičkienė. Pokylio 
metu salės šeimininkams, seimo 
rengėjams Ir visiems šio telki-! 
nio tautiečiams seimo dalyvių 
vardu širdingą padėkos žodį ta
rė Jonas Daugėla.

Sekančią dieną dar daugelis 
seimo atstovų svečiavosi pas, 
širdingus vietos lietuvius, lankė! 
senai'bematytus draugus ir nau 
do josi jų svetingumu ir vaišin
gumu. O kaikurie dar liko ilges 
niam laikui pasidžiaugti Flori
dos saule ir šiltais vandenimis. ' rodė gražų pavyzdį kad ir atei-

Šio seimo rengėjai įrodė, kad tyje didesnius musų susibūrimus 
Floridoje yra gyvas .lietuviškas labai patogiai galima šaukti šia- 
judėjimas ir atvėrė duris bei pa- me amžinosios saulės, krašte, 
tu iškalbingumu išreikštą pa- . ? » . J. DgL

priimti, 
paskelb

Gustuve Dore, 18 šimt. pranzūzg dail.

ko surasti nakvynėms šiaudų. 
' Atsargiai išaiškinau, kad tai ne 
i taip paprasta, kaip kai kurie ko- 
Į miteto nariai skėsčiojo ranko- 
, mis ir net ima mane kaltinti ap- 
Į sile’dmu. Kilo diskusijos. Pavy- 
, ko įtikinti. Iki birželio 19 popie- 
j tės aš turčių pranešti komite- 
, tui, kiek ir kokių šiaudų pavyks 
j birželio 20 pristatyti į Kauną.

Iš t ryto birželio 19 moto
ciklu pirmiausia oasiekiru uoš- 

! vio sodybą. Ūkis didelis, bet 
i šiaudų likę nekas, nes raudono- 
Į sioms gurguolėms teko vežti ir 
’ šiaudų. Likusieji gerokai pelių 
; suėsti. Kūlius, kokius darydavo 
Aukštaitijoje, suvalkiečiai jau 

j pakeitė skardiniais stogais. Pa- 
! vakare iš Pakuonio telefonavau 
komitetui. “Tai labai blogai... ne 
jaugi dar teks atidėti”, tai tarė 
Doktoraitė ar Paleckienė, mat, 

Į telefono ragelis komitete buvo 
perduodamas tai vienam, tai ki- 

! tam komiteto nariui.
Jutau abejonę komitete. Pasis 

kubinau pridurti, kad už blogas 
nakvynes mums gali tekti liau- 

I dies kenkėjo vardas. Rytuojaus 
< dieną, pasitarus su komiteto na- 
I riais, olimpijadą atidėjom bir- 
Įželio 29 d. Nesunku numanyti 
j painiavos dydį, tėvų susirūpini- 
mą, jeigu karas būtų sugriebęs 

'vaiku tūkstančius Kaune.
(Bus daugiau)

Buy here

LIUDAS DOVYDĖNAS

Vaiku suvažiavimas

(Tęsinys)

Keturiasdešimt pirmaisiais

Posėdyje man teliko vienas, 
bet gana tvirtas argumentas, 
apvažinėjus arčiau Kauno Su
valkijos ūkininkus, man nepavy-

Jis ragino, kad VUK-as tuojau, 
nedelsdamas brangaus laiko, 
pradėtų rengti mūsų valstybi
nės nepriklausomybės programą, 
nes to negali šiandien daryti pa
vergtos šalies lietuviai — jie ga
li tik apie tai . slapta pakalbėti, 
o tokia programa gali kiekvienu 
momentu būti reikalinga ir jos 
parengimo laukia pavergti lietu 
viai iš laisvų išėjūnų. “Pasaulio 
politikos eiga tai nėra ramiu 
upeliu sruvenantis vandens tekė 
j imas, tai yra audromis ir viesu
lais ūžiantis verpetas; tai yra 
srovė, kuri gali visai netikėtai

LIQUOR MART Lower price

Between White Castle and Robert Hall

SOUTHERN
COMFORT
LIQUER

Gift boxed

OLD CROW 
Kentucky Straight 
Bourbon Whiskey

Gift boxed

MARTELL
COGNAC

Gift boxed

4.39 
Fifth

25.4 oz

8.59 Fifth

70 PROOF 
KRUPNIK

Honey Punch 3.19 Fifth 
Coupon

CAN BEER
OLD STYLE
Schlitz
Ha m m

5.59
case 24

12 oz. Loose
Pak

CHRISTIAN BROS. 9.79

vietė, kaip ibuyusi priešmokykli 
nio auklėjimo viršininką, Į' komi 
tetą' tai. šventei- surengti. S-12 
metų mergaičių,: berniuku, .turė
jo suvažiuoti iš. visos Lietuvos 
apie 10.000 — 15.000. Užsimoji
mas, kaip ir visa bolševikiška,

< buvo grandiozinis; Pinigų pasky 
‘ rė gana. Turėjo i įvykti birželio 
į pradžioje. KeHuo^.konąiteto'pcį- 
f sėdžiuose viskas .buvo islukšten- 
ta. Didžiausias gvzįs tajnz?ųžsi- 
inojime buvo.— nakvynės. jKūty 
kaip sugudyti ’dvįan^di^omįto- 
kią vaikų-u^dudą?-'Sm^efe'bu 
voBieliauskas,. Tveria enė,.'^žin 
dys (nė solistas); Doktoraitėv'kar 
tą ar du buvo atstovaLpošėdžiuo 
se iš švietimo komisariato. J

Per pdgrindžio'fysininkus jau 
buvau gavės žinią,' kad. gegužės

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

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

, Juoze* Kapačinskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
------ .1^ Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyt-džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenini 
lase Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais

Juozą* Kapailnskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusi 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČĮKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, L1ITUVO*.
. Druskininkuose. Kaune. Nandaktuoae.

____ lūs aprašymai, ką # ten matė, kokia* 
įėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 paL UJO. Yra taip pat 
nglų kalbą.

SATYRINĖS NOVtLtS Genialaus ratą rąžytoje

Autorė buvo Vilniuje, Trakui
Klaipėdoje ir Palangoje. Vi 
kalbas gu...................... ... "
išversta i

M. ZoŠženko, ________ ____ ____ _
60 satyriniu novelių. 199 pust, kaina S2. ’ *

D. Kuraiti*, KELIONt | ANAPUS OtLEŽINtS UiOANGOt. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmdsto ir agitpropo wmmrtrul* bei 
ufanaakavimaL Abi knygoe parašyto* lengvu, grasu atfltum? -•

Prof. P. PakaHdl*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBIS SANTVARKOJ 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuot* literinė stedlj* apie prūsą Hlrtetą
Kaina S3. . ■■

Vinca* fMnalti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTAJR. 
84 paL Kaina SLSO.

tie Ir Htl leidiniai yn prsaani
NAUJIBNOSI, 17S9 Sn. HALSTID ST., CM1CAOO, ILL.

•tenaatkaM d*rb* valandom!* aHią ušaakaitt pašfv Ir '
laki ar pialflna perlaMą.

pabaigoje- turėjęs prasidėti vo
kiečių puolimas.‘Atėjo kita žinia 
per ryšininką — birželio 15.. O 
mes ruošėmės birželio 14 jau 
sukviesti vaikus šventę. Man bu 
vo pavesta jau tuščiose mokyk
lose pakloti ant grindų šiaudų 
nakvynėms.

- Su- žmona tariausi: kas bus, 
jėi kils karas, užvirs ir Kaune, 
kai turėsim, tūkstančius mažame 
čių?Kądarys tėvai ? žmona pa
tarė 'delsti kiek tik- galima Bet 
jau buvo .du kartu atidėta ta vai 
fkų.oĮiiūpijąda Birželio 18 dienos 
posėdyje buvo nutarta birželio

teirėųb yyktrvisa programa spor 
•to stadijone ir didysis paradas 
PetroVileišio. aikšttėje

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozą* Daupara*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
to Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
nų; Semes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis; zemrr, 
ūkio sneumas Lietuvoje,

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos Hkiniaf 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
niu ir kuitūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti pačioms’ iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai tr po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių d a u gumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
iemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skinama Lietuvai šiais žodžiais: ^Dėkingas sūnus — myll< 
mal Joi^puSapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
čekį arba Money Orderi ziųstl tokiu adrew:

"•c naujienos
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gait pinigui, tnojiu toys? paMųema,

deda Jums pasiekti asmeniškus Jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

IVERS,

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie Pe

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

TURINTI DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 192S metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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Laisvus lietuvius bando klaidinti
Vakarų Vokietijoje Alberto Annis’o leidžiamas Ne

muno kraštas labai ramiu tonu tvirtina, kad gyvename 
persiorientavimo gadynėje. Visa tai, kas buvo daryta iki 
šio meto, jau yra atgyventa. Jis parenka Įvairiausių duo
menų apie beisik'eičiančias mintis ir tvirtina, kad jau 
atėjo visai kiti laikai. Redaktorius nepasako, neduoda 
duomenų, kurie rodytų, kad mūsų visuomeniniame gyve-

M. ŠILEIKIS Siuvėjas

tais metais gruodžio 12 dieną ten vykusiom demontraci- 
jom, o demonstrantai visai nesitarė su Amerikos naciais. 
Akiračiai praeitais . metais paskelbė,. © Annies šiais me- 

Akiračiai 
šiais metais pasielgė su mokytoju Ignu Serapinu, be pa- 

’ grindo apšmeiždami žmogų, Dabar turėsime laukti ar 
Annies ateinančiais metais pakartos tą pati Akiračių 
tingių mokslinčių melą.

Kreivi politikai, neturėdami noro pažiūrėti Į gyve
nimo tikrovę, melą naudoja politiniams tikslams. Kaip 
akiratininkamse nerūpėjo ištirti prieš jėzuitus demon
stravusių lietuvių tikslų, taip ir Nemuno krašto redak-
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nime būtų Įvykusių didelių pakaitalų, bet jis tvirtina,kad kartoja tą Įtetj
persiorientavimo laikais reikia persiorientuoti

Pats svarbiausias jo argumentas—Vakarų Vokieti
jos jaunimo ekskursija^debartinėn Lietuvon. Pats sti
priausias argumentas — parsivežtos jaunuolių fotogra
fijos. Keli lietuvių kilmės jaunuoliai, pabuvę kelias die- 
jias gen- Prano Petronio “Tėviškės” globoje, turėjo pro- 
'gos dabartinėje Lietuvoje persiorientuoti, nes ten vis
kas kitaip, negu buvo “buržuaziniais laikais”, todėl jis . . - r
pataria ir laisvame pasaulyje gyvenantiems lietuviams^01™*’ atr°d0’ mažai terūpi nustą,t^taT. fax us apie musų 
persiorientuoti. Nuvažiavusiems jauniems lietuviams bu-1 gyvenamus_ persioiientavimo ai’Us- • - Įio ęs-, lęa

ANTANO KUČIO KALBA JAV UĘTUVIŲ BEN
DRUOMENĖS (R) SWA2IVIME

Centro Valdybos pirmininkas dr. Vytautas Dar. 
gis pakvietė mane kalbėti šiame suvažiavime apie vie
nybę mūsų tautinėje bendrupmenėje. Giliai susimūstęs 
priėmau šį kvietimą, nes gerai žinau, kaip sunku da
bartinėse sąlygose būti tuo taikos balandžiu su alyvos 
šakele. Sunku, nes kai jums čia kalbėsiu apie balan
dį, tai už šios salės ribų daug kas pasakys, kad kovon 
tarp savo brolių tautiečių paleidau vanagą. O vis tik 
turime kalbėti apie vienybę tarp to pačio kraujo 
žmonių. Apie vienybę, kur ne vien tik mus apgau
bia broliška taika ir ramybe, bet kuri jungia mus pa
reigai, darbui ir pasiaukojimui. Apie vienybę, kuri 
nuolat mums primena, ką reiškia šiuo metu lietuvy
bė ir ką reiškia būti lietuviu.

Iš tokios vienybės supratimo gimė ir Lietuvių 
Charta, ant kurios pamatų atsistojo Lietuvių Ben
druomenė. Tas dokumentas, kurio niekas jokioje įs
taigoje neregistravo, tačiau kuris buvo be jokių abe
jonių deponuotas ano meto lietuvių širdyse, kalba 
trumpais ir aiškiais žodžiais. Jokiais nukrypimais jo 
interpretuoti negalma. Kas jį mėgina aškinti savo 
pažiūrų ar veiksmų naudai, tas elgiasi negarbingai, 
tas nusikalsta ne tįk jo žodžiams, bet ir dvasiai. Tas 
tuščiai kalba apie lietuvišką vienybę, nes Lietuvių 
Chartos vienybė yra to pačio kraujo žmonių tauti
nis ryšys, įpareigojantis ne tik visad išlikti lietuviu, 
ne tik perduoti lietuvybės žibintą ateities kartoms, 
bet ir rūpintis mūsų pavergtos tautos laisve. Jei žioji 
pareiga būtų nereikalinga, jei mes būtume tik tokie 
emigrantai, kaip yra, pavyzdžiu, švedai, airiai ar 
italai, kuriems vienybė yra tik išlaikymas jų tauti
nių papročių bei tradicijų, tik reikalas draugėn su
siburti piknikuose ar kitokio socialinio pubūdžio su
ėjimuose, tai kažin ar Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas būtų radęs reikalo skelbti anuo metu 
Lietuvių Chartą.

kai. Todėl jaunimas pašauktas iškilusiems dabarties 
ir ateities uždaviniams duoti savo atsakymą. Ir tai 
nesiremiant norais ir troškimais, bet savo -realia pa
dėtimi/“ (Nemuno kraštas, 1977 m. lapkr/ hr.

vo- parodytos kelios senos lietuviškos knygos, seni žody
nai, kuriuose yra didžiausi lietuvių kalbos lobiai. Viena
me puslapyje redaktorius aiškina iki šio meto ne tik jam, 
bet ir kitiems kalbininkams nežinomą “Džingis Chano” 
vado prasmę. Jis pataria Vilniun važiuojantiems jaunuo
liams atsiversti Kuršaičio žodyno 514 puslapį, kuriame 
aiškinamas žodis “džingalas” — skambutis, pakabintas 
galvijui po kaklu.Be “džingalo”,tame pačiame žodyne aiš
kinamas “džingčioti”, “džingti” ir “Džingti”. Tai reiškia 
— skambinti. “Džingis chanas” — tai buvo “džingčiuo- 
jantis chanas”. Ar mongolai galėtų “tiksliau” išaiškinti 
didžiojo savo vado vardo prasmę, negu tai padarė Anyso 
specialistai, bet lietuvių kalba besidomintiems Vokietijoj 
gimusiems lietuviukams toks “persiorientavimo” žings
nis gali būti Įdomus.

Annies pataria kitiems persiorientuoti, bet pats visai 
nesiorientuoja. Pats svarbiausias jo “persiorientavimo” 
šaltinis yra senas Akiračių numeris, kur be pagrindo ap
kaltino Amerikos Lietuvių Tarybą, sudariusią koaliciją 
su naciais. Jie nesiteikė, kaip daktaro laipsni turintis jau
nuolis turėtų ištirti klausimą ir nustatyti faktus, bet jie 
kirto iš peties, faktų visai nenustatę. Amerikos Lietuvių 
Taryba nieko bendro neturėjo su protestais prieš praei-

džingalas džingsi ir Džingis chano vardo misterija išai
škinta, jis naudoja akiratininkų argumentą,: kad Ameri
kos Lietuvių Taryba sudarė koaliciją su naciais, jis “per
siorientavimo laikais” siūlo šitokį receptą: \

“Ir šiaip gudrūs žmonės klausia: kiek pinigų 
“apsimokėtų” sudaryti sąlygas 'Kudirkai (Vincui) 

sulietuvinti ir lietuvybėje išlaikyti. Politikoje buvo be
jėgiškai kartojamos teisinės pozicijos ^nerastas joks 
prasmingas santykis su kraštu; . politinės partijos 
susiaurino savo veiklą vien “Lietuvos laisvinimu”; 
ilgą laiką pasikliauta vien Amerikos politika, tikė
ta, kadjų ir mūsų interesai tie patys'.

, • “šie ir daugelis kitų nusistatymų, norų ir vil
čių vienas po kito dužo. Namo grįžti negalim ir pa
galiau nenorim; vien kraujo ryšys nieko nereiškia, 
jei nėra aplinkos, kuri Įaugina žmogų į atitinkamą 
bendruomenę, jeigu nesusipratimas kaltinti atski
rus žmones, jei jie nutolsta nuo lietuviškos bendruo
menės; čia kaltas, jei iš viso, ne atskiras asmuo, ne 
šeima, bet visa bendruomenė. Politikoje po 1970 me
tų sudužo ir pasitikėjimas Amerika, santykiai su 
kraštu vis reikalauja aiškesnio atsakymo. Taigi šie 
laikai — didesnio netikrumo ir persiorientavimo lai-

Turime visus elementus, kuriuos Annies čia išskai
čiavo. Čia yra nepasitikėjimas Amerika, jau kelintas me
tas sėjamas naujų politikų organuose; turime nepaten
kintą jaunimą, kuris neturi kantrybės laukti visuomeni- 
ninių problemų sprendimo; turime ir barzdukinę, kuri 
jau seniai kelia tuos pačius klausimus, . kuriuos suran
kiojo Annies ir gražiai pakišo visam persiorientavimo 
laikotarpiui.

Persiorientuoti nebūtų taip sunku, jeigu būtų paki
tėjusios sąlygos, pakitėję elementai stūmusieji lietuvius' 
šion kovon. Lietuva kaip buvo, taip ir tebėra okupuota; 
turistams neleidžiama nuvažiuoti į Lietuva- ir- savo aki
mis pamatyti tą “didelę kultūrą”, kurią Nemuno kraš
tas labai gudriai perša- Turime gen. Petronio “-Tėviškės” 
draugiją, kuri globoja žutauskaites, Mackus, Olenchow- 
skius ir Mažeikas. Bet neturime krašte jokios laisvės. 
Neturime laisvos spaudos. Neturime teisės pasižiūrėti 
kaip tie “laimingieji” gyvena. Jeigu kas nori pasinaudo
ti Petronio patarimais, tai jis čia Amerikoje turi pasL 
rašyti, iš anksto, “velniui dūšią atiduoti”. Sovietų karo 
jėgos iš Lietuvos neišsikraustė ir nesireigia tuo ’ tarpu 
kraustytis, tai kurion pusėn reikia persiorientuoti? Ar 
turime pataikauti okupantui, kuris nesirengia ir nepri
žada išnaudojimo sumažinti. Ar . turime padėti Lietuvai 
tapti kolonija, kai visos kolonijos išsilaisvino. • -

Ghartos principus. Tai nėra 
paprastas uždavinys, nes tų 
deklaracijos nuostatų realiza
vimas jau reikštų tautinės ben 
druomenės susiformavimą. Ka 
žin ar tokia kur nors ir kada 
nors yra egzistavusi. Nesame 
ir mes tokia bendruomenė. 
Čia kalbu apie bendruomenę 
iš mažosios raidės. Ne apie or- 
agnizaciją, kuri prasideda iš 
didžiosios raidės ir kuriai Lie
tuvių Chartą pavedė vykdyti 
tautinės misijos uždavinius.
.Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas Lietuvių Char 
toje 1949 m. birželio 14 dieną 
deklaravo:

Visi lietuviai yra lygūs 
tos pačios tautos vaikai., 
tarp savęs broliai.

Charta tada išreiškė mūsų 
mintis. Tada, nesulaukę išsva
joto grįžimo pradėjome skir
stytis į nežinomą rytojų.Laivas 
po laivo nešė mus per vande
nynus ir tolino nuo gimtosios 
žemės ir nuo Europos. Skirstė- 
mės iš tikro kaip vienos šei
mos nariai. Neskaitant sauje
lės ap j akelių, kurie religinio 
fanatizmo-ar asmeniško keršto 
sumetimais skundė, pavydėda 
mi svetimos žemės, Svetimie
siems savo tautiečius, mes bu
vome tada iš tikro kaip broliai 
ir sesės.

Mes tada ir pagalvoti nega
lėjome, kad būsime tik pato- 
gaųs įsikūrime ieškontieji emi 
grąntai. Kova už Lietuvos lai
svę, kur mes begyventume, gi
liai įrėžtu pareigos jausmu ly
dėjo kiekvieną mūšų žingsnį. 
Ir tada nei pagalvoti negalė
jome, kad po tam tikro laiko, 
po siaubingu metų Lietuvoje, 
kai orkupantai nužudė ar su
luošino apie ketvirtį milijono 
mįisų tautos, mūsų tarpe atsi
rastų tokių, kurie, atsižadėję 
savo pareigos imtų mėgsti san 
tykius su- okupanto valią vyk
dančiais - asmenimis bei įstai
gomis. Kad siųstų savo vaikus 
į komunistinio auklėjimo ir 
okupantą įsteigtas propagan
dos institucijas. Kad apsilan
kę Lietuvon duotų į propagan 
dinį laikraštį pareiškinitis, tei 
kiančius skaudžią širdgėlą, nu 
sivylimą ir pasipiktinimą pa
vergtiesiems. Kad Buvęs stam
bios religinės ideologinės or
ganizacijos vądoyaš tematytų 
ten vięčaįanie pareiskįme tik 
progresą, užmerkęs akis, išnie
kintoms bažnyčioms ir užkim
šęs ausis .persekiojamų tikin
čiųjų skundams.

(Bus daugiau)

-s—e Turtingiausi aukso klo
dai buvo rasti 1886 ritėtais Wit
waterstrand kasyklose prie 
Johannesburgo miesto Pietų Af 
rikoję.

V. VILIUS . meškeriotų, bet niekas nebuvo matęs jį nors vieną už lazdynų koto ir ženktelėjo iš jo rankų, nutraukė laivelį, kėlė jį į viršų. Laivelis sukinėjosi straublyje, 
! žuvelę iš vandens ištraukiant .Vakarais jis grįždavo ragelį nuo lininio siūlo, numetė jį ant laivelio dug- b'S būtų žaisliukas, traškėjo, lyg laužomas, žaibai 
atgal į girią. , no, trypė kojomis, skeryčiavosi ir keikėsi, ragino vėlėsi straublyje, lyg gyvačių kelmynas, vis ir vpl

Žmonės stebėjo jį iš tolo, bijojo prieti, nes jis irkluotojus laivelį prie kranto priremti, kad jis išli- skėlė ugnis į skersiniuotį, kuris iš skausmų ąikščiojo, 
atrodė grasus, baltoje marškoje įsisiautęs, lyg iška- pęs senį/tuo riešutiniu kotu pavaišinti galėtų. ( šaukti Jis jau nebepajėgė.
pu prisikėlęs. , Senis lėtai pakilo, atkreipė savo veidą, į sfrikčio-! Perkūnas grandė, pyškino, kurtino irkluotojus^

- Tuo laku įvyko ir kitas labai nuostabus daly- jantį skersiniuotį, skraistė, kuri jo veidą dengė atsi- Jie laikėsi įsikibę į laivelio kraštines, klūpojo ant lai
kas. Upė, kuri iki tol kalną lenkė, pradėjo prie jo bloškė, giliose akyduobėse žybčiojo ugnys, jo kaulėtai velio dugno.
artėti. >" _ ,
vim, rausėsi po kalno papėdės,
Ten, kur ankščiau vasaros metu Saulė gelsvą, 
suneštą, smėlio plūdynią kaitino, atsirado gylys.

Vieną dien^ kaip įprasta, žmonės matė

(Tęsinys)

Vieną tamsią naktį, kada Perkūnas -smarkavo,
* daužėsi ir žaibavo, kai skersiniuočiai baimės pagau-
- ii savo pilyse užsidarę kiūtojo, senasis krivis su sa-
* vo vaidilomis, atvyko ilgas kartės nešdami į šį kal

ną. Jie pakišo tas ilgas dalbas po akmeniu ir sten-
* gėsi jį iš guolio išrišti. Jie atkociojo jį iki šlaito ir 
' -tada tas akmuo savo svoriu ritosi žemę drebinda
mas į pakalnę. Krivis su vadilomis nulipo nuo kal
no, rado jį giliai j minkštą paupio šlyną įsmegusį, paupy besėdint, matė, kaip iš aukštupio, nuo skersi-

* bandė jį iškelt ir į upe nuristi, bet jis buvo per sun- niuočių pilaitės, laivelis pasroviui plaukė.
f kus, jie nepajėgė. Išsiklampoję paupio šyne, per velio užgalio sėdėjo nutukęs skersiniuotis. Jo snuil-• žybčiojos ir pavirto juodom duobutėm. Jo ranka pa

merkti lietaus, sušalę jie grįžo į savo miško sau-
* gonę.

Krivį suėmė liga, jis karščiavosi, vai 
skausmai diegė jo krūtinę. Už kelių dienų, jis dar ’ 
Vis sielodamas aukuro likimu, mirė. Jo broliai vai
dilos jį įsiautė j baltą maršką, apraudojo, ir paka- 
vnjo senkapiuose, ant kalnelio.
kb, nueik iš čia tiesiai į girią, ten kur tos aukštos 
pušys ošia, kalnelio viršūnėje rasi juodą ristinėlį, 
pakrapštyk lies aukščiausia ir storiausia pusią, jo 
paviršius yra zemėgnis apneštas, bruknėmis apau- 
g^.>, k_ brėžiais apkritęs, surasi, jei norėsi?

Nuo tos t^enos, kai krivis pasimirė, kasryt 
artimos girios, - tėjo prie upės augalotas sems.

Jos stipria srovė išjudino smėlį, nešė su sa- 
artinosi į akmenį, 

upės

ranka iškilo, rodė į netoli atsiradusį tamsų debesėlį, j 
kuris didžiu greičiu į juos artinos, užstojo Saulė, pa
sidarė tamsoka. Senis stovėjo kampuotas, aukštaūgis, 
plačiapetis. Jo žiaunos kilojos, bet jokio garso nebu
vo girdėti, lyg jam trūktų liežuvio ir gomurio, 
skersiuočiui ir jo irklininkams buvo aišku, ka<( senis 

Ant lai-/skersiniuotį prakeikia. Ugnys senio akyse nustojo

seni

Staiga Skersiniuotis išniro iš laivelio, lyg sviestą 
javų pėda, kilo aukštyn, atrodė lyg iškimšta baidyklėj 
kaburuojąs žaisliukas, sukinėjos, nešėsi į tolį, žarnoš n f * 11 • v •

“jišvirtusios iš pilvo painiojosi į jo kojas* lyg surizgęl 
i, DCt virvėti rmratiiMir milninkc Tie inlvm'nvirvių garančių gniužulas. Jis tolygiu mažėjo, nyko 

iki visai iš akių dingo.
Laivelis nukrito į upę, sulakiojo į šipulius. Pri* 

trenkė irkluotojai, pusiau apmirę iš baimės kapstė* 
si į krantą. Senio nebesimatė, akmuo irgi buvo din
gę#. Nauja niiovarta btĮvo nuo kranto atskilusi ir upę 
praplatinusi.' Su ja buvo ir aukuras į gylį nusiritę# 
Srovė pureno minkštą, pairusią žemę, draikė ją » 

atrodė, lyg

kios akutės sukaliojos ir jis gėrėjos aplinkos gražu- darė staigų mostą ir atsidūrė beveik į skersiaiuocio
— gaiviuos šviežiu upės oru. Du irkluotojai nefu- krūtinę.

I Skersiniuotis, kuris jau buvo koją ii laivelio be- 
l>cliąs, išbalo, nuogąstis surakino jo širdį, jis drebėjo 
lyg epušės lapas, šoko atgal į laivelį ir ragino Irkluo
tojus tuoj aus nuo kranto ir to baisaus senio to
lintis. r 1

Jie ncnuplaukė toli, iš debesio, kuris virš jų gal
vų verpetą -suko, pradrąskė žaibas, kirto skeršiniūo- 

ičiui į veidą, perplėšė pilvą, taip, kad jo žarnos iŠ pil- 
|Vo ląstoj veržtis pradėjo. Veidas buvo apsvilęs, pa
juodavęs, dvokė suanglėjusia mėsą. Skersiniuotis 
kaukė lyg pritrėkštas šuva, savo rankomis laikė pra-

nepajudėjo, galvos nepatik SkeminiUo- j ‘""’i piTvO t***«?‘ *?. «'«•«!?* kidžianlia iš kalno, pamaljx...
La i-.. ; ;; a;.... J dcbcsl<> iSniro straublj-s, lyg milžino ranka, pbčibpb . daugiau)

niu, gaiviuos šviežiu upes oru. Du irkluotojai neitu 
rlaliojos, | rėjo ko veikti, laivelis upės srovės nešamas lėkė pa-|

Jei turėsi kada lai-

lei pakraštį, jam bttvo net smagu ir jis sukriksėjo 
patenkintas. Pamalęs senį prie akmens sėdint, jis j 
užpyko, paraudo, lyg vėžys knrtšaine vandenyje. Jis j f 
irkluotojams tuoj įsakė, laivelį sustabdyti, ką tie vy
kusiai ir padarė atlikdami ragą j srovę, irkluodami. 
Skersiniuotis nurodė jiems visai prie kranto laivelį' 

'priartinti. Jis pradėjo rėkauti, kad esą tingnys die
nos laiką vagia, neklauso parėdymų, nedirba lau
kuose skersiniuočių dvaruose. Jis pahiojo irkluoto-1 
jams, kad laivelį visai arti, prie kranto priglaustų. 
Netrukus laivelis prisišliejo prie kranto, visai arti

nudažė vandenį drumzlinom vėliavom, 
vėjas dūmus blaškytų...

Skirvytuka# trynė savo akis, matė, kai senis, ik| 
tol kalbėjęs, pakilo ir pasakęs: Lik sveikas! Link žmo
nių ėjo, dar pąmojęs rankovę, tarp jų dingo.

Skirvylukas pašoko, norėjo jį, pasekti, surasti^ 
paklamrti j« vardą, kur gyvena, padėkoti; bet jo ne
bematė. Jis puolė į žmonių būrius, tikėjosi jį Čia 
suHMlI* apibėgo kalno viršūnę ir žiūrėjo į pašlaite#

nesėsdavo šalia ..kmens, į upę jis įmesdavo ant laz-’senio. Tas i 
dyny koto, lininiu siūlu, parištą raginį kablelį, lyg lis visai įsiuto, kad jis į jį dėmesio nekrepia, čiupo

4 — Cfcleago i, m — Thunday, beamier 1£, ilf?
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DR. W. JE1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
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6132 $ų. Kedzia.Av*^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
- 3’ Liepia, skambinti Ml 34001.
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DR. R, G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS j 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
M49 S®. Puloki Rd. (Crowfertf 

H«wic«| Building). tel. LU 5-6444
P- juh ligonius pagal susitarimą. 

Jai neatsiliepta, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

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

DR. C. K. BOBELIS 
inkstų ir šlapumo takų 

CHIRURGIJA 
Total. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

rytų ? Mažaji Jiems rūpi Kris
taus ramybė. Kodėl tas suvažia 
vimas neatkreipė dėmesio į kun.

. . Kezio IS, darbus? Jis užmiršęs
jSpaudoje buvo paskelbta kun. jinai, o kunigams ne 2 Jeigu melą priesaiką, kad'turi skelbti Kris 

Vienybėj suvažiavimo rezoliu- gystė nėra nuodėmėj tai porno- taus mokslą, apšmeižė, parašė ne 
cijos. Nei žodžio, ten nėra, kad grafijos veikalus, (Sąuja skati- teisingą laišką, viešai melavo, 
katąlikų; tėvų vaikai siunčiami kų, StriptyzaąJ premijuoti ir 9 lietuviai ji užpuolė prie 
į pionierių stovyklas ar į Vii- platinti jaunimo; tarpe, atrodo altoriaus, kuomet tie žmonės su 
niaus univ^, viešai vadinamus, jau garbės daį?W ir jis teisus juo kalbėjosi parodų salėje. Kur 

JįėtUvių kali>os-kursus. uArgi čia,1 Ar neateina laĖcasį kad Kristus ' ' • _
^lietuviai kunigai - tiki, kad ten' vėl ateitį ir išyytg visus kara- 

______ [ komunistai jaunuoliams aiškins; belninkus- ij*: pirklius iš bažny- 
2618 w. 71 St. TeL 737-5149 j Kristaus mokslą, ar kaip “visą; čios. Apie tokįų kunigų veiks- 

; [atnaujinti Kristuje”. (Cisero mus* veltui katalikas ieškos kun.
. ateitininkų yaikšms). Vienuolių. vienybės rezoliucijose.

Vai. agal siątaruna,yUždarjAa trėi-leižiamojė spaudoje labai daug! ,’Bet užtai ten smerkiami kuni- 
dedajna propągandos, giriant gai, kurie nepritaria tokiems ku-

TEL. — BE 3-5393

GYDYTOJ^ IR ę^hįŲRGAS 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS.
3*J7 tįfert 103«įStr*tf '

■ .Valandos pagal susitarimą. '

IGNAS PETRAUSKAS

f KUNG. STRAZDELIO LAIKAI
Vienybės! suvažiavimo rezoliu- gystė nėra nuodėme,? tai pomo-

DR. FRANK RI^CKAŠ
OFTOMETRISTAS £ 

KALBA UETUViSkAI

Tikrina akta ;įritaiko akinius ir- 
“contaėt lenses’” .1

i ‘R. LEONAS SEIBCT1S tuos propagandos kurkus ir ra- nigų darbams, kurie turi drą- ]
. <_ . * - r- . ■* _ 1 ' K ■" < _ " ** ■ ~ ~ X-Z • •• T » - — _j_. . \L— * _ ’ t _ ■

.'INKSTŲ, PŪSLĖS IR- j 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 ąal.' vale ''
Ofiso teleL: 776-2880 — 

Rezidencijos, telef.: 4&-$545

ginant jaunubįius tėn važiuoti. 
Taip pat tose ?rezoliucijose nie
ko nėra, kad vienuoliai, jų tvar
komuose lietuvių kultūros namuo 
sė, pradėjo rodyti kom. propa
gandos filmus. Tą propagandos 
centrą iš senų, mažai lankomu 

■‘.Mildos” namų, perkeliant į JauDR. VYT. TAURAS Centra \
GYDYTOJAS IR" CHIRURGAS i rr^ x T į ;

įįjStįiių.,^ . *«> “ Sfe
- vtisas 2o52 WEST 59th STREET tun a:skmti Kristaus moks- 

■ y -- -Tel pr R-*t?7? .-■ ■ , 1 Tą. Lietuviai katalikai tilo tiki
OFISO val.: pirm., antfad.’, tr^Žiidti fr laukiaiš kūnigų. Bėt ten 
ir pėmu. 2-4 ir b-8 vąL yąt-Seštadiė-'■ nieko nėtA'apie vienuolius kūni
niais 2-4 vai? popiėv irskitii laikų'^gus, kurie spaudoje skelbia-ne- 

pagai susitarimą. ’ teisingus’, lietuvius - šmeižian-
.i7 r ~ čius la:škuš, nė-tik. savų jų tar^

OillHOPEDAS-PKOIEZISTASvčių redaktoriams. Taigi, argi vi-.
lah Aparatai - Protezai. Med. ban- 
ęy, oazai. speciali pagalba koloms. 
Cj* lAxCh Supports, ir L t,

9—-4 ir šeštadiehiais 9—1
2850 West 63rd St, Chicigo. iii. 60629

T«lof.; PRotftact 6-5034

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GELIKYČIA 

Z443 WEST 6Jrd STREET
Telfonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros if Gone Driskių

9918 Southwest Hwy ..Oak Lawn 
Tel, 499-1318

šitokie kunigų veiksmai derina
si su Kristaus mokslu. Apie ši
tokį kunigų elgesi, Vienybės re
zoliucijose nėra. Kaip jie gali 
norėti, kad lietuviai katalikai 
gerbtų kunigus, jeigu jiė viešai, 

j vyresniųjų nedraudžiami, vieton 
Į Kristaus mokslo, skelbia mėla- 
, gystę. Kodėl paprastiems žmo- 
inieniš privalomi Kristaus įsaky-

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna aporauda 
ŽEMA KAINA 

r. šėr ė Has 
tel. Wa 5-8063

Apdraustas pe’rkrausfyma; 
iŠ įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5976

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programom JI W0PA, 

1490 kil. A. M. ‘

Lietuvių kalba: kasdien huo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Seitadieniais 
ir sekmadieniais nuo BJb iki 9:30 
val. ryto. • '

VediĮa Aldona Daukuš 

telefu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLSWOOb AVE. 
CHICAGO, ILL. M429

-■ - --1-- -x - ■ ■

SSou/ THAT A PLUMP AND FRESH- 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUNt 
AUOME IN YOUR KTTCHEN ,Y6U 
MAY WONDER ABOUT . THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS rWCAC.Y.WELL.lTCOULPN'l 
be easier;

W rb a^A^ '^E. FKEŠff PINEAPPLE

5?0 REMOVE THE FW IT, 
WERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT ALL THE W AROUM D

, iHAY THE PINEAPPLE ON 1T5 
SIDE .WTffl A LARGE, SHARP

*U'

SatovE IRK FIHEAPpLE FROM 
FRUIT LEMGTMWISE. 6UC.E OFT 
<r EAZM GUAYTtt. CHUNK IKlkT. 
SHELL —15 MAAES AAATTtAX-TlY

i LAUKAS REDAKCIJAI
4Gerbiama Naujienų p. Kedak- 
jtoriau, maloniai prašoma patal- 
, pinti laikraštyje šį laišką

j Marquette Parko L'etuvių Namų 
Sąvinisaų Draugijos Valdybai

j Negaudami atsakymo j mftšų

"Dievo galybės sergimiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet. 1:5.
Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame į aplinky

bes, Kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 

, Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais
I raštą iš m. rugsėju 12 dienos, krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
‘kuris buvo įteiktas lapkričio 25 turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi

mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
rviieji? 1 tą klausimą atsako knygutė ,#Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: _ ;

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

taus mokslą, apšmeižė, parašė ne

! kuris buvo į
I dieną, ir luo pačiu turėdami iš 
J pątildmų šaltinių žinių, kad val- 
1 <|ybos posėdyje nutarta neatsa
kyti, tenka apgailestauti tokiu 
valdybos elgesiu, kas visai nesi- 

j derina su rimtų organizacijų 
{nustatyta tvarka bei mandagu- /

I Esant tokiai padėčiai, pilnai 
i galima konstatuoti, kad \aldy- 
; bos posėdyje buvo svarstytas 
(“kunigo užpuolimas prie alto- 
1 riaus”, kas visai nesiderina su 
{.savininkų draugijos veikla. Tuo 
i labiau, kad nenorint šiuo rei- 
j kalu duoti paaiškinimą, tenka 
’ laikyti korespondenciją, kuri 
tilpo Drauge p; m. gruodžio 17 
dieną, teisingą ir už tai neša at
sakomybe draugijos valdyba.

Todėl buvusi delegacija pas 
kun. Keži, negavusi tinkamo 
paaiškinimo, iinsis visų galimų 
priemonių į tai reaguoti, už ne
teisingą kaltinimą ir palaiky
mą melagingo šmeižimo dele
gacijos asmenų.

Delegacijos vykdomoji 
komisija

to kunigo sąžinė? Dostojevskis 
yra pasakęs:- “Kas. turi sąžinę, 
tas kenčia supratęs savo kaltę”. 
Bet ne vienuoliai, nes jų vadovai 
ne tik kad nereagavo, bet pakar 
totinai savo spaudoje tą mela
gyste spauzdino. žodžiu, netik 
kad nesirūpino nešti Kristaus mo 
kslo ramybę, bet toliau šmeižė 
kitus lietuvius ir tą nesusitari- 
mą didino/ O tuos kunigus, ku
rie viešai pareiškė, kati tokie dar 
bai nesiderina su Kristaus moks

sos • skilti, papeikti 'kunigų dar
bus, kurie nesiderina, su Kris
taus mokslu. Matome, kad vėl 
Hėtūvianis katalikams ateina, tam (____________________________
sios dienos, kaip ir. kūnr StrazAe; iU; suvažiavimams pasiskubino 
lio Taikais. Kaip kun. Strazdelis, 
reiškėsi prieš sulenkėjusius kle
bonus, taip ir čia, išeivijoj, at
sirado kunigų, kurie išdrįso pa
sakyti tiesą apie vienuolų kuni-j 
gų darbus ir jų leidžiamą spau
dą. Gerai žinome, kaip tiems 

-klebonams, bendradarbiaujant 
su dvarponiais, nepatiko kun. 
Strazdelio tiesos žodžiai, taip ir 
mūsų gerai įsitvirtinusiems vie
nuoliams nepatinką, kad kuni
gas pareiškia tiesos žodį. Kaip 
kun. Strazdelis liko užguitas,1 
taip ir mūsų drąsieji kunigai.;
už tiesos žodį, lietuvių kunigų 
vienybės seime buvo pasmerkti.;

Suvažiavimas gražiai pradėjo 
veną savo nutarmą:... “Suvažia 
vimaš prisiminė ’nesutarimo reiš . .
MMus išeivijoje Kunigo vaJd-. I* katahta

; hiūd tokiai atvėjaiš žmones tai
kyti, nešti Krištaus ramybę”..

: O, k?d mūsų vienuoliai taip da-

pasmerkt!!! .

Ir Marijonų kun. Ciniko, gar
sus! laiškas, suvažiavimo daly
viams irgi turėtų būti žinomas, 
nes kelis kaitos buvo skelbtas 
spaudoje. Tas kunigas grąžino 
čeki už prašomą, skelbimą lai
kraštyje, o amerikiečiui, laikraš 
čib redaktoriui, įis. rašo, kad dr. 
Balčiūnas norėjoj skelbimo vel
tui, for nothing. O kas žino, 
Icėk tokių laiškų jis yra parą7 

i šęs ? Argi tam . kunigui rūpi 
: Kristaus mokslų ramybė? O ta
me Marijonų dienraštyje, jų re- 

[ (faktoriai deda neteisingus, ki- 
JU‘tus lietuvius šmeižiančius strai-

< pshius. Pop Pauliaus VI reika
lavimai, kad redaktoriai rašytų

i kų laikraščių redaktoriams, ne- 
j privalomi.

Matome kad per šimtmeti, mū 
i su klebonų laikysena ir galvose- 
I na mažai tepasiketė. Suvažiavi- 
[mo dalyvi? u pasielgė visai taip. 
1 kaip kun. Strazdelio laikų klebo
nai.

Gresia farmeriu streikas
4^

Nuo šeštadienio tūkstančiai 1 
traktorių agrikultūros valstijo
se apsupo valdžios įstaigų na- 
mus, liksiu parodyti “farmeriu 
jėgą” — jei iki trečiadienio far- 
merianis nebus pažadėta pakel
ti kainas žemės ūkio produk
tams. tai šią savaitę pradėti far- 
mų streiką.

Streiko lyderiai sako, jei jų rei 
kalavimų nepaisys, tai farme- 
rių rėmėjai sustabdys negen-1 
dančių produktų pardavimą ir 
nebepirks naujų produktų par-' 
davimui, farnieriai pavasari ne- '; 
besės pasėlių. Farmcriai šiuos! 
1977 metus skaito žemės ūkiui | 
sunkiausiais metais nuo 1930 : L 
depresijos metų ir visoje isto
rijoje. Grūdų kainos dabar esan 
čios žemiausios nuo 1930 metų.

Žemės ūkio produktų neto pa 
jamos iš $33 bilijonų 1972 me- i 
tais nukritusios ligi $20 bilijo- u 
nu dabar. Farmeriu skolos už 
farmų žeme, mašineriją, trąšas,' 
parazitams naikinti pestiėadus ; 
ir kitokius būtinus dalykus nuo 
1970 metų padvigubėjo ir iki . 
šių metų galo tos skolos bene 
pasieks $115 bilijonų.

e Kiliinandžaro kalnynas ir

yra karštoje klimato juostoje, 
vienok viršūnėse amžina žiema 
su nenutirpstančiu sniegu ir 
ledais.

Tn today’s “do-it-yourselT' world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
“turnings’—~or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

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

Architects, interior designers 
and ^do-it-yourselfers’’ find 
the spindles a versatile, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or cmt»

Spindles are being used as 
candle hoMm or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee

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

E. ‘A. Nord Ox, Everett, 
Wash., the world's largest 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7¥ 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in dear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
diaractertstics and ideas for

JVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIDAIMIDGAIDAS ■
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Tei.: Y Arės 7-1741 -1742

4330-34 Šo. CALIFOKNIA AVENUE
Telefonas: LAfayefte 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

p nVAS ffi SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
,!,/ 2533 W.. 71st Street

‘ k Telef,: GRovehfll 6-2345-8

A ** 1410 So. 50th Avec, Cicero
/■ - Telef.: TOwnhaH 3-2108-9

I -■ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS *
AIKŠTE TUTOMOBILIAMŠ PASTATYTI

N ARIA I;
Chicago?

Lietuvių 
laidotuvių 
Dire storių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI

MAS DIENĄ 
IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 

DALYSE.

-.ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, fll. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
33IŠ So. LITUANICA AVE. Tet: YArda 7-1138-1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET Republic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tfnk 7-6872
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 974-4414

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET Phone: YArda 7-liU
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REAL ESTATE
Pardavimui

Gelgaudų pilis

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Union Pier Lietuviu Draugija

MAISTAS (i IUROPOS SANDtMŲ.

LIETUVOS AIDAI
1490 AM

PAVARDB IR VARDAS

RANGE \ 
RREISl
WILDFIRE

nares 
klubo 
Buvo 

Nebe-

Namai, Žema
REAL ESTATE FOR SALE

I .ail Frank Zipoll* 
QOS'/a W.VSth St 

GA 4-8654

NAUJIENOS,.
173© South Halsted St 

Chicago, BL 60009

MŪRINIS BUNGALOW 
garni, 30’ sklypas, 
tuoj galima užimti, 
Artesian, nebrangus

INSURANCE
parenkam

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

M. f I M K U I 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
nS9 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, flmlnlp 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

joms padėkojo.
Banketo programą pravedė 

Lietuvo s Aidų .radio vedėj a , K. 
Brazdžionytė. Oficialiai, skelb
tai programai -pasibaigus, banke 
to dalyviai iškvietė agr. j.J3rie 
dį padainuoti; jis-', .padainavo

3 mie- 
naujas šildymas, 

, prie 65-tos ir

PASKOLOS PERKANT. NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chieago
Tel. 767-0600.

Siuntmiai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av» 
ChfcŠįc, III. 60632. Tai. YA 7-59*

trims mėlt.
— $2AOO, pusei mėty — F14JJ0, rienem mėn. — *2J0. Užsieniu* 
M — $31 hO metams. SuelptfiBlmof tiančlama stvertu kiw1

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

Nut rast. Antoinette Kalys 
perskaitė protokolą ir kiti klu
bo užrašai buvo priimti.

Klubas nutarė pasveikinti su 
Kalėdom ir Naujais Metais, 
Naujienas, Sophie Barčus Radi
jo leidėją ir Dariaus-Girėno pos 
to Veteranus.

Knygų revizijos komisijoje 
apsiėmė būti Anna Condux, Ber
nice Krazowski ir Mary Šimkus. 
Valdyba ir komisija susirinks 
Nellie Skinulis namuose sausio 
12 d. 1978 m.

• — Dail. Česlovas Jonušas, 
Ozone Park, N. Y.,, registruoja 
New Yorko apygardos dailinin
kus, norinčius dalyvauti tradici
nėje Nepriklausomybės šventės 
parodoje, kuri bus vasario 11 ir 
12 d. Kultūros židinyje. Parodą 
globoja LB N&w Yorko apygar
da, sudarom^ < Vertinimo bei 
premijų skyrimo komisijos. Ta 
proga ruošiamas literatūros ir 
muzikos vakaras." '.

HELP WANTED — MALte 
Darbininku Reikia

PETRAS KAZA\AUSKAS, Plezdentas

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
R|AL ESTATE FOR SALE

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

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

tel. 434-4660.

D t M ■ S I O
62—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptų
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

INDUSTRIAL MAINTENANCE
General Machine Maintenance 
with some Lathe Experience. 
Must have natural Mechanical 
Aptitude and good references.

737-8500

TERROS
DOVANŲ PREKYBA 

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

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

— E. ir K. Milkovaičiai svei
kina savo draugus bei pažįsta
mus gv. Kalėdų proga ir vietoje 
kortelių aukoja 25 dolerius R. 
Kalantos paminklo statybai.

Klubo valdyba 1978 metams 
pasiliko ta pati. Pirmininkė 
Anne Wiechecki, vicepirm. Ka
zimiera Stukas, Nutarimų rašt. 
Antoinette Kalys, fin. rast Peg
gy Davidauskas, iždininkė Ma
ry Radžiukynas, koresp. Antoi
nette Kalys, marshalka Antanas 
Radžiukynas.

A. Kalys pranešė, kad Da
riaus-Girėno salė yra paimta 
dėl bunco kovo 12 d.1978 kny-

Upytes Klubas
Upytės Draugiško klubo prieš 

metinis susirinkimas įvyko gruo 
džio 2 d. Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Vicepirm. Kazi
miera Stukas atidarė susirinki
mą, pasveikino gausiai atsirin
kusius narius..

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Cosmos Parcel© Express Corp, 

MAROUrrri GIFT parcils sbrvkb .
1»1 W. 69th P, CMcwe, HL 80629. — TvL WA M7»z

3333 fa. Halitorf M, CMccp., IK. M4M. — Tat, 2S443M
V. V A L A N T INAI

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARU A NOREIKTENŽ

2M8 We*t 19th SU Chicago, III. 60629 • TeL WA 5-2787

Lionė. Simonaitienė yra 
Švyturio Lituanistinės mokyk
los vedėj a Hartf orle. Mok o kun. 
Vytautas Bitinas, .Dalė Dzikie- 
nė, Irena Jalįnskienė, Danutė 
Grajauskienė, Sigita Ramanaus 
kienė, Birutė Nenortienė ir Pau
lius Bernotas. Tėvų komitetą 
sudaro Nenorta Jr., Orentas ir 
Novakas taip pat jų žmonos.

— Juozo Ankaus kepykla 
“Baltic Bakary” Town of Lake 
apylinkėje ir jos garsinami šli- 
žikai bei kiti kalėdiniai patieka
lai buvo aprašyti Chicagos Tri
bune dienraštyje. To laikraščio 
penktadienio laidoje tilpo kun. 
dr. J. Prunskio laiškas, kad 
Jungtinės Tautos smerkia ^zį< 
raelį dėl arabų žemių, bet ne
smerkia Sov. Sąjungos grobimo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

— Jonas Janulaitis iš Mar
quette Parko savo linkėjimus 
taip išreiškė: “Malonių žiemos 
švenčių — Kalėdų visiems Nau
jienų redakcijos, administraci
jos ir spaustuvės personalo na
riams nuoširdžiai linkiu- Nau
jienų paramai siunčiu 810 au-

— A. Šilgališ iš Burbank apy 
linkės savo gerus linkėjimus ir 
sveikinimus atlydėjo 85 auka. 
Oak Lawn apylinkės tautietė už
sisakė Naujienas 3 mėn. tinka- 
mesniam susipažinimui. Dėkui 
už auką ir už dėmesį. *

— (R) LB JAV Tarybos su
važiavimo dalyviai ir svečiai pa 
sirašė bendrą raštą dėkodami 
Amerikos delegacijos Belgrade 
pirm. adv. Arthur 'Goldbergui 
ir delegacijos nariui sen., Robert 
Dole už iškėlimą Lietuvos reir 
kalų konferencijoje ir tų reika. 
lų pasigėrėtiną gynimą.

— Ponia Nation Dambro iš 
Marquette Parko apylinkės, šv. 
Kalėdų proga, sveikina visus 
savo gimines, draugus ir pa
žįstamus, taip pat visus dirbau-Į 
čius Lietuvos ir visų lietuvių 
naudai, visiems linki laimingų 
Naujųjų Metų! Vietoje kalėdi
nių atviručių ji aukoja $10 Na u 
jienonis.

— Mokyt. Vida Jankauskienė 
režisuoja vaizdų pynę iš Lietu
vos istorijos Maironio lituanis
tinės mokyklos metiniam vaka
rui sausio 29 d. Newr Yorko lie
tuvių Kultūros židinyje. Kalė
dinė eglutė bus gruodžio 17 d. 
11:45 ryto mokyklos salėje- Vi
si kviečiami dalyvauti, progra
mą atliks mokiniai, vadovau
jami choro vedėjos Nijolės Ulė- 
nienės.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras jr garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal- 
dvnjas bei kiti priedai. Tuoj galima 
ufmti, Važtoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų Nau- 
ias stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į viena arba dviejų 
butų 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.

gutės dėl loterijos yra padarytos 
ir yra platinamas tarp narių..

Po susirinkimo kh.bas turė
jo Kalėdų pietus, kurių rengė
jos pagamino, skonių valgių ir 
buvo gerų gėrimų. Kitos 
aukavo valgių ir gėrimų 
vaišėms.. Ačiū visoms, 
proga pasveikinti Mary 
riezą su gimtadieniu ir jai bu
vo sudainuota Happy Birthday. 
Popietis užsibaigė linksmai su 
dainelėmis.

Sekantis susirinkamąjį jvyks 
Vasario d. Visa valdyba linkė
jo visiems nariams 
švenčiu.

Notary Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

mirus, 
jos vyrui Steponui, dukterims, anūkams ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

ąįjiJOį’j’sijaus 
siura$Hi>os rsusrpa^mui 
savaitei nemokama* rpagai gau-ą 
tus pageidavimus arba atsiųstus, 
adresus.

_Petras Mcckaitis iš Bridge- 
porto apylinkės Kalėdų švenčių - 
proga sveikina savo drauguą, 
pažįstamus ir' kaimynus, linkė- 9 
rimas jiems daug laimės nau
juosiuose 1978 metuose. Kalė
dinių sveikinimų jis nesiunti- 
nės, vieton jų aukoja dešimt do- . 
lerių Naujienų leidimui parem

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant'in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background o: 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

B. LAVIN & SONS, INC
3426 S. KEDZIE AVB.

An equal opportunity employer

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros klubo priešmetinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 6 d. 
šaulių namuose. Pirmininkė 
Julia Sačauskas atidarė susirin
kimą, pasveikino gausiai atsi
lankiusius narius.

Malonu skelbti labai džiugią 
žinią Naujienų skaitytojams, 
kad skelbtas ir įvykęs j. A. V. 
(R) L. B. Tarybos’ suvažiavi
mas buvo darbingas ir skaitlin
gas, visapusiškai pasisekęs. Da
lyvavo apie 40 deleguotų atsto
vų. tai Tarybos nariai ir apy
linkių atstovai. Apie šį nekas
dieninį įvykį pateiktas išsamus 
reportažas Naujienose. Prieš 
prasidedant banketui, dr. Z. Da 
nilevič us, R. L B. Tarybos gar 
bės pirmininkas, pateikė paskai
tą. Paskaitininkas ryškino R. L. 
B-nės žmonių dvasines nuotai
kas, jų ryžto dvasią atstatyti L. 
B-nėje demokratinę tvarką ir 
skaudžiai pažeistą teisingumo 
principą. Pasisakė už vieną 
L. B-nę už išeivijos solidarumą. 
Jo paskaita buvo giliaprasmė, 
kviečianti ir mąstyti ir ryžtis. 
Dr. Z. Danilevičiaus paskaita bus 
pateikta Naujienose ištisai.

Kas idomu, prasminga, kad 
suvažiavimo banketas praėjo tau 
tinių kultūrinių lobių sklaidos 
ženkle: j banketą buvo pristaty
tas lietuvių klasiko rašytojo K. 
Mickevičiaus literatūrinis rašy- 
nys “Žentas” “žento” įvedą — 
pristatymą padarė lituanistas Ig. 
Serapinas, jis pristatė persona
žų charakteristiką, nušvietė ano 
meto Lietuvos kaimo buities nuo 
taikas. F. Braunienė vaidino M: 
Mariūnienę, Al. Pankienė —Anę 
Skylienę, abi aktorės savo roles 
atliko, suvaidino pasigėrėtinai, 
išjaustai ir įsijaustai į literatū
rinius personažus. Vaidinimą re 
žisavo parengė N. Lietuvos buv. 
teatro aktorė T. Serapinienė. Pu 
blika šį vaidinimą priėmė, kaip 
didžiai vertingą tautinį lobį, 
įvertino ir aktorių režisierės pas

197^ valdybos [, i rminink ė % bus 
Julia Sačauskąs. vieepifm. ^pi
lie Skinulis,^ nutarinių'iašt^iid- 
kė Antoinette Kalys, finansų 
rašt. Birulė Rusinskas, „ kasos 
globėja Valeria Sainublis, Iždi
ninkė Anna -Casey, koresp. An
toinette Kalys.

Gauta laiškas iš seselės Qe- 
mencijos. Ji dėkoja Joniškiečių 
klubui už skanius pietPrigėri
mus Holy Family Viljąy<,ąęne- 
liams lapkričio 20 d. Jataus.hu- 
vo programos suteiktos su iHu- 
zikantu, o moterys sudainavo 
daug linksmų' dainelių. Taipgi 
visiems buvo įteikta mažos do
vanėlės. Visi labai buvo paten
kinti.

Pirm. Julia Sačauskas prane
šė, kad Dariaus-Girėno-salė pa 
imta dėl bunco pobūvio, kuris 
įvyks gegužės 21 d.

Po susirinkimo buvo Kalėdų 
vaišės su skanįu valgiu ir gėri
mais. Popietė užsibaigė links
mai. ’ ‘

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 7 <£’ kaulių 'namuose. 
Visa valdybė linkėjo visiems 
nariams linksmų švėnčių.

A. Kalys

Didžiausias kailių 
pewirinkimas
’f ItetavĮ talHaiaką 7^^”

WY. Chictfoje 1

BrTakNORMANĄ
AjgSkpURŠTilNA 

2634826 
(įstaiga*) ir 
677-848S 

(boto)

Penkt. 9:30 - 10:00 v

8:00 ‘ 10:00 v- Y- “ J06.3 FM

Veda K. BRAZDZlONYTf -
2646 W. 71M Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. — 778-5374

r-ne kiudo pnsirase trys nau
ji nariai. Zigmas Žilionis, Jus
tinas ir Anna Leonauskas. Pri
imti gausiu rankų plojimu.

Klubas nutarė pasveikinti šit
Kalėdų šventėmis Naujienas, 
Sophie Barčus Radijo leidėją, 
D. G. Veteranus ir vaikučius su
Palsey. '

Knygų i revizijos > komišijon 
apsiėmė Anna Casey, Jennie Po- 
.vilaitis ir Peggy Davidauskas. ’ 
Valdyba ir komisiją sųririhk's 
Julijos Sačauskas namuose.

Klubo valdyba 1978i;ąnefams;’ jięnas.ir .^įSatiižti; -Y&i liet#? 
parinkta, .bet ikurie neapsiėmė,į vial,.kyie^miS.su jomis gėrį 
iai jų vieton buvo kiti-^ir&fi.: s^sipą^ntj^ig; pa-refkštt !

riji L » -ę

Juozas J. Matukas iš Deęr- 
linksmų field Beach, Fla., isavo laiške 

A. Kalys] taip rašo: “Siunčiu 86 perlaidą 
; — gruodžio 

prenumeratą. Pra-
i us dviejų mėnesių 
ir sausio — j_' 
šau nurodytu laiku siųsti Nau
jienas poniai Beatričei Opelkai, 
gyv’. Prairie Village, Kansas, nu 
rodytu adresū”. Dėkodami p. 
Matukui ir sveikindami ponią 
Beatričę, tikėdami, kad jai Nau 
jienos patiks ir ji taps nuolati
ne jų skaitytąja.

— Ponia Ona Dųbra, Rock
ford, HL, visuomet kiekviena 
proga paremią. Naujienų; leidi
mą. Dėkui uz gerus linkėjimus 
ir už pakinę,*'afįųstūs prenu- 
rneratospratęSitiioproga.
- —.Dėkui Juozui.Andriui iš 
Santa Monicąf .Car., už penkių 
dol. auką; ...Tąipr pat dėkui tos 
valstijos /tautiečiui, .. užsisakių- 

į šiam .NaūjĮęųšįš yįeneriems me- 
' tams- bef^i:pavąrdės,;;nei v^ę- 
pTay^pra^įąm'ĮaiMaijfeti. V^i 
| ^Įtytojąi;ipi^bį&/iėžjĮti N^uį

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
RAŲjušNOMS Hemet suėjo 83 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Aznerucos neturiu mėnraščio steigėjus bei lietovOkof speudos jrfrma- 
sus ir atliekant Mitinu paretgac aariinaa Beturjbėi HHHnmi akel- 
bUmas Waujien< ųUtizdno njus.

«ŲJIKNOS tvirtai stovi Ir kovoja iš Ltetarea tr gonerto Kotsvhi totovg 
naidjsnes ir sesldMaaM t sandėrius sc eknpentals ar ji Igaife

IAŲJIEM06 palaiko vtas lieteriq desokratines cfupm. N bendras tMttto- 
djas ir remia visu lletuvto beodruodus darbus bot tlkAus.

KAUJTENG8 atstovauja tyliąja Hetuvlg daugumą Hits pasfmettao. reto
rikos ir poliUniq Riunjq. laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
»r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tamps jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vaitus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo raju kreipiasi į visus Ifetuviua pasekti Ueturfikos 
spaudos pirmūnų psvyzdtials užtiprenumeruojant Naujienas ti&lu sudaryti 
Smilnę tolimesmtmš darbami ne tik laiknHo, bet Ir visos Išeivijos, 

p pat pavergtos Lietuvos ir jos imoohj gerovei, riekiant viauotino lie
tuvišku rtikalg reDeseK-

K1INUOJA: Chkagt|e Ir Kanade]* metams — $30M, putai meto — flCM, 
vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose matoma

TAUTINIS KULTŪRlNISĮOBS'BANIffil-E“
kelia.s, paties akomponuotas <jąi 
naš. Jis Šiuo savo meniniu pasi- \ 
rodymu į banketą įnešė gana ma 
lonias nuotaikas, Publika jam at M 
sidėkojo plojimu. &

Kalbant, rašant apie banketą ■ 
jo nuotaiką, tenka pasakyti, kad ■ 
jis buvo gana aukšto kultūrinio J 
lyg’o ir išskirtinai malonių, pa- 
kilių dvasinių nuotaikų šventė,1 
kuri suglaudino gretas ir susti- 
prino veiklos nuotaiką.

Valgio maldą ’bankete sukai- 
bėjo kan. Vaclovas Zakarauskas.. r'_ 
Mokytoja Antanina Repšienė, 'h 
Bendruomenės Tarybos sekreto 
rė, sėkmingai vadovavo visam g- 
banketui.

Zuzana Juškevičienė

Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie- 
iraomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, nors dabar daug

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu .Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.
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