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paskutinėmis dienomis padaryto jo pareiškimo. Jis-pasakė, kad.
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“g SCHMIDTO VYRIAUSYBĘ
" Renčalauia atleisti krąšto apsaugos ministerį

. s . Leberį dėl didelio neaodaFrumollA
BONA Vokietija. -^rJĘelmut Kohl, opozicijoje esančios krikš 

čionių: demokratų pąrtijč^ vadas, ketvirtadienį pareikalavo paša
linti Vokietijos krašto apsaugos ministerį Georg 'LeberĮ. Opozi- 
cijos vadas tvirtiną,, kad krašto apsaugos ministerįs neatlrko sa
vo pareigų, jeigu* jis nuslėpė krašto* apsaugos mtmsterijoje vei
kusį sovietų šnipų tinklą? Ypatingai ministerį smailiai puolai.dėl'
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Mes norimė taikos, Į- 
būsime draugai

KAIRAS, Egiptąs. - — Atva
žiavęs Izraelio, delegacijos pir-

pranešimoj apie’ sovietų šnipų tinklą išvogimas yra lygąs krašto 
apsaugos .svarbių, dokumentų vogimui.. . .... .

Opozicija puola 
kanclerį Schmidtą D

Reikalavimas atleisti vokiečių 
krašto apsaugos .miriisterį reiš
kia bandymą nuversti kanclerio 
Schmidto vyriausybę. Opozicija minm^as benidrame Egipto ir Iž 
-tvirtina, kad ir kancleris*- buvo 
ar turėjo būti tiksliai informuo. 
tas apie svarbiame -krašto ap
saugos ministerijos skyriuje bu
vusį šnipų tinklą. Jeigu kancle
ris, tai žinodamas, sutiko nieko > 
apie tinklo, esimą neskelbti, tai 
jis pats yra tiek nusikaltęs, kiek 
ir krašto apsaųgeš/mHnstęms. 
KanClerio' Schmidto vadovąuja-

- - ma koaUa ja tirni: pakiank^nai- 
balsų parlamente, bet vienų sė- 

-lialdemokratųbalsų nepakanka. _____
Jeigų vadmami demokratai libekad'įSaelib ifeU 
rąlai balsuotų , prieš krašto ap
saugos minister}, tai: vyriausybė 
turėtų pasitraukti.“' ’ .

Ministeris. Leber nesijaučia 
nusikaltęs. Perskaitęs ministeri
jos saugumo policijos pranešimą 
apie galimą šnipinėjimą; ^ąštų 
apsaugos ministerijoje, jis tuo-

jie:

Solistė Prudencija Bičldėnė ir įosies <3wnpanistė Carole Sžskienr 
atsistojo prie piano Naujieną suruoštame bankete sen. Frank Db Savickui 
pagerbti. Dainininkė Bičkienė pagiedojo Amerikos ir Lietuvos himnus, 
o vėliau padainavo .lietuviškas dainas, prilaikytas sukaktuvininkai.

Nuotrauka Vaclovo Noreikos

RENGIASI ĮLEISTI AMERIKON DARreiške: —. Mes norįme taikos... 
būsime draugais.^-. - ki

Panašiais žodžiais savo ■ kalbą 
pradėjo- prezidentas Sadatas, Irai 
jis nuskrido į’Izraelį, susėdo rr 
prądėjp pasitarimus konferenci
joje.Susirifikusieji abiejų pusių r... . .__ _
delegatai pradėgonuokeliųkJau j duoti vizas žmonių, norintiems išvažiuoti iš sovietųka-'

Šiąmis vizomis dbugiausia pasinaudos 
.Rustics beganfieji žvdai ?

. . i - ’’ r‘ l '*■ t f ' J
WASHINGTON,-D. C. — Yyriąusoas prdkuroras rengiasi

turėtų išspręsti

Tuo tarpu prezidentas Sadatas

pai buvo išaiškinti, -suimti,, ap
klaus! nėtiir nuteisti’ Yra pagrin 
do manyti,’ kad vokiečių parla
mento komisija visą reikalą iš
nagrinės ir<-paskelbs savo spren 
dimą. ...

Tongsun Park liudys 
Kongreso komitetui

WASHINGTON, D. C.— Pie 
tų Korėjos mekleris Paric sutiko 
liudyti kongreso komitetui apie 
Amerikoje iPietų Korėjos val
džios mėtytas stambias dolerių 
sumas. Parko advokatas pareiš 
kė, kad jis kongreso atstovams 
pasakys teisybėm jis nesitiki 
būti klausinėjamas ar baudžia
mas už duotas tikslias žinias kon 
greso komitetui-. ' Jis žino, kad 
jo pareiškimai gali būti žalingi 
pinigų gavėjams, bet Korėjos in 
teresai reikalauja, kad 'jis pasa
kytų teisybę. '*• -"’^vX*

vai atsivežtų 4 konferenciją pų- 
siūlymus;atšaukti savo jėgas nę 
tik iš Sinajau$;^jsiasalio, bet įf 
iš-kairiojo JoriiS|kh4ip& žemių.' 
Pasitarimų metirizraelis pasiža^- 
dęjp ątitrąųkti >^w<' jėgas iš 
Ęgito žemių, Sadatas
nori konkrečių rezultatu jr konk 
rėčių siūlymų. '

Premjeras Begjh,, gavęs: tekį 
Egipto prezidento pageidavimą, 
tuojau paskyrė specialistų ko
misijas šiems klausimams spręs 
ti. Taikos konferencija pradėjo 
pasitarimus Kaire, o Izraelio 
technikai ruošia planus Jeruza
lėje. -

Jordanjos srityje gyvenantie 
ji arabai keliais atvejais aiškiai 
pasisakė, kad jie'-nenori nieko 
bendro turėti, su Jasir Arafato 
vadovaujama teroristine organi 
zazija. Sadatas pareiškė, kad 

t jis niekam nenori , primesti Ara
fato grupės žmonių. Arabai- tu
ri teisę išsirinkti savo astovus.

— Amerikos sostinėn suva
žiavo keli šimtai ūkininkų trak-' 
torių. Jie reikalauja, kad būtų 
jiems mokamas didesnis mokės 
tis už jų gaminius. į ,'£

— Prokuratūra nori ištirti, 
ar policija neturi ryšių šii Chi
cago Ave. gėtigMžrių “grupe.

Debesuotas.šiH eshiš
Senį 7:11

Žuvo £van$ville 
krepšininku grupė

Evansville, Ind. Praeitą naktį 
žuvo visa Evansville universite
to krepšinio grupės, iš viso *30 
menių. Jauni sportininkai turė
ti pasiekti Missouri ir žaisti su 

kita- sportininkų grupe, bet jų 
lėktuvas, nespėjęs pakilti reika- 
Hugon auk:tumon, krito, užsidės 
gė ir visus keleivius užmušė, šei 
moms sukeltas didelis skausmas, 
nes keli jaunuoliai sportininkai 
pakilo skristi pirmą kartą.

Angola tebekovoja
Angolos Tautinė Sąjunga už 

Visišką Nepriklausomybę prane 
ša kad Vakarų šalininkai parti- 
:zanai centrinėje Angoloje pada
rė vienuolika nesitikėtų -staigių 
įpuolių į didesnius miestukus 
užmušdami nesuskaitytus kie- 
kiuą Kubos kareivių ir Rytų Eu
ropos “technikų” ir pašaudami 
bei sunkindami vieną Sovietų ga 
mybos Antonov-26- transportinį 
helikopteri. Įpuolą Į uostamiestį 
Luso partizanai sudegino tris 
vešbučius, kuriuose buvo apgy
vendinti bulgarai ir vokiečiai;

KONFERENCIJOJE TRIPOLIO ARABŲ 
VAkSTYBIŲJ KĖDĖS TUŠČIOS

Konferencijos atstovai yra įsitikinę, kad 
Jordanijos atstovai atskris į Kairą

KAIRAS, Egiptas. — Egipto ir Izraelio atstovai oficialiai pra
dėjo konferenciją ir atliko pirmus paruošiamuosius darbus. Pa
aiškėjo, kad Izraelio delegacija Elehu Ben Elisar, dabartinis prem 
•ajero Alenaheni Begin pavaduotojas. Jis yra labai gerai informuo
tas apie, visus iki šio meto vykusius pasitarimus ir ruošiamus pla
nus. Egipto delegacijai vadovauja Esmar Adbul Maguid. aukštas 
užsienio ministerijos pareigūnas.

Taikos konferencija pradėta 
Al Rubayat restorane, kuris skai 
tomas pačiu geriausiu. Konferen 
cija vyksta prie didelio apskrito 
stalo. Konferenciją^alė papuoš
ta kiekvienos pakviestos valsty 
bės vėliava. Konferencijoje pa
liktos tuščios kėdės Jordanijos, 
Sirijos Libijos Libano Olžirijos 
ir Pietų Jemeno atstovams. Jei
gu jie atvyktų, tai galėtų sėsti 
prie bendro stalo ir svarstyti Vi-

kiečiu- užmušta' Tnorėtu juos priimti. Atrodo, kad dau 
giausia šiomis vizomis pasinaudos pačioje Rusijoje. ar rusų pa
grobtose teritorijose gyvenantieji žydai. Iki šio ''meto sovietų 
valdžia kiekvieną metą išleisdavo kelis šimtus išvažiuoti norinčių 

:žydų*1 Izraelį, bet komunistų pavergtuose kraštuose yra daugelis' 
i žydų, kurie nenori vykti Į Izraelį Amerikoje-jie turi giminių,1 ku-- 
į riė :^.u seniai yra paruošę reikalinguė dokumentus, bet -neg^i- gau 
■ ti 'leidimo įvažiuoti. .. ų
į J ^Prokuroras turi teisę - 
j j? įsileisti tremtinius

• Dabar veikiantis įstatymas lei 
džia valstybės prokurorui duoti 
vizas grupėms’žmonių, negalin
tiems išvažiuoti į kitus kraštus 
arba turintiems Amerikoje gi
minių. Manoma, kad prokuroras 
BeU pasinaudos šia proga ir įleis 
į Ameriką 1500 vietnamiečių, ku 
rie karo metu pateko į kelias Pie 
tų Azijos valstybes ir negauna jos prezidentas pareiškęs sekre- 
teisės ten įsikurti arba kitur iš-“ toriui Vance, kai šiomis dieno- 
važiuot. Prokuroras norėtų leis
ti įvažiuoti bent 1,500 vietnarriie 
čių. Tuo tarpu dar neaišku, ar 
tie 1,500 įeis į 5,000 skaičių, ar 
jiems įvežti leidimo prašys sky
rium. Amerikoje yra keli tūks 
tančiai žmonių, kurie nori atsiga 
benti savo šeimos narius iš so
vietų laikomų sričių, bet iki šio 
meto negalėjo gauti leidimų 
važiuoti.

Prezidentas atiduos 
, šv. Stepono karūną

■ '.Nežiūrint .-į kaikųrių vengrų ir 
kitataučių" protestus,- • preziden- 
tasj7 Garterįs yra pasiryžęs ati
duoti Vengrijos vyriausybei šv. 
Stepono brangią karūną. Karo 
metu ^- pateko’ į Ameriką, čia 
teko saugoti, kad kas bran- 

________ ____ _ _______ genybrų nepavogtų. Saugojimas 
jos prezidentas- Hdfer Asadas^ ^inMą.';'Prezidentas .rengiasi

Prezideritas Asadas 
nesusikalbąs su Sadatu
DAMASKAS, Srija. — Siri-

kalbasi su Egipto prezidentu An 
war Asadu, bet Asadas priėjo 
įsitikinimo, kad Sirija niekad 
nesusikalbės su Egiptu, kol Egip 
to vyriausybę valdys preziden
tas Sadatas. Tokią minti Siri-

kartu šų karūna pasiųsti į Veng 
griją valstybės sekretorių Cyrus 
R. Vaiice. Vengrai norėtų, kad 
karūna būtų atiduota pačių veng 
rų vyriausybei, o ne rusų primes 
tai komunistinei valdžiai.

iš-

Tripolio arabai 
darosi kiesteni

BEIRUTAS, Libanas. — Tri

mis jis buvo nuskridęs j Damas
ką. Neatrodo, kad Asadas .pa
siųstų savo atstovus Į Kairo pa 
sitarimą, bet Sirija bus privers 
ta pripažinti Egipto ir Izraelio 
susitarimą, jeigu šioms valsty
bėms pavyks susitarti. Sadatas 
norėjo susitarti su arabais, o 
vėliau tarti su Izraeliu, bet kai 
pamatė, kad mažiausiai nuken
tėjusios valstybės bandė Egip
tui primesti savo valią, tai ryžo 
si pats tartis. Visi mato, kad šio
je -kovoje prezidentas Sadatas 
turi pačias galingiausias kortas 
savo rankoje.

Vokiečiai neduos 
ginklų Zairei

Krašto apsaugos ministerijos 
pareigūnas pafskelbė, kad Ame-į 
rikos žurnalas Penthouse niekus I 
paskelbi apie vokiečių naujų gin.'.
klų'pardayjmą Zairės krašto ap- polio pasitarime dalyvavusios 
saugbs ministerijai. Vokietijos arabų valstybės darosi griežtes

nės Egipto atžvilgiu. Spaudoje 
ir radijo stotys Egipto preziden 
tą tebevadina arabų reikalų iš
daviku ir nesirengia daryti jam

užsienio rękahj ministerijos tar
nautojas taip pat paskelbė, kad 

ifrVakarų Vokietija 1975 metais, 
nei šiais metais jokių raketinių 
ginklų Zairei nepardavė ir nesi 
rengia parduoti. Tokių ginklų 
Vakarų Vokietija pati sau nesi 
gamina, tai kaip ji gali parda- 
vinėti Afrkos valstybėms. Vokie 
čiai-padeda naujai įsteigusioms 
Afrikos' nepriklausomoms vals
tybėms, bet ta parama yra gry
nai techniška. Karo medžiagos 
vokiečiai ifrįkiečiam neparda^ 
vlnėja. - -< -?A ’ i

i I jokių nuolaidų. Sirijoje sprogo 
bomba prie vieno Egipto pąsta- 
tato, o Sirijos laikraščiai pašie
piančiai atsiliepia apie preziden 
tą Sadatą. Pačiame Egipte prezi 
dentas Sadatas yra pats didžiau' 
sias divyris, nes jis palietė egip 
tiečių nuotaikas. Jie nori taikos.. 
Jiems jau įgriso karai, kuriuos 
Egiptas 'kiekvienu atveju vfr

’ i .

Laukia pranešimo 
\ iš Washington©

BEIRUTAS, Libanas. — Kai
ro konferencija būtų galėjusi 
pradėti ir tęsti savo darbą, bet 
visas reikalas buvo nutrauktas 
ir atidėtas iki pirmadienio. Penk 
tadienį švenčia arabai, šeštadie
nį švenčia žydai, o sekmadienį 
švienčia visi tie, kurie nėra nei 
arabai, nei žydai.. Kaip Sadatas, 
taip ir Izraelio vyriausybė žino, 
kad premjeras Beęin per tas dvi 
dienas praneš patvirtintas Izrae 
lio nuolaidas, planus ir padarys 

j oficialius pranešimas. Izraelis 
• galėjo paskelbti nuolaidą ir be 
prezidėnto akies, bet premjeras 
norėjo pirma pasirodyti prezidėn 
tui, kad jį paglostytų.

Maskva giriasi 
e ko n o m ine j>aža n g a

MASKVA, Jiųsiją. — Sovietų 
valdžios paskelbti daviniai rodo, 
kad praeitais metais sovietų ūkis, 
padidėjo 4.5%': Amerikos atatis- 
tika rodo, kad krašto ūkio reika! 
laipadidėjo z%, o kitos valsty
bės padidino «avo gaminius dar 
didesnįu nuošimčiu, bet rusai sus 
tiprėjo 4.5%...Laisvojo pasaulio1 
skelbiamas statistikas galima 
patikrinti, tuo tarpu sovietų vak sistemos priešu, o jeigu kuris 
džio# biuro paskelbtų Įfinių nę- bando patikrinti, tai^t^cį

Jaigu kag-auJkelbU dėr dMmniu-priaŠŪ.
K ... <-• * - I

— .Olandų teismas nustatė, 
rkad milijonierius: Pieter Menten 
,karo dietų buvo Lenkijoj ir pa
dėjo naciams žudyti žydus. Teis 
mas jMm paskyrė 15 metų kalė- 
jiTnd
j ’ rrf: - — --A.-x. -t-

i ’•.J* * > i _ * *

abejoja, tai tą vadina sovietų

Angliakasiu piketai
Dideli būriai UMW (angliaka

sių unijos) streikuojančiųjų pi- 
ketiketininkų įvairiose (vietose 
bandė panaudoti smurtą prieš 
nestreikuojanČhis (“skebus”).

Nepaisant valdžios pastangų 
sumažinti piketus, antradienį 
šimtų automobilių karavanai pi 
ketinimeų, beisbolo brūkliai ir
laužtuvais ginkluotų nuvažiavo" "sus taikos reikalus.
i anglimi. kasyklas Pen- ■' vaka j konfe.
rivamioje, Oh.o n- ^Kentucky, a jr
priversdami jas užsidaryti. Pi- v - *x • • t- . x . » , , . - . lio ^užsienio ministerial. Jie pa-ketai sustabdė u- .svartaljojo 
glies pilnus vežimus. Mažiausiai , , , D.. . ,
Ta' v • . .tu pastabų aiškiai matyti, kad
^. angliakasių amradieni arės- h- v<rirta. ^nara
tuota--K«ifeeky-smiirtui prasi--.-" . - . . . .t,.._ . .. Ttme'taika, jeigu nebus visu sudėjus pne ■ nestreikuojancios -T-Arrrr , i, r, - , sitarta. Egiptas lukunavo ir leiUMW kasyklos Davies apskrity' , .. . - -. _ ... . , ---ž. . v . -do arabams susitarti, bet Egip-je. Svaidomais akmenimis sužeis--. .,. . . ..L j' - -r j............ fa rto prezidentas nenon praleistiti du šerifo padėjėjai. Policija. , ., . ' . . .. ,-. . , , ., _ . ' progos taikai pasiekti. Jis nenomete asannes bombas i bun apie . , , . .. ti. . .^ ■, •/, .. “ n, kad egiptiečiai išgyventu tas400piketu. nepaisiusiu jiems pers - , — , - x

-f.- * • r i pacias baimes kančias, kūnas-te
' - ’ ‘ko išgyventi-Libano kareivinėse

esantiems palestiniečiams.
Egipto prezidentas visą laiką 

palaiko ryšius su Joranijoš ka
ralių Husejinu. Vyrauja • įsitiki
nimas, kad Jotdanijos'delegaci
ja atvyks į Kiirą ir prisijungs 
prie planuotojų. %

Konferencijon atvyko ir JAV 
sekretorius Cyrus R. Vance. Jis 
džiaugiasi, kad pradėti pasitari
mai taikai tarp Izraelio ir Egip
to. Jis apgailestavo, kad į šią kon 
ferenciją neatvyko Tripolio vals 
tybių atstovai. Kaip žinome. į 
Tripolį buvo suvažiavę Sirijos, 
Alžirijos. Irako, Libijos ir Pietų 
Jeme no valstybių galvos. Bet 
Tri-polyje buvo nutarta kenkti 
prezidento Sadato ' pastangoms 
siekti taikos. Pasipiktinęs Sada 
tas nutraukė diplomatinius san
tykius su Tripolin atstovus pa- 
siuutusiomis valstybėmis.

Trečiadienį ir ketvirtadienį pa 
ruošta visai taikos konferencijai 
darbų tvarka. Egipto preziden
tas laukia Izraelio koncesijų. Jis 
mano, kad arabų valstybės atva 
žiuo", . ū tos koncesijos bus pas 
kelbtos. Izraelis nenori jų duoti 
arabams, kol tų koncesijų nepa
matys prezidentas Jimmy Car- 
teris. Penktadienio rytą Ameri
kos prezidentas priims Izraelio 
premjerą ir išklausys Izraelio 
siūlomas takos sąlygas Egiptui 

l ir visiems arabams. Thečiadienio 
^ZTXoio^Mi'x>sėdi!—. o—.-*v viešas, bet kiti vyks pnė už

darų durų. Padaryta pertrauka 
iki pirmadienio.

kitytos teismo injunction.

Jungtinės tautos 
/L pries Izraelį

NEW JORKAS, — Jungtinių 
Tautų Visuotinis Susirinkimas 
antradienį priėmė pusę tuzino 
rezoliucijų prieš Izraeli, daugu
moje smerkiančių Izraelį už me
namus suimtų arabų kankinimus, 
masinius areštus, arabų civili
nių įsikraustymus ir Izraelio 
valdžios potvarkiais arabų namų 
nugriovimus okupuotose terito
rijose. Ta- rezoliucija buvo pri
imtais balsais, tik dviem bal
sams — Jungtinių Valstybių ir 
Izraelio prieš, 32 tautoms susi
laikius.

Izraelio delegatas Amiel Na-, 
jar pasmerkė tą rezoliuciją kaip 
“melagingą” ir “sukeliančią pa
sišlykštėjimą”. o JAV pareigu- , 
nai pareiškė esą priešingi dėlto 
kad ta rezoliucija yra paremta 
nepatikimų versmių informaci
jomis”.

i Vargas su kosmonautais
Jungtinėms Valstybėms pra

dėjus diskusijas su Sovietų Są^ 
junga dėl planuojamų bendrų 
misijų į pasaulio erdves, du JAV 
astronautai pereiškė abejonę, 
ar tokios avantiūros yra išmin
tingos. 
Walter Cunningham įrodinėja, 
ka bendradarbiaujant su sovie
tais Amerika išduoda jiems daug 
iš savo į 
o Harrison Smith (dabar sena- j 
torius) tvirtina jog Sovietai ne 
sugeba suprastį, kad technologi
ja ir pastangos bendradarbiauti 
erdvėse “atidaro langą į Sovietų 
visuomenę, kuri . šiaip laikoma‘lino “Concorde” motorus. Jie da 
uždarytą”. Abudu kalbėjo per bar nesukeliA. tokio, triukSmo, 
ABC — TV’ ” ’ į' .. į .. - keteį avė flraeitą

—, Prancūzai šiek tiek patobu-



vietiniam radijo Į15, na, ir Ke-
ypatihyai

Praeito lapkričio 10 d. jVy- Jirvioi Ižde pasiliko viri 
ko Sandaros 16 kuopos suafrfn* poros ainrtų. - » r ’ gįi 

U Liėtųvię Piliežtj klube Įn?-

fanuacijų
vyčiuose. w _

lietuvių Piliečių klube suū* Indijos srities Įmaniojo va&de.

• Didžiausios sraigės tarp 
dviejų suvežtų gcldeinj veisiasi

• Pirmasis kino teatras The 
Viiascope Hail buvo atidarytas 
1896 m. birželio 26 d. New Or
leano mieste. Bilietas kainavo

kūnas, Kuriame išrinko naują 
valdybų: pirm. Stasys V. Ma* mininkas yra Edvardas Tarnu- 
čys, finansų sekr. J. Krasinskas, levičius. Jjs dirba didelėje bead- 
užrašų sekr. Vytautas Ilgūnas, I rovėje Norton Company kaip 
iždirfhkkš Antanai TĄhnleti*,inžinierius.’
čiuš, patikėtinis Julius (jaktis. j Edvardas ir žmona Irena yra 

Iž k'uopos iždo skyrė Šukį: geri lietuviai ir Warcesterio or-

IbiB’o sugauta 49 colių ilgio iri tik 10 centų.
129 coliu dIoČio eraisė. Ji svėrė' —— ..

Įvyko’gruodti^di'dj Lietuvių Pi-Į 579.5 svarų. Jos praviros ge!-1 • Pirmasis spaustuvininkas,

dien$. 'w : -
SLA 57 kuopos susirinkimas j 29 colių pločio si-aigė. Ji svėrė

liečiu klubo p^talpt^e^»7 Vernouldelės yra New Awko Gamtos j išnaudojęs lotyniškas raides ir 
gatvė, čia ijęgį JAiyo reikalingai muziejuje.
permaina, ypatingai pirmininko 
vieta*.

t skaičius, buvo Nicolas Jenson 
,L - -____ ? Į15 šimtmetyje. Raidės ir šian-
‘ J. Kraniukas, dlen beveik nėra pasikeitusios.

Note: This ad cab ’7'3* 
also be used with 
Other merchandise 
where appropriate... 
have newspaper sėt 
torreet mattress name 
and ail pridės.

SEALY REST DELUXE
» uy •?£; <£ V-'<U \ L

t > * į

. S;- I■ r

PAVERGIMO DOKUMENTAI
V* .. < 4 .

redagavo teisininkas Jonas Talalas
; (Tęsinys) j

IV. Netekusieji Tarybų Sąjungos pilietybės pagal 
1921 metų gruodžio 15 d. visos Rusijos Centrinio vykdo
mojo komiteto ir FRTSR Liaudies Komisarų Tarybos 
dekretą, kurie šiuo metu yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Tarybų Socialistinių Respublikų teritorijoje, prilygina
mi prie asmenų be pilietybės, nurodytų šio Įsako III 
straipsnio antroje dalyje.
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas

' KALININAS,
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sekretorius 

t GORKINAS
Maskva — Kremlius,
1940-m. rugseėjo 7 d. ?.

Vokiečių užsienio politikos dokumentai, 
. 1918-1945

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

SEALY 'POSTUREPEDICr"CLASS1C"

95
7 SEALY 
POSTUREPEDIC

^Mattress
QoaJrty

7 SEALY 
POSTUREFEDIC

Q^l*y'

$99•- ea. pc.

Wake up to value and great mornings! No 
morning backache from sleeping on a too-soft 
mattress. Designed In cooperation with leading 
orthopedic sugebhs for firm support.
Full ea. pc. $119.95 Queen 2-pc. set S299.95. 
King 3-pc, set $439.95

SEALY POSTUREPEDIC'IMPERIAL

M1Q95
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 Cki£er> 2-pc. set $339.95 
King 3 pč. sei $479.95' ' '

OAK SUPPLY AND FURNITURE CO.
7ii West Jackson blvd. r - - LhiCaCo, ill. 6ogog

. . . . , .r ALL PHONE (312) fe-1110-

SERIJA D (1937 — 1945)
TOMAS IX .

1940 m. kovo 18 — birželio 22
1940 m. birželis

Nr. 425 
321/193254 . ’ ■ ■ ' f

ĮGALIOTO MINISTERIO LIETUVOJE 
TELEGRAMA

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI
Skubu ......................... . ................ ............................
No. 900, Birželio 13 ’ t ' /

.' .y.' ‘ Kalinas,
1940 m. birežlio 13, 8:52 p.p.
Gauta birželio 13, 11:35. p.p.

Ministeris Pirmininkas Merkys grįžo iš Maskvos 
vakar, tuo tarpu be jokių tikslių reikalavimų iš Sovietų 
vyriausybes. Pasikalbėjimo metu Molotovas, kaip aš 
buvau patikimai informuotas, tik buvo iškėlęs katlini- 
mų Lietuvai ir jokiu būdu nebūtų pateisinęs Lietuvos 
pastangų priešintis, net, jei būtų sudaryta karinė są
junga su Estija ir Latvija Į Merkio klausimą paskuti
nio susitikimo metu birželio 11 d., ką Lietuva turėtų 
daryti, Molotovas atsakė, kad priešinimasis būtų savi
žudybė^ Todėl, Merkiui grižus, kabinetas nutarė, kad 
Skučas, Vidaus Reikalų Ministeris, turėtų pats ateisa- 
kyti pareigų ir kad Povilaitis, Valstybės Saugumo virši
ninkas, turėtų būti atleistas tučtuojau, nes jis buvo la
bai nemėgiamas rusų dėl savo priešinimosi komuniz 
mui, bet užtat labai sėkmingai bendradarbiavo su mu
mis ir pritarė mūsų politikai. .

Užsienio Reikalų Ministeris Urbšys buvo Įpareigo
tas pranešti tuos nutarimus Sovietų vyriausybei ir at
siklausti, ar jie (t. y. Sovietai) laikytų incidentą baig
tu. Dar nežinia, kada Urbšys turės progos visa tai Įvyk
dyti. Nuotaikos čia labai pesimistinės.

Zechlin •
(Įgaliotas Vokietijos ministeris Lietuvai) 

1940 m. birželis 
No. 443

407/214876-77
Užsienio Reikalų Ministerija Įgaliotam Ministeriui

Teletaipas
Berlynas, 1940 m. birželio 13.

Baumšulei, SonhleithneriuF).
Remiantis birželio mėn.. telegramomis iš Kauno, 

No. 962) ir 973), npraneštomis Jums , teletaipu-
Įgaliotas Lietuvos Ministeris, paklaustas telefonu 

šiandien apie 2:00 vai. ryto, pasakė, kad pagal telefoni
nį pranešimą iš Eitkūnų Prezidentas Smetona, lydimas 
adjutanto ir savo šeimos narių, o taip pat Generolo Raš
tikio (kurio kandidatūra į Ministerio Pirmininko postą 
Sovietų buvo’atmesta) *) su broliu Pulkininku *) Raš
tikiu ir su žmčnomis, atvyko į Eitkūnus.

Be to, Įgaliotas Ministeris pranešė, kad daug kitų 
žymių Lietuvos asmenų tur būt lauks prie Vokietijos 
sienos leidimo įvažiuoti Į Vokietiją, nes jiems gresia 
pavojus patekti Į rusų rankas. Įgaliotas Ministeris pha
se painformuoti pasienio pareigūnus, kad minėtiems 
asmenims būtų leista pereiti sieną, Nakties tarnybos 
pareigūnai atsakė, kad jie nieko negali daryti be Įsaky-
mo ir kad apie šį reikalą būtų pasiteirauta rytą.

(Bus daugiau)

-VISI LIETUVIAI B
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

» _ naujienos, CHICAGO t, ILL.—-Fridoy 16, December 16,1977



'Žilvino Pasaka

Birutė Reivydaitė - Dąbšienė

RSASeniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Lapkričio 17 d. Herald Exa
miner dienraštis išspausdino Vin 
co Kazio laiškų, pavadintų “Hu
man Rights

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne-

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

nėšio pirmos dienos.
Išduodami Certifikatai, kurie ne

ša iki • -• , ■

J. Gliaudos laiškų išspausdino 
Los Angeles Times lapkričio 24 
dienos numeryje tarp eilės ki-. 
tų skaitytojų atsiliepimų apie 
Sovietų S-gos surengta paroda 
Los Angeles konvencijų salėje. 
J. Gliaudą rašo, jog paroda taip 
surežisuota, kad lankytojas tik 
patikėtų, jog sovietų valdymas 
yra produktyviausias, žmoniš- 
kiausias, etc. Bet tai tik dekorą 
ei ja ir laiško autorius papasako
ja apie žiaurumus, kuriais bolše
vikai Įsigalėjo ir kuriais dabar 
remiasi.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės suskaite® 
neša

Chicago, III. 60608

naujienos, CHICAGO a, ill,— Fridoy 16, December!^ igjj

Publikos plojimams nesiliau
jant programos atlikėjos kart
kartėmis iškviestos scenom Dvi 
lietuviškos dainos padainuota 
priedu. O jau gėlių, gėlių ir do
vanų kiek sunešta scenon!

’ Po šios programos apatinėje 
salėje buvo šampano ir pasišne
kėjimų valandėlė.

Lietuvių laiškai 
amerikiečiu dienraščiuose

rint, kad pačioje Sovietijoje 
žmonių teisės: yra tik žiauri ap
gavystė. Laiškas baigiamas pas
taba, jog Pabaltijo gyventojai, 
ukrainiečiai ir žydai yra pirma
sis Sovietų S-gos žmonių perse
kiojimo taikinys.

Lapkričio'20 d. tas pats He
rald Examiner dienraštis iš 
spausdino J. Kojelio laiškų-at- 
siliepima į AP telegramų agėn-

Nato sąjungininkai 
skatina pasiskubinti/-
BRIUSELIS.Nato sąjun

gininkų užsienių reikalų minis-, 
teriai savo dviejų dienų mitin_- 
ge išreiškė savo, paramų ameri
kiečiams, vedantiems derybas 
su Sovietų Sąjunga-dėl strate-. 
ginių ginklų apribojimo ir.pri
pažino, kad Washingtonas gyvai 
reagavo Į Europos susirūpini
mų savo saugumu. Dviejų die
nų posėdžiuose: ministerial, ape-' 

. liavo Į valstybių vyriausybės, 
kad respektuotų žmogaus teises

Gruodžio 3 dienos vakare šv. 
Kazimiero parapijos salėje buvo 
solistės Birutės Dabšienės dai
nų ir arijų vakaras — rečitalis. 
Ji populiari nevien kaip daininin 
kė, bet ir kaip visuomenininke,’ 
ypač daug laiko energijos skirian 
ti jaunimui auklėti ir .darbuotis 
skautų bei skaučių vienetuose. 
Reta organizacija yra apsiėjusi 
savo pramogose be Birutės Dab
šienės dainos. Ja esame girdėję 
dainuojant linksmuose pobūviuo 
se — baliuose, vestuvėse, o taip 
ir giedant liūdnos nuotaikos apei 
gose,' sū*4inrusiu atsisveikinant. 
Tad nenuostabu, kad į jos reči
talį tiek daug publikos prisirin
ko jai ačiū pasakytų puikaus dai 
navimo dar kartų pasiklausyti. 
Apie publikų prasitarus, reikia 
pasidžiaugti, kad salėje ypač 
daug buvo jaunesniosios kartos 
— jau Amerikoje užaugusių ir 
čia mokslus ėjusių vyrų, moterų 
ir merginų.

Rečitalio programoje išspaus
dintos tokios žinios apie daini- 
ninkįės kelių:

var Sadato taikos pastangoms 
ir paskatino daryti pažangų per 
daug ilgai vilkinamoms dery
boms dėl visapusiško bendro 
kariškų jėgų išbalansavimo Vi 
Europoje. i.

Komunikate; reiškian^asįĮną^ 
nistėrių pasitenkinimas Bronių’ 
progresu siekiant -įlįstu 
tarties tarp“ Jui^in^-Valštybių' 
ir SovietuiSąjungos..

Koncerto pabaigai dvi arijos. 
“Dainos prisiminimas” iš E. 
Komgold operos “Die Tote 
Stadt”, lietuviškai išvertė N. 
Apeikienė A. Žemaitaitienė. “Co 
me Scoglio” arija iš W. A. Mo
zart operos “Cosi fan Tutte” kon

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dn Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
nų: semes aKio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
oKio švieti irtas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašot-“Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
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 
t juta galėtų didžiuotis iį džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
i prilygti pačioms , iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę Skf- 
ainkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių, daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
terpei parašytai -kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skinama Lietuvai Mals žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli* 
mat Tėvynei Lietuvai”. ? , <: - : :

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $9.00. 
Gaunama Naujienose. -

čekį arba Money Orderi siųsti takiu adresu: .
’ . NADJ1BN 08 .

17S> ;So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
., Gavę pinigui, tuojau knygų pasiųsime.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis kflygtoūs. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvotas Kapačinskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačinskatr IŠEIVIO DALIA. Afadmlntmai, Išeivio Dalis 
yra natūrali ankstesniųj 
kuriančio ir patvariai įs 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTU. LltTUVOa.
Autorė buvo Vilniuje, Trakui
Klaipėdoje ir Palangoje. Vi__ __________ _ _ _ . ______ ,
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. * 95 psl tl-SO. Yrt tafp p«l 
išversta i anglų kalba.

M. Zoiianko, SATYRINĖS NOVĖLĖSL Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELE1INĖS UŽDANGOS. A» 
tariaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agltpropo propemmda M 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvų, grafin stfltattL ~

Prof. P. Pakarkite KRYŽIUOCKI VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prtbąj 
Kaina $2.

Vincai ŽMnaltfs. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAlTtjM. 
84 p«L Kaina SLBO. < . i.

tie ir Htl leidiniai yra gatmauf
NAUJIINOSR, 17»t Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL.

•tallsekant derk* val*n4*ails arka užsakant paštu Ir kHdadsut 
feM ar *Mtoi4ą.

nu
■vedė “Vlado Pūlvio
pos pirm. Stasys Jokūbaitis

SI. Jokūbaitis atidarymo 
dyje .pabrėžė, kad kariuomesė J muzika 
tautai yra svarbi,' nes Lietuvos 
kariuomenė prieš 700 metų ga_ | 
rantavo Lietuvai nepriklauso-1 
mybę.; .Taip pat Lietuvos sava-l 
noriaL. ir kąriuomenė 1918-211 
m. narsiai kovodami, atgavo vėl Į 
nepriklausomybę ir savo krau
jų nužymėjo Lietuvos valstybės 
ribas jr t t. Invokaciją pritai
kintą šių dienų reikšmei sukal
bėjo T. Bernardas Mikalauskas 
OFM. ’ Sveikinimo žodžius tar 
re, į - minėjimą atvykę estų ir 
latvių karinių organizacijų at
stovai.. "

Paskaitą atliko dailiojo žodžio 
kūrėjas:'A. Sutkaitis." '

A. Sutkaitis savo kūrybos žo
dyje palietė Lietuvos savanorių 
'ir karių atliktus herojiškus žy- 
'gius kovodami už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. Taip 
.pat palietė ir okupuotos Lietu
vos partizanų kovas, vykusias 
prieš ■ dabartinį .Lietuvos’ žiau
rųjį okupantą. A. Sutkaitis Lie
tuvos partizaną įrikiavo j did
vyrių eiles, nes lietuvis-partiza
nas nebijojo stpti j kovą su dau- 
Igeriopai skaitlfngėsiiiu ' priešu, 
■Sovietų apginkluota armija. 
- . A. Sutkaičio kūryba šventės 
minėjimo dalyviams patiko ir 
už tai; jam-j^gai-jplojb.
,r Maiisė. dajis -^- koncertas bui 
yo visų laukiamas, nes koncer
tą išpildė: “Estonia57 pučiamųjų 
Į^trnnientij'ork’estrassusidie- 

dį_ 
^av^mitžį^s^AKūiokz Ęštų 

T^K^ttiviškų-ka

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

|ftatgU.-1923 metalA. . TM. 421-3070
‘ ’ JctalfOB pletooM kkmaa automobiliima pastatyti.

• Romos impęratoriiis-- N^-į ' 
ronas nebuvo.' pikčiurną arbgri’ 
daug žiauresnis lS'kitus:4ĮnĮ)ė^ « 
ratorius. Jis mėgh'pųdfeš' it’. ' 
vo svečius gerai ^vaišindavo, ' įj 
tik pats jiems smuikuodamas^ 
bet ir visus apdalindamas bran--;' 
genybėmis. Blogai, kad jis šmui 
kavo degant Romai, todėl tapo 
nemėgiamu istoriniu, asmeniu. ,

—i——HįIĮĮIII —. ~___ „;T'.uP

Birutė Reivydaitė -. Dab- 
sienė dainavimo pradėjo moky
tis pas prof. Sabalienę, Ročeste- 

. ryje, New Yorke. Atvykusi į Los 
Angelę, balsą lavino pas komp, 
Bronių Budriūną, vėliau Nekal
tos širdies Kolidže (Immaculate 
Heart College) ir paskutiniu me 
tu pas Dorothv Fries.

žymesni Birutės Reivydaitės- 
Dabšienės pasirodymai: Švėkš
nos Gimnaziją baigusiųjų mi
nėj ime-koneerte, Čikagoje: BA- 
LFo rengtame koncerte su Long 
Beach ir Orange County Dakta
rų Simfoniniu Orkestru; komp. 
Giedros Gudauskienės kūrinių 
koncerte, čkagoje; komp. Onos 
Metrikienės muzikiniame pasta-; cerias bagtas. 
tyme “Gintaro Pakrantėje”;
įvairiose komp. Broniaus Budriu 
no kantatose, atliekant solo da
lis; Strauso “čigonų Baronas” 
Saffi rolėje; Verdi “La Travia
ta” ištraukose ir kitur.. .

Koncertavo Bostone, Čikagoje, 
Vašingtone, San Franciske, Fe
nikse, Kanadoje ir kitur.

Amerikiečių tarpe yra atlikusi 
programas su aktoriais Buddy 
Ebsen ir Jim Backus.
Pskutiniu metu dalyvavo komp. 

Bruno Markaičio, S.cJ., kūrinio 
“Pilnatis” išpildyme Los Ange
lėje ir Čikagoje. Čikagoje taip 
pat atliko meninę programą Lie-j man Bights?”, kuriame prime- 
tuvių Milijoninio Fondo metinia ■ narna Jungtinių Tautų nutarimai 
me baliuje. prieš Izraelį, prieš Pietų Afriką

ivanaaos naujienos j
Paminėjo kariuomenės šventę

TORONTAS, Ont, — Vlado veikalą — popurį 
Pūlvio šaulių kuopa Toronto I— instruinentavo 
Lietuvių Namuosė iškilmingai gauskas-Pralgus. 
paminėjo Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 5U-tą sukaktį.

Minėjime su vėliavomis da
lyvavę: savanoriai
Niagaros Pusiasalio LKVS -‘Ra 
movė”. Vėliavų įnešimui ir iš. 
nešimui vadovavo šaulys P 
Gulbinskas. a * <- „L ■>- 

Įnešus į sceną vėliavas, mi
Dėjimas pradėtas Kanados him- dralia; Kur danus ugnim lieps- 

Minėjimą atidarė ir pra- noja; Kur lygūs laukai; Siuntė 
šaulių kuo- mane motinėlė; Atskrend saka

lėlis; Nurimk sesut. Ir ^užbaigai 
žo-ĮEstų maršas: “Tėvynės sargai”, 

R. Ploom. r'
Antroji koncerto dalis susi

dėjo: Teka saulė; Nebijom nie
ko mes kariai; Per Klausučiu 
ulytėlę; Per tamsią naktelę; Du 
broliukai...kunigai; Sėdžiu už 
stalelio; Gražių dainelių; Augo 

| kieme klevelis; Atskrend saka
lėlis; Bijūnėlis žalias; kai aš my 
Įėjau kaime mergelę; Pabuskįm 
iš miego; Tykus buvo vakarėlis;

! Jau pražydo sode vyšnios; Vė- 
Įliavos iškeltos plakas; Sutems 
tamsi naktužėlė; Savanorių 
maršas; Pajūriais pamariais.

■ .Programos atlikėjai — estų 
pučiamųjų instrumentų orkes
tras susilaukė ypatingo publi
kos įvertinimo, nes publika per

tas. Apeikytė buvo ir visos reči
talio programos dainų ir. arijų 
akompaniatorė.

I
} Toliau rečitalio programoje bu 
vo “Bachianas Brasileiras No. 
5”, kompozitorius H. Villa-Lo
bos. Dainininkei Dabšienei, be 
akompaniatorės pianistės Rai
mondos Apeikytės, .pritarė ir 
violinčelistė J. Raulinaitytė.

|konęertą ir po koncerto ąud- 
I ringai plojo. ’ *

Šitokio estų pučiamųjų ins- 
I .ramentų orkestro susidarančio 
iš 30 asmenų, paruošimas lie-” 
tuviškos programos išpildymo 

,— koncertui pareikalavo daug 
darbo ir didelio .zpasiryž'ino iš 
lietuvių Iniciatorių ir estų, pro
gramos atlikėjų ber dirigento.

Po koncerto Vlado Pūtvio ša u 
ilių kuopos pirm. Stasys Jokū
baitis išreiškė padėką “Estonia"’ 

; orkestro dirigentui ir vadovams 
i už atliktą puikią programą ir 
. belo, dirigentui muzikui U. Kook 
j įteikė Šaulių Sąjungos išleistą 
.lDr. Kosto Jurgėlos veikalą, — 

Lithuania: The Outpost of Free
dom. Taip pat Stasys Jokūbai
tis gavo iš estų dovaną — plokš 
telę. Stasys Jokūbaitis estams 

: išreiškė padėką ir užbaigai tarė 
kelis žodžius estiškai.

Po to, Vlado Pūtvio šaulių 
kuopos pirm. St. Jokūbaitis pri
statė publikai, kad kuopos se
niausias amžiumi ir pareigin- 
giausias šaulys J. Priščepionka, 
apdovanotas už nuopelnus Lie
tuvai ir šaulių Sąjungai šau
lių Žvaigždės medaliu. J. Priš
čepionka lydimas savanorio-kū- 

jrėjo S. Banelių atvyko į sceną 
(kuriam VI. Pūtvio šaulių kuo- 
ipos pirm. Stasys Jokūbaitis įtei 
kė šaulių Sąjungos (pirm. K. 
Miklovaičio pasirašytą raštą 
šaulių žvaigždės medaliui įtei
sinti. Stasys Jokūbaitis atlikęs

(Nukelta į 5-tą psl.)

Birutės Dabšienės rečitalis
Rečitalio programa

Programoje ’ surašyta visas 
tuzinas idainų ir arijų. Progra
mos laikytasi ir koncerto eiga 
buvo sklandi, bę laiką gaišinan
čių pranešinėjimų. Pradžioje so 
listė Dabšienė dainavo keturias 
svetimtaučių dainas — G. Han
del ir J. Brahns kompozicijas. 
Toliau programoje letuvių kom
pozicijos. “Jaunystė” —' žodžiai 
Pr. Lemberto, muzika 0. Metri
kienės. Paaiškinimas: daina su
kurta šiaim rečitaliui ir dainuoja 
ma pirmą kartą. “Dainos gimi
mas” — žodžiai H. Radausko, 
kompozicija Br. Budriūno. “Mė
liui laukų varpeliai” — B. Bui- 
vydaitės žodžiai, VI. Jakubėno 
muzika. “Naujagimio sulaukus” 
-----  G. Gudauskienės trijų da
lių kcmpozicija: “Lopšinė”, A. 
Nasvytytės žodžiai; “Pirmas kū 
dikio šypsnis”, švabaitės- Gylie 
nės žodžiai ir trečia dalis “Muzi
kinis žaisliukas”— daina be žo
džių. Prie šios G. Gudauskienės 
kompozicijos programoje yra 
prierašas: Sukurto šio rečitalio 
progai ir kompozitorės skirta 
naujam giminaičiui Mykoliukui, 
atliekama pirmą kartą.

Po pertraukos antroji koncer- ir Rodesiją. Pastebima, jog prie 
to dalis pradėta daina “Gulbė ir tų. valstybių pasmerkimo prisi- 
vėjai”, žodžiai A. Griciaus, kom. deda ir Sovietų Sąjunga, nežiū- 
pozitorė R. Apeikytė. Programo
je paaiškinimas, jog tai yra pir
masis R. Apeikytės, kaip kom
pozitorės, kūrinys, skiriamas B. 
Dabšienei ir atliekamas pirmą 
kartą.

Raimonda Apeikytė aukšttąji 
muzikos meną yra baigusi magis 
tro laipsniu. Iki šiol ji reiškėsi 
solo pianino koncertais bei akom 
paniavimu. Pirmasis kompozici
nis kūrinys losangeliečių pub-jtūros amerikiečių spaudoje pas
likos smarkiais .plojimais palydė kelbtą žinią apie riaušes po spor 

to žaidynių Vilniuje. Cituodamas 
iš Efraimo Savelos romano 
“Truth is for Stranger”, J. Ko
jelis rašo, jog spalio 10 riaušės 
Vilniuje nėra vienintelis lietuvių 
kovos prieš okupantą pasireiški-

(!' Volare Premier Coupe o

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

1 (Vartotos mašinos — urmo kainomis) į 
| Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente i'

, kurį parašė 
inuz. Priąl- 

Piroioji kon
certo dalis susidėjo iš šių dainų 
ir maršų: Lietuva brangi; (įau
džia trimitai; Ei, Lietuvos ka- 

šauliai ir iš; reivėli; Geležinio Vilko maršas;
Į kovą; šėriau žirgelį; Augo so
de klevelis; Ramovėnų maršas; 
Stoviu aš parymus; Mylėjau 
mergelę; Mes šauliai, mes gy
nėja’; Kur tas šaltinėlis; čiū
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Nei apžvalgą, nei feljetonų nemoka 
rašyti

nas skaito ne pasijuokimui, bet tikriems faktams patir
ti apie rusų primestą lietuviams komunigtinę santvarką 
ir apie lietuvių komunistų likimą- Visa eūė Vilnies skai
tytojų kreipiasi į Naujienas patikrinti Žinias apie Mįns-. 
ke sušaudytą Požėlienę. Amerikos komunistai nenorėjo 
tikėti, kad rusai būtų sušaudę įtakingiausio ir. rusams 
daugiausiai dirbusio Karolio Požėlos -žmoną, taip 
komunistę. Dar daugiau Vilnies skaitytojų kreipėsi 
tikrinti žinias apie Alekso Angariečio, komunistinės
stemos teoretiko, sušaudymą Maskvoje. Jie negalėjo su
prasti, kaip komunistinės Rusijos valdžia galėjo sušau
dyti tokį didelį ir. įtakingą partijos narį. ■ . '

Mes galime daugiau pasakyti. Ne vienas, bet keli se
ni Vilnies skaitytojai, tikėjusieji komunistinės sistemos 
pranašumu, kreipėsi į patį Jokubką ir Įeitus parteicus, 
kad paaiškintų jiems, kaip sovietinės Rusijos valdžia ga
lėjo šaudyti lietuvius komunistus. Kad -jie šaudė “bur
žuazinės” Lietuvos atstovus, tai užkietėjusiam komuni
stui dar gali būti priimtina, bet kad jie būtų, galėję su
šaudyti Lietuvos komunistų partijos pirmojo sekreto
riaus žmoną Katrę Matulaitytę Požėlienę, tai jie niekad

Savaitinę Vilnį Chicagoje redaguojantis Stasys J. 
Jokubka nepajėgia vesti jokio rimtesnio ginčo bet ku
riuo visuomeniniu ar politiniu klausimu. Šių metų gruo
džio 2 dienos numeryje paskelbta “apžvalga” parodo, 
kad jam dar sunkiau Vilnies seneliams padaryti savai- 
nės politines apžvalgas, o jau apie feljetonų rašymą ir 
kalbos negali būti. Matyti, kad Jokubka, rašydamas ap
žvalgą, pats priėjo išvados, kad ta jo apžvalga išėjo ne 
kokia, tai jis ją pavadino “lyg ir feljetonu”. Bet išėjo nei 
apžvalga, nei feljetonas. Jokubka gal ir nežino, kad fel
jetonas yra sunkiau parašyti, negu tiksli apžvalga, kuri 
galėtų nušviesti einančių įvykių kryptį.

Jokubkos jau seniai klausėme, kiek jam asmeniškai 
kainavo kelionė Į rusų okupuotą Lietuvą- Kiti turistai 
Lietuvoje gali praleisti tiktai, penkias dienas. Jie priver
sti važiuoti ten, kur juos “Inturistas“ veža, bet negali 
važiuoti ten, kur jie norėtų. Tuo tarpu Jokubka turėjo 
progos ne tik po Vilnių laisvai pasivaikščiotų bet buvo 
išvažiavęs į Panevėžį ir buvo visai savaitei išvežtas Į 
Druskininkų sūrius vandenis. Visa tai kainuoja. Kai
nuoja ne tik maistas, nakvynė ir šoferiai, bet kainuoja 
kiekvienas sanatorijos patarnavimas. Mes žinome, kiek 
tokios kelionės" kainuoja amerikiečiams, bet mes prašė
me Jokubką, kad pasakytų, kiek jam asmeniškai kaina
vusi paskutinė kelionė į rusų pavergtą Lietuvą. Praėjo 
visa vasara ir ruduo. Jau paspaudę ir žiemos šalčiai, bet 
Jokubka vis dar nesiteikė pasakyti savo skaitytojams, 
kiek jam kainavusi ta kelionė. Vietoje atsakymo, Jo
kubka pradėjo koliotiš. Jis privalo žinoti, kad kolioji; 
mais jokios problemos negalima išspręsti. Niekas tų 
klausimų neišsprendė, niekas jų neišspręs. Klausimus 
galėsime šiek tiek paryškinti, jeigu diskusijomis naudo
sime tikslius faktus. Juo daugiau faktų iškelsime, tuo 
tos diskusijos bus naudingesnės. Jokubka šitokiomis 
priemonėmis rengiasi “paguldyti” Naujienų redak
torių :

“Ne vienas Vilnies skaitytojas skaito ir Naujie
nas, kad gardžiai pasijuoktų, kaip Naujienų redak
torius biologiškai nekenčia pasauliečių klerikalų,
frontininkų, nežiūrint, kad į jo laikraštį rašo kuni- ne okupantams, būtų naudingi.

VIENYBE, NEATSISAKANT PRINCIPŲ vinimo pastangų, niekas šio dar- z rv\ c n irn-nua nnvo/imn

ANTANO KUČIO KALBA JAV LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS (R) SUVAŽIVIME

Ne, mes apie tai anuo metu tos kūrėjai su pasitikėjimu ga 
nei pagalvoti negalėjome Įėjo įrašyti šį nuostatą: 
Chartos paskelbimo metais nie Į 
kam net mintis neatėjo, kad 
štai vieną dieną okupuoton Lie 
tuvon nuvažiavęs žymus lietu
vis dailininkas, bažnyčių puo
šėjas, kultūros veikėjas ir ka-, 
talikiško ‘žurnalo daug kartų 
pagerbta bendradarbis, 
taip kalbėtų okupantų tiks-Į 
tams tarnaujančiame laikraš-1 
tyje “Iš karo griuvėsių prisi-l 
kėlusi Lietuva apsirengė nau-; 
j u drabužiu — baltų plytų na
mais ir sidabrinės spalvos sto
gais. O jos žmonės — didžioji

ten-’

negirdėjo ir nenorėjo tikėti- 0 kai vis dėlto nustatė, kad! dauguma įdegusiais veidais, 
‘ ‘ .................... . . —- - - ' • \ su šypsena lūpose, jie žvelgia į’taip atsitiko, tai jie atsisakė skaityti Vilnį. Jos neskaitė 

už tai, kad ji labai svarbius faktus nuo savo skaitytojų 
nuslėpė, ir, be to, jiems komunistinė sistema jau pasida
rė nebeįdomi. Jie tapo nuolatiniais Naujienų skaityto
jais ir jiems geriausia sistemą yra ta,/kurioje ,kaįp Ame
rikoje, “gražiai žaliuoja“ ir “linguoja” rugių laukai. Po
litinę savo.išmintį, Jokubka tame pačiame straipsnyje; 
šitaip aiškina: i

“Daugiau kalbant apie frontininkus, jie yra to-- 
kio plauko, gal tik kitokios spalvos, kaip akiratinin- 
kai, atskilę nuo nacionalistinės saujos bukapročių 
redaktorių ir plunksnagraužių lygiai taip, kaip fron
tininkai atskilo anais laikais nuo politiniai analfa
betų aparpijų klebonų. Skirtumas gal tik tas, kad 
akiratininkai atskilo ne savo protu iš šalies tam tik
rų interesų raginami, kai tuo tarpu frontininkai 
nuo tų klebonų atskilo savo protu.“. (Ten pot.) 
Anksčiau Jokubka rašė, kad Naujienų redaktorius 

nekentė komunistų, o dabar jis rašo, “biologiniai ne
kenčia frontininkų”. Kaip gali nekęsti žmogaus, kuris 
nežino, ką rašo? Kaip edenus, taip antrus gali tiktai pa
mokyti, jeigu jie supras, kad nežino, ką daro ir ką rašo. 
Jokubka turi pagrindo nekęsti akiratininkų, nes jie pa
traukė Giedrę Kaukaitę. Josios viršininkai pakvietė aki- 
ratininkus suruošti jai koncertą,, o ne Jokubką. Savo ne
apykantą akiratininkams Jokubka ir šioje “apžvalgoje” 
parodė, kad Naujienoms nėra reikalo jų nekęsti. Naujie
nos stengėsi gyvenimo faktais praverti Vilnies skaity
tojams akis ir padaryti išvadas. Jos tą pati daro ir Aki
ratininkams, kad susiprastų,. apsišviestų ir lietuviams, o

rytojij, tvirtai pasitikėdami sa 
vimi ir savo kūrybinėmis ga
liomis. Juos tokius radau, kal
bėjau ir mačiau, ir tas man su 
teikė labai daug džiaugsmo”.

Esu tikras, negalėtų anuo 
metu šitokio reikalo prileisti

I'“' I . vJ ir mūsų žurnalistai, o Jonas 
Kardelis, turbūt, grabe apsi
verstų, jei sužinotų, kad jo to
kiose vargingose sąlygose dau 
gelį metų redaguotas laikrąš 
tis, kurio vardas “Nepriklauso 
ma Lietuva”, be jokių komen
tarų ištisai perspausdintų aną 
“Gimtojo Krašto” straipsnį už 
dėjęs stambią antraštę “Išgir
skime žymaus Dailininko (iš 
didižosios raidės, A. K.) pasi
sakymą.”

O Lietuvių Charta anuo me 
tu paskelbė:

Darbu, mokslu, turtu ii 
pasiaukojimu lietuvis ko
voja, kad apgintu ir išlai
kytu nepriklausomą Lie
tuvos valstybę.

Ir šie žodžiai nebuvo retori
ka —jie nuoširdžiai sutapo su 

ir nerašytais
Jie išplaukė

V. VILIUS

IŠVYKA
(Tęsinys)

garlaivis garsiai sukukavo, ragino žmones rink
tis, kad į namus grįžtų. Dar kartą apibėgęs kalno pa- 
šlaičius ir senio nesuradęs. Skirvylukas kaip pasku
tinis atskubėjo prie garlaivio, kuris jau lieptą buvo 
bekeliąs.

Jis užlipo ant viršutinio denio, kai garlaivis .pa
skutinį kartą subaubęs, lyg įtraukęs, pradėjo nuo 
kranto tolintis. Skirvylukas atsisuko ir žiūrėjo į ne
tolimą girią. Tenai, aukštai ant kalnelio, žibėjo lei
džiančios Saulės apšviestas, senų, augalotų pušų 
gojus.

Kas tai pradėjo, kiti pritarė ir galingai suskam
bėjo Skirvjtuko sukuria ir sukomponuota daina;

Ant Rambyno kaino, aš kada sėdėjau,
ir į krašto tolius, Nemuną žiūrėjau;
Kai jo žydrios bangos šviesomis žėrėjo,
kai kalneliai, slėniai vasarą žydėjo.
Senelį, žilabarzdį, aš tenai regėjau, 
ką jis man kalbėjo, aš gerai girdėjau;
Kad ugnis įkaito, aukuras liepsnojo,
i. ’ *os minių minios ten tada stovėjo.
Kai vah.iL? senas, dievų norus pildė,
ir į karą š.?ntą, visus gintis šaukė:
K;>i aika mi loji, šeimų džiaugsmai dingo, 
kai kardais ir kryžiais žmones išnaikino.

TĖVAS ■
— Prisipažįstu, aš išgėręs... Dovanok, pakeliui 

užėjau į aludę ir kaitros proga išgėriau dvi bonkeles. 
Karšta, broli! -

Senis Musatovas ištraukė is kišenės kažkurį skar
malą ir nušluostė savo skustą pragertą veidą.

— Aš pas tave, Borenka, mano angele, minutė
lei, — tęsė jis, nežiūrėdamas į sūnų, — labai svarbiu | 
reikalu. Dovanok,, gal būti, pakliudžiau. Ar neturi. I. 
ma siela, dešimties rublių iki antradienio? -Ar.su
pranti, vakar rėikęjo mokėti už butą, o pinigų, ar ži
nai... štai! Nors papiauk! į

Jaunasis Musatovas išėjo ir sustojo uz durų su 
savo vasarnamio šeimininke ir savo tarnybos ben
drininkais, bendrai su juo nuomavusiais vasarnamį. 
Po trijų minučių jis grįžo ir tylėdamas įteikė tėvui 
dešimtrublinę. -Tasai nepažvelgęs,, aplaidžiai bruko 
ją kišenėn ir pasakė: . '

>— Mersi. Na, kaip gyveni? Seniai jau nesima
tėm.

Į — Taip, seniai. Nuo pat šventės.
j — Kartų penketą ruošiaus pas tave, bet vis nėr 
;kada. čia vienas reikalas, čia kitas... tiesiog įnirtis. 
J Pagaliau, meluoju... Visa tai aš meluoju. -Tu, Bo-
| renka, man netikėk. Pasakiau — antradienį dešimtį (

Skirvylukas atsisėdo ant arti stovinčio suolo, užsi
kniaubė, veidą užsidengė rankomis,

PABAIGA ,

bo su ironija nevadino politika
vimu, 'niekas gerų, lietuvių ne
pravardžiavo patriotais, niekas 
neruošė toje pačioje vietovėje 
dviejų Vasario 16 minėjimų, nie 
kas jaunimo neskyrė nuo, seni
mo. ,v . .

Ir buvo tada vienybė Lietuvių 
Bendruomenėj e.

Tai buvo politikierių žydėjimo 
laikotarpyje, kaip jį su. ironija 
pavadino dabartinis PLB pirmi
ninkas paskutiniame JAV LB 
tarybos suvažiavime. Bet tas 
“politikierių laikotarpis” buvo 
pats sėkmingiausias ir vienin
giausias Lietuvių i Bendruome
nės gyvenime. Jis davė šio kraš

Tautos solidarumas 
aukščiausioji tautinė 
rybė.

Lietuvių Chartos dvasia 
1 bebuvo dar gyva ir kai 
dviejų metų steigėsi Lietuvių 
Bendruomenė Amerikos Jung 
tinėse Valstybėse. Jos steigimo 
akte tarp kitų principų, įra
šyti ir šie du;

Jungtinių .Amerikos Val
stybių lietuviai, džiaugiasi 
žmonišku, ir laisvu gyveni- to Bendruomenei tokius veikė- 
mu šiame krašte ir, kaip jus, kaip prel. Balkūną, Joną Ja 
lietuviai bei lietuvių kilmės 
amerikiečiai, norėdami 
a. aktyviai dalyvauti Jungti
nių Amerikos Valstybių , gy
venime ir įsijungti į 
prieš interancionalinį 
nizmą;
d. pareigingai remti
vos laisvinimo kovą ir Lie-I vertingų veikalų, vienodai rėmė 
tuvių Tautos gelbėjimo pas-’ me lietuvišką spaudą, neskirs- 
tangas, nuoširdžiai išreiškia tydarni ją kurį yra gera, ir kuri 
savo solidarumą LIETUVIŲ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
BENDRUOMENĖJE. z . ...

"'Kaip matome,- lietuvių Ben-į “0™ 
druomenės Jungtinėse.Amerikos 
Valstybėse steigėjai iškilmingu 
aktu pasižadėjo net tik pareigin 
gai remti Lietuvos laisvinimo. • ■ - . -
kovą ir mūsų pavergtos tautos! solidarumas yra aukščiau 
gelbėjimo pastangas, bet ir jsi-Į s^°^ tautinė dorybe 
jungti į amerikiečių vedamą ko- . 
va prieš internacionalini komu
nizmą. šiandien mes nelaukiame 
iš Bendruomenės Įsijungimo į 
šio krašto • piliečių tarpą kovai 
prieš komunizmą-, nes turime pa

yra 
do-

te-
po

kovą 
komu

Lietu-

saitį, Andrių -Juškevičių, Zigmą 
Dailidką, Joną Vaičiūną ir visą 
eilę kitų, kurie nuoširdžiai, pasi 
aukojančiai' ir ištikimai; į^įrbo 
Lietuvių Chartos principams. Ir 
tada' turėjome didžiąsias dainų 
ir tautinių šokių šventes, kultu 
ros kongresus, išleidome daug

bloga ir neplatintina
Po to iškilo partija, kuri, nus

tūmusi visas kitas partijas’, pa-

Po to'prasidėjo kova su seniai 
veikiančiomis Amerikos lietuvių 
organizacijomis, užmiršus Lie
tuvių Chartos -dėsnius, kad tau-

(Bus daugiau)

Didžiausias imigrantu Ame 
rikon antplūdis buvo ne po 1-jo 
ar 2jb Pasaulinių karų, bet tarp 

kankamai savo darbu ir rūpės- 1880 lr 1890 ’metų. Laike to de- 
4-1 ’šimtmečio Amėnkbn atkeliavočių. Užtektų jau ir to, kad Ben 

druomenė pareigingai- ir- pagal 
Lietuvių Chartos dvasią remtų 
Lietuvos laisvinimo, kovą.

Ir nuoširdžiai rėmė. Ir nebu
vo jokios nesantaikos tarp Ame 
rikos lietuvių organizacijų. Ir Farenheito.
niekas čia iš Bendruomenės vei- net uodegai ar nugarai įšalus į

5,246,613 imigrantų.

mūsų mintinus
pasižadėjimais,
iš mūsų širdžių.

Ir tada, kai
vieningi svarbiausiu mūsų tau
tos klausimu, Lietuvių Char- kėjų nesišaipė iš-Lietuvos lais-Jledą.

buvome taip

• žiemos metu žuvys laiko
si ežerų ir upių padugnėse, nes 
paviršiuje, prie pat ledo van
duo šaltesnis, tik 34.2 laipsnių 

Žuvis lieka gyva

rublių atiduosiu, taip pat netikėk. Nei vienam mano 
žodžiui netikėk. Nei kokių reikalų aš neturiu, o tie
siog tinginys, girtavimas ir nejauku tokiam apsivil
kime gatvėje pasirodyti. Tu man, Borenka, dovanok. 
Čia aš kartų trejetą mergiščių pas tave siunčiau pi
nigų ir graudingus laiškus rašiau. Už pinigus ačiū,-o 
laiškams netikėk: melavau. Nejauku man tave ap- 
grobinėti, mano angele; žinau, kad ir tu vos galą su 
galu suvedi ir pusbadžiu maitinies, bet niekaip aš sa
vo įžulūmo negaliu įveikti. Toks akiplėša, kad nors 
už pinigą rodyk... Tu man dovanok, Borenka. Sakau 
tau visą tiesą, todėl negaliu abejingai matyti tavo 
angeliškąjį veidą.

Praėjo tylos minutė. Senis giliai atsiduso ir pa
sakė:

— Ar riepavaišintum tu mane alučiu, ar ką?
> Sūnus tylėdamas išėjo, ir už durų pasigirdo vėl 

šnabždesj’s. Kai kiek palaukus štnešė alų. senis, ma
tydamas butelius, kiek pagyvėjo ir griežtai pakeitė 
savo toną. . •

— Buvau anądien, broleli mano, arklių lenkty
nėse, — pasakojo jis, darydamas išsigandusias akis. 
— Mūsų buvo trejetas, ir paėmėm mes totalizatoriuje 
vieną trijų rublių bilietą ant švitraus, ir dėkui šitam 
švitriui. Už rublį mums išdavė po trišdešimt du rub
lius. Negaliu, broli, bįįjarklių lenktynių.- Malonumas 
luinus. Mano bobencijl visados mane šukuoja už 
lenktynes, o aš eidinęju. Mėgstu, nors tu ką.

' Borisas, jaunas žmogus, šviesiaplaukis, su me-j 
lancholiniu, nejudamu veidu, tyliai žingsniavo iš

kampo į kampą ir tylėdamas klausė. Kai senis per
traukė savo pasakojimą, kad atsikbsėtų, sūnus prie 
jo priėjo ir pasakė:

— Anądien, tėveli, aš sau nupirkau pusbačius, 
kurie pasirodė man gerokai siauri. Ar nepaimsi. Ar 
nepaimsi tu juos iš manęs? As tau juos peri eisiu pi
giau.

— Gali būti, — sutiko senis su grimAsa, — liktai 
už tą pačią kainą, be nuolaidų.

— Gerai Aš tatai duodu. į skolą.
Senis palindo po lova ir iš ten pasiėmė naujur 

pusbačius. ..Tėvas nusiavė savo dramblotus rudus 
batus Jr ėmė taikyti naują apavą.

— Kaip sykis! — pasakė jis. — Gera’, tegu pas 
mane pasilieka. O antradienį, kai gausiu pensiją, pa

isiusiu tau už juos. Pagaliau, meluoju,— tęsė jis. štai- 
j ga vėl įkrisdamas į ankstesnįjį verkšlinį tonų. —- It* 
.apie totalizatorių, ir apie pensiją meluoju. Ir tu ma- 
Į ne, Borenka, apgaudinėji... Juk aš jaučiu tavo di- 
džiadvasinę politiką. Aš tave kiaurai suprantu! Pus
bačiai todėl pasirodė persiauri, kad tavo siela plati. 
Ach. Boria! Aš viską suprantu ir viską jaučiu!

— Jūs į naują būtą persi kraustyt? — pertraukė 
jį sūnus, kad pakeistų pašnekesį.

— Taip, broli, į naują. Kas mėnesi8 kraustausi. 
Mano bobcncija su savo charajrięriu„.Jięgalj -vienoje 
vietoje kiek ilgiau gyveal£ '• 4

— Aš pas jus buvau senai bule, norėjau Jįs pas 
save į vasarnamį pakviesti. Su jūsų sveikata junis bū
tų ne pro šalį grynam ore pagyventi.

(Bus daugiau) .-i
A —. NaujUnos. Ckleago 8, H — Friday 16, Deeembėė 16, iSt?



Rez.: GI 8-0873

DP. W. E1SIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimu. Jei neat- 
pliepia, skambinti Ml 34001.

TEI------ BE 3-5893

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West U3rd

Vslandos pagal susitarimą >1____ v > ,<- .- -Li - . .,121

OPTOMETRISTAS .
■ ' kalba lietuviškai. .

DR, R. G. DALUKAS 
H^UIERIJA IR MOTERŲ LIGO? 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 $•. Pykdei Rd. (Crvwfcrd 

Hercai fielding). Tai. LU 5-8446 
P-Jina ligonius pagal susitarimu. 

Jei neaisdiep.a, skambinti 374-8004.

inkstų ir Slapumo takų 
chirurgija 

Talef. 495-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1938 S. Han he i m Rd., Westchester, 1U
V ALA.’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te1 : 562-2727 arba 562-2728

KAUNO PRiSiKELiMO BAŽNYČIA

KANADOS NAUJIENOS
(Atkelta iš 3 psi.) | 

oficialius reikalus Įpakvietė, 
B-rtės pirm. A. Jedžiukonį tarti | 
žod|: B-nės pirmininkas pa
dėkojo rengėjams už suruoštą 
Lietuvos kariuomenės šventės 
paminėjimą. Be to, savo žodyje 
pareiškė Bnės pirm., kad yra 
dabar-Lietuvoj e laug . karinome 
Dės, bet svetimoje unifp^iioje. 
Tačiau ateis laikas ir vėf bus, 
Set laifevos Lietuvos Icariiiomer 
nė. Minėjimas bšvo baigtją. 
grojant “I^tgnia”. orkestrui:2618 W? 71 St. TeL 737^149 I uri i t

-t ' publikai pritariant Lietuvos.Tikriha axis Pataiko akiMhtf-ir 1 r r “ -
Contact lenses”’

INKSTŲ, PŪSLES tk 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtd. 5^7- vžt Vąk.
Ofiso ; L

Rezidencijos W«f.:<44i4545 
-------------- '--------- ---------- ' ' '

DR. VYT. TAURAS ?
GYDYTOJAS IRCHIRURGAS - 

B-ndra praktika, spec. MOTERŲ Jigcsv' 
utisas 2652 WEST 39«h STREET ? 

'"‘•v •• -
OFISO trečiąd
ir penKt. 2-Virė-8 vai- vak. šeštadie- 
nuus ^-4 -ĮSL '^fc.yjĮgtū laiku

OBTHOPEDAS-PROTEZTSTA $ 
. aparatai - Protezai* Med. ban- 

uazai. Speciali -pagalba kojoms. 
(Arch Support^ įr L t

2450 West 63rd St., Chicago. IU, 6062$ 
PRoipect 6-5084

I Gėlės visoms progoms 
j BEVERLY HILLS G6LINYČ1A ' 

2443 WEST 6ird STREET :
Te If onai: P R 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaroc ir Gene Drishiy . 

krautuvė.
THE DAISY STORE - .

7918 Southwest. Hwy- Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna a pa ra ūda 
žEMAKAlftA > 

lt ŠĖRĖ N AS 
Tel. WA 5-8063

: himnu.
T . X

Šiais lįeiafs Lietuvos kafjtfti- 
’ menės .kentės minėjimas--Tor 
i 'rontė buvo labai vykusiai pa

minėtas. -ČŠa priklauso nuopel
nas Vlado Pūtvio kuopos šau- 

; lianis ir ypatingai tos kuopos 
p;nn. Stasiui Jokubaičiiii.
b: Ne vienatn Įrutiį kilirsi mintis 
.sužinojus apie Stasio Jokūbaičiu 

. paruoštą planą, kad šiais me-.
tais minint Lietuvos kariuome
nės atkūrimo šventę, kad pro- 
■gramą išpildys žymus ‘^Estonia” 
Orkestras, šušidedąs iš pučiamų 
jy instrumentų 30 asnienų sąsta 
to, kuris išpildys programą Su
sidedančią iš liefuviškų-kariškų 
ir Judies dainų muzikini vei- 
kal^?^— pupuri, kad čia yra tik 
svajonė. Tačiau, žinant Stasid 
Jokųjįaičio darbštumą, suma. 
nurtfą ir žemaitišką pasiryžimą; 
nežiūrint, kad suskiavsias pla
nas, sugeba visas kliūtis nuga
lėti ir pasiekti užsibrėžto pla
no. I$tasiui Jokubak'iui kaipo 
vadovaujančiam asmeniui šiais 
metais ruošiant reikšmingai pa 
minėti Lietuvos kariuomenės 
šventę, tikrai pareikalavo daug 
darbo valandų. Pirmiausiai rei
kėjo surinkti gaidas ir tiek daug. 
Be to, gauti mužiką specialist j. 
kuris B dainų sugebėtu paruoš
ti ga’das pučiamųjų instrumen
ts ' orkestrui; toliau, ūžanga- 
žttoti esto 'tatrcianrųjų instr amen 
tų orkestrą (nes lietuvių nėra), 
kad pasiruoštų išpildyti Hvtu- 
vJaiiLs iš Jieiuv’škų dainų ir mar 
Jų lietuviška programą. Tą vis-

L1UDAS DOVYDĖNASPUSBALSIU KALBANT

Apdraustas perkrlOitymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
į • Tel. 376-1882 «rba 37fr5996

Čia nebeišlaikė pik. Butkevi
čius. “Ar jaa padarytos ir dėže- 
’ės kauliniams, kuriuos mote
rys turės surikti ūkiškoms rėk 
v'zidjans”, santūriai paklausė 
pik. Eutkevi ius. Žinot, vyrai, 
ką turu pasakyti: mus ap- 
naus ,t e Berlyno š...niai. Vokie
čiams reik a ramno. Jie žudo to
kią jėeą, pasaulinę jėgą — žy- 
dvs Jie tyčiojas iŠ prancūzų, de- 
Tmttois tūkstančių žudo lenkus. 
3 mums p i? Kybartų paties rau 
’cans kil mus, ksd Berlyne svai 

[ Stojanti mūsiškiu saujelė atžy
giuotų i ministerių kėdes. Vokie 
tija neturi jokios tautinės, po
litinės programos Rusijai, ir ši 
tai — Lietuvai gausybės ragas! 
•''/ūsų kraštą uždegė deržimor- 
diška sovieto tironija, ypač tai 
sukėlė išvežimai. Jeigu tai būtų 
ijBskva nevykdžiusi, aš many- 

’ čiau, kad visomis priemonėmis 
(* gerau tiktų tramdyti sukilimą, 
I o nė skatinti. Mums nėra reika- 
tk> kraują lieti, kai ir taip du 
^skerdikai iš rytų ir vakarų mus 
ikaip piovimui skirtą pūšj nusa- 
j kiną”. ' z .
f - ■* ■ ■ ■ . J . L1 ,

- Pravartu čia pastebėti pik. Ta 
levičiaus anksčiau padarytąjį 

siZat‘bi^lto22‘d.7Lk^adi^io|1yg P^Qešimą jau minėame t 
rytą nes taip jau hitlerinė Vo- j ^Zoninės susimkime. Pik. Tak-

•o argumentas buvo labai papras 
tas Rusiją gali nugalėti tik pa-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Bet Dievu, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės save 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgal* 
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 

dangiškojo 
Jei tik pa

su Kristumi

arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius, 
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet 
rvsieii? Į klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, 
mokamai. Rašykite:

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

kur yra mi* 
kurią gausite ne-

Mažeika & Evans

(Tęsinys) ..

Kaip ‘žinomai olimpijada pra 
sidė j o 22, bet kiek kitokios rū
šies ir stiliaus. .Tautiškai abejin
gas, suvargintas jRušijps žmo
gus, ubagiškai^bėjingą Yaudono 
fi armija atsigaivelėjo mirtinoj 
nacizmo grėsmėje —^ grėsmėje 
Mukiausios politikos,/antžmogių 
manija apsvaigusios^ kaustytais 
batais dundančios. , f

Eidamas namą, birželio 21 d. 
Ąžuolyne sutikau pik. L. But
kevičių, kaip iš anksto buvom 
Sutarę, jam neslėpiau džiaugs
mo, kad vaiku suvažiavimas ati

Vokietijos; Seno kario nuojauta 
pulkininkas manė karą prasidė-

jau perduoti jokios žinios, nes 
ir ryšininkas nebuvo gavęs iš

kietija praktikavo. Aptarėm kailis netikėjo vokiečių pergale, 
kuriuos asmenis, numatytus j i’o argumentas buvo labai papras 
Kauno apsaugos postus. Deja, ^ali nugalėti ti pa
kai kurie' nepasirodė, arba ne ir Panešimą jau minėtame 
ten, kur buvo manyta. Pik. But-!ri duoti Rusijos _llku
ikevivius liauio, Kaa uaug neuKej _ ” -l ~

tumų, spontaniškumo atneš lai-|bus 
kas, įvykių raidą, pagaliau vokie i 
čių karinis, ir politinis pasiseki-! 
mas. . __  ____  . .
skeptikas, kaip'prieš porą savai Į 
čių, kai JiĄ pik, Talevicius ir dar 
du pogrindžio talkininkai bu
vom susirinkę vienoj Kauno li
goninėje.' Tada pik. Butkevičius 
ramiu, patyrusio žmogaus įtai- 
ginguinu atmetė vieno civilio • 
fantastines išvadas iš gaunamų! 
žinių apie Berlyno lietuvių veik 
■ą, ypač apie vieno veikėjo-politi 
ko Įtakingumą Hitlerio vyriau-

Laidotuvių Direktoriai

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

kevičius tikino, kad daug netikė čiams Pradžioje skeltai, kas, kaip 
___  . - . I kuc . HurAlYlQ W^PAH*7Tn2 Tin-slzl-

- - j j vus. Iš pačių rusų ir belaisvių 
. .. įtuojau sudaryti laikinąją vyriau 

Plk/ButkevTčius ti^buvok’^ organizuoti rusų- lietuvių, 
ukrainų armijas. Talevicius, kaip 
ir Butkevičius, sutiko, kad nie
kad žmonijos istorijoje vokie
čiams nebuvo tokia proga užimti 
Rusiją, kai jos jėgos ir tautinis ( 
atsparumas sužaloti komunisti-

EUDEIKIS I 
i

ką apskaičiavus (pagal prekės 
kainą tikrai būtų buvusi sva
jonė.' Bet Stasys Jokūbaitis, 
kaip pągripd:nis šio didelio už-, 
mojo or^aiūzatorius darbą at
liko aš idėjos. Taip pat, būręs. . .
IJetureje-«-to kariuomenės pul'Tebėra syvas anas avl" 
ko orkestr^į nrižikas A. PriaI- !
gauskas paruošė gaidas estų pu- : . - - - - . . ...
čhrinųją i^nnentn orkestrui vyriausybę sudarysianti ^ne. n?saulfn^ opinijos prita

milrinišk-i dar ?vadovybė; Po to ateisianti civj-.tiketis p^auimes opinijos pnra 
r ta tm.-atnMĘl trmzmisKą aar- \r^vd+;-;^ «r»;ancvM ( rimo. Be to, jokia burtininke dar bą taip pat išį cento nepaimda-^1116 okietijoff vynau..ybe, kun. # ........

m^^Viską ^S iš idėjo, pa-’ nustatysianti Lietuvos nepriklau ( 
v-ergtos Lietuvos labui. somybės a^L— e- . - — ■

Mturiu žihiū kiek orkestrasJkare- taikoje. Tuojau būsianti (
“Estonia” paeini-honoraro. už j.paskelbta visuotinė mobiiizaci-! g 
išpiidvma pi-ogramos; bet nia-|ja» ne paslaptis, kad Lietuvos kiečių sveria daugiau, segu tu- 
nau ir ten dėka Stasio Joku-Hmiijai vadovausiąs gen. Rasti rėtų sverti. Vienas iš septynių 
balčio populiaruirip tarpe estu‘^is> kuris jair turis ir Lietuvos turi per aukštą kraujo spaudi- 
karių organizacijas irgi gavo,-armijos uniformų pavyzdžius. mą.
tokį žymų orkestrą palankiomis, 
sąlygomis. '.Į j

Stasys Jokūbaitis kaip tik! 
šia:-s metais yra Pa taitiečių ka-| 
rinių organizacij ų atstovų su-1 
važiavime Toronte išrinktas losi 
orgaaizac jos “Baltic Veterans 1 
League in Canada” prez’dentu.

Sėkmės ir toliau Vlado Put-! 
vid kp. šauliams ir šaulėms To
ronto mieste ir vėl iškilmingai 
paminėti L'etiix-os kariuomenės 
■šventes. -y- »

Visu susirinkusiu j u buvo vie
noda nuomonė: nekliudyti pasi
traukiančiai raudonajai armijai, 
saugoti lietuvius nuo sauvalia
vimo, sąskaitų suvedimo. Saugo 

Įti turtą nuo sunaikinimo. Pik. 
t (Butkevičius tikino: “TJžsianga- tikmo gavęs žinių, Koza Juetdvos j. .

žuodami nacizmui, mes negalim

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA RIBOJIMO ĮSTAIGA

ifi05-07 So. HERMITAGE AVENUE
ill.-, iAril 7-17-U -17<2

ĮŠ30-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

•MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

gaųskas paruošė gaidas estų pu-

Apie 60 milijonų ameri-99

J. šftrapnlckas

CRANE SAVINGS and Loan Association

Mokam* 1 mėKi 
Gerti fi katami, 

Mafiautia $1,000

n • hėtvirtino, kas bus laimėtojas.
'Bus daugiau)

A

I

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

į 
sI

Lietuvių 
laidotuvių 

DireKtorn< 
A&eociacijos į ?

GEORGE F. RUDMINAS
9319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArd. 7-111S-1J33

PETRAS BIELIŪNAS
»48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET RFpnblic 7 1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tinia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills 11. 974-44U

į
7

ON INV'ESTMHNT

i čb»w9»6rl»i taupyme sytkciMi Ito m«n»«le 
lG4ė» ėuerft pelno čhvldond* ui vIm mono»|.

W'lOfchiDAI MOK A Ml KAi 3 MRNfcŠIA)

VAla*<TOS: Firmed, ir keMrt. 9:0b Me — 8:00 valu 
Anired. ar Renki*! i e iii 5K® ryto — 5:00 vatam; SeštA- 
dfeolah ryte — 12:09 diinuC. 1Yrfiadi»el*ts ai- 
oiryti.

;. TL- - - - T : - - Ą -___________ - ■= , , , . _

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILI—Fridoy 16J^e7nber,16/1977'

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET Phone: YArde T-l»ll

Fruit-Filled Fantasies

■ Z - • ’

..... -
... ■ — . • • ■ ' ji

l'-ŽSRt' ■

■■M'lltthl!!!! ME-w

TiVAS IR WNUS
MARQt ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehfll 6-2345-6 

1410 So. 50th Avec, Cicero 
Telef.: TOwnkaH 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
SIKSTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

*307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave~, Cicero. ILL Phone: OLympic 2-1003SOPHIE BARČUS

radijo Šeimos valandos

Visos programoj ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietwly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktųdienio 12:30 
— 1.-00 vaL popiet Segtadienials 
ir sekmadieniais nap 8 JO iki 9:30 
vai ryto. * ’

Vedėja AMoHė blukus
Telef.: 11 Em lack 44414

7159 Sa. MAPLE WOOD AVE. 
CHICAGO, ILL *0629

B R. ^ttTKIEWICL. Pre*.

47 a*n3 Rockwell Street. TeL LAfayette 3-1083 
MEMOKAMAJ VIETA AUTOMOBILIAIS

Mctcatna 4 retto -
C«rtif>4catams.

|5.00C <
ar diuglke.

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable sour 
Cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantasUc accompanimerlt to a platter of fresh fruit — grapes> 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot? 
end kiwL _ „

Developed by home economists for Morton Salt Company; 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combi na
tion of brown sugar and Morto&®Nature’s Seasons^teasoning 
blend. , .

Other salad tips? To ^ease the eye ® wd! as the taste buds, 
▼ary color, Shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of applet peaches nectarine^ pears and some plums in lemon 
juice.

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-otmee) carton sour . 16 teaspoon Morton "

l . cream Nature’s Seasons
\ U cup firmly packed seasoning blend

brown sugar
Combine all ingredients In small bowl; mix well, Store in



Senatoriaus Frank Savicko pagerbime I
šeštadienis. Personality-Lodge-lietuvių kfinrėsriiaug yra* padė-JT^ 

Naujienos rengė senatoriui jęs lietuviams, ir nuolat sieloją-1'’ 
Frank Savickui pagerbimui ban sis lietuviškomis “bėdomis”.
Ckietą. Oras prastai. Lietus. Ūpas 
baisiai prislėgtas. Taip jau ne
noriai, lyg privalomą didelę pa
reigą at’ikti išsirengiu į Naujie
nų rengiamą balių. Priedo dar 
ir valandose susipainioju. Visą _ mūsų tėvynei (Lietuvai laisvę ir 
valandą anksčiau nuvažiuoju.) nepriklausomybę. 
R: nd u tik Emą Petraitienę su 
dar viena ponia. ,

Po trumpo laiko atsiranda ir 
Petraitienės tėvelis Ascila. Už
simezga pokalbis. Pasirodo As
cila, kol dar buvo jaunesnis (da- viekas yra parūpinęs 
bar jau per 90 metų amžiaus), kams mokslui tęsti stipendijas, 
aktyviai dalyvavo Naujienų stei Parūpinęs apie tūkstančiui aš- 
gime ir drauge buvo bendradar-j menų valdiškus darbus, kurių 
bis. Įdomiai papasakojo Naujie- skaičiuje nemažas skaičius lietu 
nu išgyventus, kartais ir labai 
triukšmingus, pergyvenimus. Bū 
tų tikrai įdomu, kad jo surišti 
su Naujienomis išgyvenimai ir 
pergyvenimai atsiminimų for
moje pasirodytų tose pačiose 
Naujienose.

Pradėjo ripktis ir publika. At
sirado jau ir pažįstamų. Publi
ka, gani didelės salės neužpildo. 
Mat Chicagos įvairiuose kampe- 
liuose-salėse apstu įvairių paren 
girnų. Kristina pasiunčia prie 
Lietuvių-Susivienijimo narių sta 
lo. Pasirodo čia visi susivieniji
mo, be manęs, nariai: Euphro- 
sine Mikužiutė, Algirdas Micke
vičius; Anastasia iEkužutė, 
Elena čižaukienė, Josephine 
Gulbinienė, Ona Juozaitiene,' Jo
sephine Mileriutė ir Vaclovas No 
reika. Papuolu į labai linksmą 
kompaniją. Josephine Mileriutė 
net .ir “haibolą” parūpina. Nuo

Kan. kun. V. Zakarauskas su
kalbėjo maldą. Nuoširdžiai, nuo; 
širdžiai prašydamas Dievo pa- i 
lengvinti kenčiančių ir persekio' 
jamų lietuvių kančias, suteikti,

Dar , kalbėjo kongresmanas 
Russo, aldermanas Jakšys, Stan 
Ley Balzekas, Vincais Semoska 
ir Kumskis, kuris savo kalboje 
pastebėjo, kad sen. Frank Sa- 

lietuviu-

vių.
Sen. Frank Savickas dėkojo už 

jam surengtą pagerbimą. Lankė 
jo kad Naujienos, kaip yra ėju
sios, taip toliau turi laikytis de- 
mokoratijds principų. Sakė, kad 
jis ir toliau rūpinsis piliečių ge- 
rove^.Jam buvo įteikta dovana. 
Kokią dovaną jis gavo nesuspė- 

j jau pasiteirauti. ’• ’
Solistė -Prudencija Bičkienė 

nuotaikingai sudainavo, kelias 
daineles. Jai 'publika -Stsiidėkojo 
gausiomis -katutėmis.' .

M. Gudelis, padėkojęs visiems 
ątsilarikusiems, priminė, kad Nau 
j ienoms labai reikalingi asmens 
rašą korespondencijas, bei strai-

n
% \

NeprikL Lietuvos Karo muziejus Kaune

2455 W. 47 St. Pę suąiriakiino ---|»• • •’T* 
bus vaišės. -

’’’f- Infdrmacija api<<Balzęk<w r.^ » » F O£ ^£3
■' Lietuvių Kulturtis - muziejų tilĮr Kj jy Jį s ją ttoh || | ■■

po Bell telefonų b-vės biuletenio JTB. £ g a® 1 fcl
I “Telebriefs” lapkričio Rūdoje. 1 ' - , •
Biuletenį ‘■gauna visi telefono

■ abonentai.
— Robertas Kosmosas, bai

gęs prekybos .bei verslo admi
nistracijos mokslus ir tarnavęs 
prekybos institucijose, nupirko 
moterims drabužių bei apran
gos krautuvę- Evergreen preky
bos centre, prie 95-tos ir West
ern Ave, r

— Rasa Šilėnąitė iš Erie, Pa., 
šj pavasarį baigs medicinos stu
dijas Pensilvanijos universitete 
ir pradės specializuotis chirur
gijos srityje. Jj yra JAV avia
cijos stipendjatė, ,

— šiandien; gruodžio 16 d. 
muz. Manigirdas Motekaitis at
lieka piano partijos su Chicago

Namai, ž«mė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

r; DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J

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

of Lake apylinkes, pratęsdamas 
prenumeratą, savo sveikinimus 
ir gerus linkėjimus parėmė $5 
auka Mašinų > fondui. Dėkui; 
Taip pat dėkuį. tautiečiams, ,pa-

— Pranas Mozuraitis iš Mar-’reiškusiems norą susipažinti su 
quette Parko, pratęsdamas pre- Naujienomis bei tuo tikslu atĮ 
numeratą, kartu su gerais linkė- siūntusiems būsimų skaitytojų 
jimais atsiuntė $7 Mašinų fOn- adresus 
dui. Tos apylinkės tautietis už
sisukę Naujienas vieneriems

Kristina Austin pradeda pro
gramą. Solistė Prudencija Bič- 
kienė sugieda Amerikos' ir/Lie
tuvos himnus. M. Gudelis trum
pai ir suglaustai papasakoja se
natoriaus Frank Savicko gerą
sias savybes. Jis nuo ęifinio pi
liečio ir mažesnių postų pasie
kė iki State senatoriaus parei
gų.- Frank Savickas;.: būdamas

padekąr
Po to, stalus apkrovė Įvairiais 

valgiais. Prisisotinus, linksmai 
muzikai .grojant, senimas ir jau 
nimas galėjo, pasišokti. Ir mudu 
su Kristina polkutę sutrypėme.

Taigi j. Naujienų parengimą

mučius geriausioje nuotaikoje. 
Ir net gailėjausi, kad galėjau to
kią gerą progą praleisti.

' _ Stasys Juškėnas

Kalėdų’ senelis bus Standi 
metams ir įteikė 82 už kalenda- ard. Fed. Taupymo B-je Bright

on -Parke gruodžio A7 ir 24 ” dį 
nuo ...ft ryto iki vidudĮpnio ir 
apylinkės vaikams,.'lydimiemš 
tėvų, dalys dovanas. ’

— -Mokyt Antanas Zumaras 
iš. Cicero apylinkės, apgąilęstaii 
damas dabartinį mokinių auk- 

—rj---------------------- *■** vumucifl- - įėjimą,^..pageidsrvo -RLB Tarybos
ta ir gerais linkėjimais atsiuntė J suvažiavime,ricatl būtų įsteigtą 
penkinę Naujienų paramai. Wil-' 
liam Yuodelis. iš Edmonton, Al
bertos provincijoje, atsiuntė $2 
už kalendorių. Dėkui.

ęių, tačiau. pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui už aukas , ir už 
dėmesį. Platinimo vajaus pro- 
ga-.Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kama. ; •'

— Jonas Cesna iš Oak-Lawn 
apylinkės kartu su prenumera-

Švietimo Taryba. J
' *“V. ■ > ' -S’/. ’.

— Brighton „ Parko lietuviij 
namų savininkų draugijos sitį 
sirinkimas įvyks’ 1978 m. sausio; 

Juozas Ufartas iš Town'8 d. 2 vai. popiet Vyčių salėje.

g Australijoje yra apie 145 
milijonai avių, o žmonių tik 
apie 13 milijonu^' ;’s

_ ’-r

Bureau 
m. 60643

Ilgametispatyrimas ~ sąžiningas darbas

NAUJIENOMS šiemet suėjo f!3 metai. Minint ta sukaktį, gerbiant pirmojo 
Asertiog lietimu dtenraščlo neigėjus bei lietuvUkoe ^paudm/ptrarn 

. aus tr atitekant Mtiuu pareitu tsflsaa Itetavybėa ifilHimd ik»l 
kbasj Ssujieci jtaBabw fsjut •

•tAūJLTTOS tvirtai ste-i Ir kevsjt iš Ltatarw Ir Mvtrtta Uatarft talrrg.

2608 West SJthSL, Chicago, m. 60629 • TelįvA 5-2787 ,.Į 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekig.

/ MAISTAS Ii EUROPOS ŠANDtLIŲ.

• SIUNTINIAI JLIETŪVA _ 
Cosmos Parcels Express Corp;

MARGUETTi gift PARCELS tRRVlCl'’ta 
2501 W. 69th St„ Chicago, IIL 60629. — TeL WA 547*7 
m3 So. Halcfed Chicago, IIL 60606. TeL 2S443N

- ’ - r. • .k -

« - = ’ . - - ' -.•* - - - < į- 7 < -
—-------------■_ - >.

-■
< j 

1

-

• ; Vr. -ta - jr.V- .

nių (cruises),

y&ĮF teikiame inf<w- 
Btaeųaą vjsata k^ldniiv realais ----- ” .

*' Taupykite skrisdami Chartered-tektuvais, -tik-reikia rezervuoti vietas 
išlanksto — prieš45 - 6tJ diesar'.

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30-10:00 v. v. - 1490 AM 
Šėlt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

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

Telef. - 778-5374
NAUJIENOS palaike Ttasa lietaytą demokratinei jrupeą Jw bendras Izvtita- 

djaj ir renta vtaų Betarta beodnwataa darbut bet ttkalm.
NAUJIENOS atttorauja tyltaja Hetarlų dauguma Kata paaboetimo. reto 

rfkos ir politinių iliuzijų laikais. Joe yra visiems įdomios, naudingos 
«r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauhe 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jaa prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vijų i viena neturim pasekti UetarKko* 

. , . .   e numeruojąs t Naujienas tikslu sudaryti
grandine tolimesniems tarbams ne tik lalkrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos fcnocftj gerovei, siekiant visuotino lie- 
tarižkų reikalą teuesauML
KUKUOJA: Chlc*fu|« Ir Kanadoj* matams — X3C.0C, pernai maty — $1LM, 

trims mėn. — $U0, ylanrm mėn. $3.06. Kita*. JAY vfcfnaa mofams 
— S26JX), pu«ai metų — S14A0, vienam mtn. —. 6U0. Užrionlue* 
•v — $31.00 matams. Susipažinimui aiimSama aavaHf a»m«tanL 

Prašėm* naudoti žemiau esančią atkarpą.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
thebestwiyto! riyl

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

j Šiuodu.. .  SoL Nt<jl«i< prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga. paremdarnaa lietuviii# cpaudg.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaite* rusipail-

PAVARDt IR VARDAS

t.

f

WITH REPAYIW NT 
TO FIT YOUR INCOMI

sse us for
UQW financing 

AT (XIR 10W UTB

22Q WEST CEKMAK 20AD CHICAGO, ULINCŠS 69806 
Prm Kazuutskm. Pretįfe/ Phatuu Vlrjfeta 7»774T

BOTOS i Jton.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Set. 9-1.

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCS199S

OUR SAVINGS 4 /' 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Mutual 
Savings and Loan

MŪRINIS. BUNGALOW 3 mie- TIK SAVŲJŲ TARPE!
I 4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda uaį 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymais bei kiti priedai^ Tuoj galima 
u^mti, grąžoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trecias 
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- 

Marquette Parke. $25,750.

garni, 30’ sklypas, naujas šildymas, Į 
tuoj galima užimti, prie 65-tos ir | 
Artesian, nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

Philharmonic orkestru Audito- 2951 W. 63rd St Tet 436-78/8
Hum teatre. Tokie koncertai su 

iskirtingomis programomis bus 
sausio 7 ir 13 d. Programos pra
sidės 8 vai. vak. 20 asmenų 
grupėms, penšininkams ir stu
dentams duodamos nuolaidos 
susitarus tel. 663-1488.

— Prisikėlimo parapijoj To
ronto lietuvių pensininkų 1-jo 
būrelio nariai renkasi pobuvi- 
mas trečiacĮieniais 2 vai. popiet. 

: S. ‘Miniotienė yra vąldybos pir
mininkė, T. Valądkienė — vice- 
pirm., J. Pikšilingienė — ižd., 
P. Geųčiuvienė — ūkvedė, A. 
Vasiukevičienė ir S. Oleknienė 
-— valdybos narės parengimams.

kad Registruotos Marquette 
Parko Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės visuotinas narių susi
rinkimas įvyks 1978 metais sau
sio 5 dienąįMarquette Parko pa
rapijos salėje, bet ne gruodžio 
18 diena.

VIENAIP RAŠO, 
KITAIP DARO

Draugas XI 8 d. rašo, kaip 
korespondentai privalo' visuomet 
rašyti tiesą. Katalikų spaudos 
organizacijos tiksįas parodyti, 
kaip reikia tarnauti tiesai, kuri 
pripažįstamą 4r tkm^ą - turėtų. 
pripažinti žmones. -V
-' Jei žodžius lydętų.darbai, tai 
tikrai būtų gerai< bet praktiškai 
.taip nėra. Įr . “Naujienos turi 
daug darbo’, tų? katalikiško 
“Draugo^ neteisybes tūri iš-: 
kelti į dienos šviesą.. - ■

štai “Naujienose*’ XI 8 d. A. 
-Svilonio straipsnis, kliedėjimai 
St. Barzduko rašinyje, parašyti 
irgi katalikiškam laikraštyje 
“Darbininkas” tai vis iškėlimas 
užmaskuotas tiesos ir suderini
mas mftičių St. Barzduko su 
Vytauto Alseikos.

Na daleiskim, pav., V. Butė
no parašytas straipsnis, tėv.. jė
zuito A. Kezio padiktuotas, apie 
Jaunimo Centro užpuolimą iri 
kur buvo užpultas kunigas prie 
altoriaus ir Drauge atspausdin. 
tas. O kada į tą straipsnį bu
vo parašytas pasiaiškinimas, tai 
tą straipsnio Draugas nespaus
dino.

O faktinai, to kun. čia niekas 
neužpuolė, o tik organizacijų 
atstovai atėjo perspėti kun. A. 
Kezį, kad nerodytų filmo, kurį 
susuko okupantas, parodyda
mas, kaip lietuviai džiaugiasi 
atšvęsdami 30-35 metų okupa
cijos ir buvo 
šokių šventė, 
atžymėti.

Bet kuomet
nebuvo galima susitarti, tai bu
vo surengtos demonstracijos. 
Tuomet vėl Draugas dėjo ap
rašymus, kad čia demonstravo 
komunistų agestai ir naciai. Kur 
logika? Komunistai demons
truos prieš komunistų statoma 
filmą? Tad štai, kur katalikiš
kos žurnalistikoj pamokymo 
tiesą, rašyti tik tiešą. Lietuvoje 
“Tiesa” irgi rašiTtik “tiėsą”.'

Antanas Marma

surengta tautinių 
tam džiaugsmui

su kun. A. Keziu

Gausus namų pasirinkimas ■ 
. pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Jvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

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

toj,
I

HELP WANTED — MaU 
Darbininku Reikia

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes^ 

-hydraulic systems and other 
\ - plant machinery.
Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Didžiausios kailių 
pasirinkimai

pu viratatelj

Chicago>

NORMANĄ
^URŠTEINĄ

(ištaigi*) ir

185 North Wabaah AvĄ*

- M MIt 10
tt—60 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
.. Tiktai $98 pusmožlul. automobilio 
..lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis '
A. L AURA IT! S

I 4645 So. ASHLAND AVĖ.
t ■ 523-6775
i

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T«I«U REpuhlic 7-1941

.............. .r

TERR OS
DOVANŲ PREKYBA 

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

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

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

tel. 434-4660.

(Notary Public
INCOM! TAX SERVICE

4259 $. Maplowood. TsL 254-7450
Taip bat daromi vertimai, giminių 
Skviatimal, pildomi pilietybės pra- 
šymal^r^toK^lank^^^^^^

* Pasakyti tiesą šiais laikaisi 
yra pats svarbiausias reikalas ir I 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie-1 
sos ir teisybės Naujienos nie-j 
tuomet nebijojo ir nebijo kor 
.mutacijos, nors dabar daug 
t Naujienos buvo ir yra Už de- 
aokratiją ir toleranciją. Deja. 

įos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra J 
oūtinos kiekvienam lietuviui. 
Keikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojui.

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avt 
Chicago, 11L 60632. T<L YA 7-59B-'

BEST THINGS IN LIFE

Frank tapoll,

GA 4*8654

Mate Farm Life Insurance Company

: iHT HEAPT DISEASE

GIVE HEART FUND

lHAŲJĮtNjM, criGĄeo K, tu.— FfHejr J«t 19Q

* O'W» * »♦*

Jton.Tue.Fr



