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SADATAS-BEGIN VADOVAUS DERYBOM-
PALESTINIEČIAI IŠSKIRTI IŠ ARTIMŲJŲ 

RYTŲ VALSTYBIŲ PASITARIMU 
Arafatas pareiškė, kad jis nesięš atstovų į 

planuojamus taikos pasitarimus 
WASHINGTON/ TU C. —'Prezidentas'Uminy Carter, pa

sitaręs su grįžusiu valstybės sekretorium, pasikalbėjęs su Egip
to prezidentu Sądatu. ir su Izraelio premjerių Beginu pareiškė, 
kad Arafato vadovaujamoji Palestinos išlaisvinimo organizaci
ja turės būti išskirtą iš dabar. vykstamų ..piisitarimų. Libane 
esantis Jasir Arafatas jau vakar pareiškė,*kad -jis nesiųs savo 
atstovu1 ąi Kairo pasitarimus ir-nieko nenori, žinoti apie Egipto 
ir Izraelio derybas... . . . . .

DidelėsJkoncesijos - - - •••* _ ' -'
Jordano sąskaiton | ' TRUMPAI K VISUR !

Izraelis sutinka padaryti di-/ 
deles koncesijas' taikai įgyven
dinti, bet Izraelio atstovai meno- _ 
ri tartis su Arafato žmonėmis,, 
padariusiais labai daug nusikal- i 
timų prieš izraelitus. Prezidentas; 
Sadatas taip pat nesitars su pa- • 
Jestiniečiais, kol jie neatšauks / 
nutarimo Egipto prezidėntą_nu- : 
žudyti. Egipto prezidentui nus
kridus į Jeruzalę, palestiniečiai

ladavJnua jj nufąu-j kalėjinK) 12

bartis sū žmonėmis, kurie nenb-; 
ri taikiai gyventi, bet iš ankstb- 
planuoja jį nužudyti. Pagal Egip 
to vyriausybės įsakymą,! Egipte 
suimtas didokas skaičius velkies 
nių palestiniečių. - -■ - • .

Izraelis kalba apie “
Sam'arijoš autonomiją

Atrodo, kad Izraelio premjeras 
yra paruošęs- Samarijos autono
mijos projektą, kuris lęįš'Sama 
rijos palestiniečiams laisvai-tvar, 
kyti visus autonominius reika
lus. Izraelis leido palestiniečiams 
išsirinkti. savivaldybių pareigū
nus. Izraelis mano, kad šie Sa- 
marijos arabai galėtų atstovau
ti bent dalį palestiniečių, siekiau 
čių nepriklausomos Palestinos. 
Izraelis nesipriešina ir tokiai 
koncepcijai, bet nori, kad pales
tiniečiai nekeltų naujų karų. Jie i-Sūmažėjo iš 524^221 iri 512,052, 

tai yra 12,169 mažiau, gi šie
met 12,072 mokiniais mažiau.

Sumažėjo ir juodžių mo 
kinių skaičius Čikagoje — iš 
311,^1 iki 306,900. Tik vienų 
lotynų ispanų padaugėjo 4,449 
mokiniais, iš 73,832 iki 77,271.,

DELHI.— Ketvirtadienį apie 
milijonui darbininkij sustrei
kavus, valdžios įstaigose to
kiuose miestuose, kaip tai Bom 
bėjuje, Allahabad, Kapour, Va 
ranasi, Agra ir Lucknow visos 
valdžios įstaigos liko lyg supa 
raližuotos. Administracija pa
šaukė f 
dirbusius užpildyti streikuo
jančių viėtas tuščiuose įs
taigose ir valdžios kontro
liuojamose įmonėse ir korpo- 
poracijose.

BAHRAIN, 
jos ir jų sąjungininkų OPEC| 

1 (Alyvą Eksportujančių kraštų 
organizacijos) bendrų pastan- 

(gų dėka ateinančiais 1978 me
tais alyvos krinos nebus kelia
mos. ,

' SINGAPORE. — Keturi viet
namiečiai, kurie praėjusį: spa
lio mėnesį, pagrobė Air Viet 
Nam propeleriu varomą DC-3 
lėktuvą, atskrido į Singapore, 
šiomis dienomis nuteisti mak- 

’ simale bausme iki 4 m. kalėji
mo ir jiua 6 iki .12 lazdų.. Tos 
grupės vadas Lam Vau To, 28

v

-ti
. kalėj im ą nieko nep ranešta. I 

NIC OŠIA, Kipro. sala.—Pra- j 
ėjusio tįeč^dienio naktį tero
ristai pą^įqį>č Kipro prezidęn- 

• to Spiro§71^'priąk>U' šųnų Achi 
Heas Ky^itgloij,2ĮSr .šiž’tij am
žiaus, pą^asiff<|ą^i__,utsiųsti 
tėvui Spįros jo ŠunaųšMrchil- 
leas galvą, jei Kipro^valdžia 
nepaleis. į laisvę ■ visų.' ppjitinių 
kalinių.^ Spėjama,; ;^ąd; grobi
kai priklauso pogrin^io parti 
zanų EAKA-B, kuri siekia Kip 

-rą prijungti prie Graikijos.
CHICAGO. — Visą praėjus- 

sį rudenį Chicagos viešosiose 
mokyklose baltųjų mokinių 
skaičius tebemažojo, švietimo,' 
Tarybos šiomis dienomis sta
tistikos cenzas rodo, kad prieš 
metus laiko Chicagos baltųjų

turi visus reikalus spręsti 
taikos ir pasitarimų keliu. Izrae 
lis reikalauja Samarijoje gerbti 
ir mažumų teises. Izraelis paro
dė kad jis gerbė palestiniečių 
teises, leisdamas jiems laisvais 
rinkimais išsirinkti savivaldybę. 
Jis nori garantijos, kad Sama
rijoje gyvenantieji samariečiai 
ir izraelitai nebūtų skriaudžiami.

Jeruzalės klausimas 
labai sudėtingas

Izraelis sutinka duoti Sama- 
rijos arabams ’autonomiją, bet 
jis nenori atiduoti jiems Jeru
zalės. Izraelis pripažįsta, kad Je
ruzalėje yra daug arabų švento
vių, bet jis aiškina, kad ten yra 
ir Ašarų siena, prie kurios žydai 
šimtus metų yra verkę. Izraelis 
nesirengia perleisti Jeruzalės 
arabams, bet jis sutiks leisti 
jiems, laisvai lankyti visas Jeru
zalės šventyklas ir kitus arabų 
kultūros centrus. Visais šiais

■F1

įįįį

Praeitą savaitę užgulęs 5altis~tr iškritęs sniegas apklojo, baltu sniegu visą Amerikos .šiaurę ir 
Kanadą. Šią savaitę galėjom ątsikvėti, bet atei lančią pranašaujamas ir vėl stipresnė šalčio banga, 

■‘* Jt - *. ' atsiritanti iš Kanados šiaurės. _ .
■ . ’ . * ’ - - ■ •’-s' ■ \ 2

SĖDĖS KALĖJIME DAR

Brežnevas kelinta diena Maskvoje nepasirodo/ 
manoma, kad liga jį bus paguldžiusi

, MASKVA, Rusija — Oficialus pranešimas sako, kad Anato
lijus Ščaranskis, žinomas disidentas, devynis mėnesius pralaiky
tas Vladimiro kalėjime, turės-kalėti dar kitus šešis mėnesius, šča-. 
ranš^is savo laiku palaikė ryšius-su Amerikos-žurnalistais,; ren
kančiais žinias sovietų sostinėje.' Už ryšių palaikymą su ameri
kiečiais ščaranskis buvo suimtas, tardytas Maskvoje, o vėliau iš
siųstas į Vladimiro kalėjimą. Sovietų spaudoje-pasirodė žinutė, 
kad 'Ščaranskis buvo atiduotas teismui šnipinėjimą užsienie
čiams. Sovietų įstatymai už šnipinėjimą baudžia mirties bausme, 
todėl jį. pažinusieji buvo labai susirūinę jo likimu.-. Tuo reikalo 
buvo parašyti keli laiškai sovietų valdžiai. . . .\/.”:Ą

Naujas būdas 
disinentams bausti

Ketvirtadienį paskelbtas
nešimas sako, kad ščaranskis, 
praleidęs 9 mėnesius sovietų ka-

pra
IKI SAUSIO 31 REIKIA 
UŽPILDYTI ADRESO 

KORTĄ
Imigracijos ir Natūratizaci

Įėjimuose, turės dar kalbėti 6 mė jos Tarnyba primena nepilie- 
nesius. Keturis mėnesius jis bu- čiams svetimšaliams- (aliens), 
vo pralaikytas Liubiąnkos kalė-: 'kad iki
jime, kur saugumiečiai laiko tar- dienos užpildytų savo kasme- 
domus suimtuosius. Vėliau jis 
buvo išsiųstas iš Maskvos, kad 
niekas, negalėtų su juo pasima
tyti ir nesikreiptų į sovietų val
džią leidimų. Vakar paskelbta 
žinia, sako, kad jis privalo kalė
jime prabūti dar šešis mėnesius 
pagal sovietų parlamento nutari 
mą. Saugumiečiai gali teisti žmo 
gų pagal veikiančius įstatymus. 
Ne vienas jų buvo nuteistas ir 
sušaudytas. Užsieniečiai girdi 

j tvirtinimus, kad pirma suhntie- 
. ... . j ji sušaudomi, o vėliau saugumie
įvairiose specialybėse ^aj paruo§tą teismo “protoko-

sieinančio sausio 31

tinius adreso pranešimus.
Adreso-raporto formos gau

namos Imigracijos ir Natūrali
zacijos ofisuose ir visose pašto 
įstaigose, praneša David V. 
Vandersall. ’ distrikto imigra
cijos direktorius.

Saudi Arabi-

lus.” Matyt, kad ščaranskio nu
sikaltimas neįėjo į saugumiečių 
teisiamų žmonių kategoriją, to
dėl buvo reikalingas specialus' 
“parlamento” nutarimas jį ka
lėjime laikyti.

{klausimais eis labai sudėtingiDabešūbta^.šilt esnis .
Saulė leidžiasi 7:1Į | <biėjų P«ttąrim^ i

Japonai sumažins 
prekiy muitus

TOKIJO, Japonija. — Japoni
jos prekybos ministeris pranešė, 
kad vyriausybė nutarė sumažin
ti muitus visai eilei importuo
jamų prekių. Prekybos reikalų 
tvarkytojas W. Strauss patarė 
japonams gerokai sumažinti Ame 
rikon importuojamų prekių kie
kį, bet japonai atėjo su nauju 
planu. Vietoj amerikiečių plano, 

| japonai 308 įvairių prekių suma
žino muitą 23%. Be to, kai ku
rioms muitą sumažino 95%, kad 
tik amerikiečiai vežtų tas prekes 
į Japoniją ir pardavinėtų.

—— ——> I
— Lietuvos Vyčių tautirtių 

Šokių grupė ^dalyvaus lietuvių 
programoje Mokslo ir Pramo-

MADRIDAS.— Ispanijos par 
lamento komisija šį ketvirta
dienį baise paruošti naujos 
konstitucijos projektą, kuriuo 
žymiai sumažinama karaliaus 
galia; balsuoti teisė prasideda 
niki 18 metų amžiaus ir legali- 
'ztiojamos perskyros — divor- nėš Muziejuj gruodžio 17 d. 7:30 
jtaf* ? -s ’ » > ■ fy'•*¥; jęfj; >jją .vąldins ^veiksmų

PARSKRIDĘS SEKRETORIUS VANCE 
INFORMAVO PREZIDENTĄ

Delegacijos išaiškino, kad jos turėjo skirtingas 
instrukcijas pasitarimams vesti

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter jau 
■ ketvirtadieni buvo susitikęs šsu Izraelio permjeru NIenahem Be
ginu, o penktadienio rytą jis ir vėl atvyko į Beituosius Rūmus, 
kad galėtų aptarti visus svarbesnius Artimųjų Rytų taikos klau
simus. ,

i Valstybės sekretorius Cyrus 
R. Vance atskrido i Washingto- 
ną valanda anksčiau, negu Izrae 
lio premjeras. Sekretorius tuo-

Olandijoj sudaryta > 
nauja vyriausybė

AMSTERDAMAS, Oandija. tjau nuskubėjo į Baltuosius Rū- 
— Ilgus metus kratšą valdė (mus ir informavo prezidentą apie 
Olandijos socialistai demokratai. Į skubą ir Kaire pradėtų pasitari- 
Karalienė ir vėl buvo pavedusi mų eigą. Be to, pačioje pradžio- 
socialistų partijos vadui sudary-pe įvyko keli nesusipratimai dėl 
ti naują kabinetą, bet jam ne- j Kairo konferencijos. Izraelio de- 
pasisekė. Naujai išrinktame par legacija atvyko į Kairą tartis 
lamente socialdemokratai netu- su Egipto pareigūnais dėl dviejų 
ri daugumos. Naują vyriausybę | valstybių taikos, tuo tarpu pre- 
sudarė krikščionių demokratų zidentas Sadatas norėjo pradėti 
pirmininkas Dries Van Agie. (arabų valstybių ir Izraelio ats- 
Bet krikščionių tstovų skaičius ■ tovų konferenciją. Pirmuose po- 
parlamente dar mažesnis, negu sėdžiuose teko atskirti šiuos 
socialdemokratų. Dries VanAgie ,du klausimus. Negalėjo būti kai 
sudarė koaliciją su Olandijos Ii-1' t>og apie Izraelio ir arabų valsty

bių. konferenciją,,kai Kaire te
buvo tiktai Egipto atstovai. 
Egiuto prezidentas tikėjosi su
laukti Jordanijos delegacijos, bet 
ji, atrodo, neskuba ten važinuoti.

Teismas išvalė Chicagos 
j

r Ū. S. Distrik- parlamente tmri tik dviejų balsų
to Teismo Teisėjas John F. Gra 
dy. praėj usį trečiadienį paskelbė 
teisimo sprąndimą -ilgoje Chica
gos Sa^ųtąrfnio Distrikto byloje 
nutęisdąmą| buvusį to distrikto 
yicepreąideiitą įValentine Janic- 
kį; 56; Ipžl ^brispiračiją ir kyši- 
ninkavųna-JO metams kalėjimo

' Stambiįųsids Janickiuir kyšio 
davėjas Ftędeiic B.. Ingram,. 47, 
iš-New Xh-leatts, vienos, jo pa- 

: ties vardu pavadintos kompani- 
jos^pirmininkas, gavo 4 metus 
kalėjimo, be piniginės pabaudos, 
kur į teisėjas pavadino “duosniu 
•kyšių davėju” už gautą S45 mili
jonų kontraktą Sanitarinio Dis
trikto purvo ir dumblo (sludge) 
pašalinimą. - •

Kiti teismo nubaustieji yra: 
septyni mėtai kalėjimo ir 340,- 
000 piniginės pabaudos gavo bu 
vęs Illinois seimo atstovas D. 
Robert MčPartlin; septynis me
tus kalėjimo ir §20,000 piniginės 
pabaudos.-Franklin H. Weber, 
59, inžinierius patarėjas iš 

Riverside, ir 3 metus kalėjimo 
ir $20,000 pabaudos gavo Edwin 

■T. Bull,‘62, baržų kompanijos
Joliete savininkas'

Godumas buvo motyvas visu 
penkių jury teismo nuteistųjų 
$1.3 milijono kyšių byloje, pasa
kė teisėjas Grady. ,

Janickio nubaudimas buvo du
kart didešhis už kitus nubaudi
mus kitose politinės korupcijos 
bylose, įskaitant būvi gubemato 
riaus Otto Kėrnerio 3 metų ir 
po 5 metuą bdir. aldermano Tho 
mas E. Kean ir Cook apskr. res
publikonų bylose.

lietuviškų kalėdinių papročių 
■pynę, kurią parašė Lietuvos gen. 
konsulė Juzė Daužvardienė, re
žisavo Frank Zapolis, dainas bei 
giesmes išmokė muz. Faustas 

I Strolia. Pagrindines roles vai
dins Alvina Giedraitienė ir Ed
vardas Taras, solo dainuos Rū
ta Mingehitė, kanklėmis gros' 
sesutės Bilitavičiūtės, akordeo
nistas Michael SheMakis.

persvarą. ■•'Be to, liberalų vadas 
pareiškė, kad liberalai nebalsuos 
už jokį projektą, kuris jiems 
nępatiks. Nauja koalicija labai 
silpna. Ji gali subyrėti bet ku
rią dieną. Socialdemokratų parti 
jos vadas Van Uyl septynis mė
nesius tarėsi su liberalais, bet 
nesusitarė. Tiktai tada jis pra
nešė karalienei, kad krizę priva
lo spręsti kiti žmonės.

Pats svarbiausias klausimas 
— didelės Izraelio koncesijos Va
kariniame Jornadijos krante. 
Pradžioje Izraelio propagandos 
agentūros tvirtino, kad Izraelio 
karo jėgos nesitrauks iš tos te
ritorijos. Savo laku ten gyvenu
si viena Izraelio šaka, vadihami 
samaritiečiai. Paskutinėmis sa
vaitėmis Izraelio vyriausybė ten 
įsteigė net šešias žydų kolonijas. 
Dabar atrodo, kad Izraelis yra 
pasiryžęs atiduoti tas žemes pa
lestiniečiams. Tuo tarpu dar ne
aišku, ar Izraelio karo jėgos vi
sai pasitrauks iš vadinamos Sa- 
marijos, ar jie tiktai duos tiems 
palestiniečiams autonomiją. Da
vus palestiniečiams žemės, žy
miai palengvėtų visas taikos 
klausimas. Izraelis negali susi
kalbėti su arabais dėl palestinie 

senai reika- č’V- Izraelis nenori pripažinti 
Arafato vadovaujamos palestinię 
čių grupės, tuo tarpu kelios ara
bų valstybės reikalauja pripažin 
ti Arafatą palestiniečių astovu.

Išprotėję kriminalistai 
privalo būti izoliuoti

Dr. Robert de Vito, Illinois 
Proto Sveikatos departamento 
direktorius, pareiškė, kad teis
mai turi liautis vartoję spren
dimus. jog nekaltas, kadangi 
protiniai nesveikas, kaadgi ba 
leisti į lafete tokie kriminalis
tai naūjtiš nusikaltimus pa
daro.

Departamento naujas nusis- 
tatvmas tuo klausimu vra re
voliucinis ir jau l----- ------
lingas, pasakė de Vito spaudos; 
konferencijoje Chicagoje.

Kadangi niekas nėra šimtu 
procentų beprotis, departa 
mento nauja politika yra užlo 
pyti tą plyšį, laikant nepilna
mečius kriminalistus 
gaiš už jų veiksnius, pasakė, 
jis. <f‘

Senoji sistema nesugebėje 
apsaugoti visi’omenę nuo kri 
minališkai pavojingų asmenų 
Jei tos rekomendacijos, kurias 
pateikė atsakingi asmenys, bus 
padarytos jstatvnni. tokia per-; . . , , ... * '■ . • . . . . Isavo vyriausybės instrukcijasmama užbaigs daugiau kaip 
130 metų senumo legalų, prece 
dentą ir Illinois bus pirmoji 
valstija, nusikračiusi krimina 
liško išprotėjimo pateisinimo.

atšaki n

Washingtone prieita išvados, 
kad netolimoje ateityje Egipto 
prezidentas Sadats ir Izraelio 
premjeras Begin dar kartą tu
rės susitikti ir išsiaiškinti kelis 

; svarbūs klausimus. Tai vėliau 
galės būti vaisingesnis Egipto 
ir Izraelio delegacijų susitikimas 
ir derybos. Kaire vykusiuose pa
sitarimuose išaiškinta, kad kiek 
viena delegacija turi skirtingas

šį reikalą turės išlyginti prezi
dentas Sadatas ir premjeras Be 
gin. Jiedu turės palaikyti nuola 
tinį kontaktą ir duoti instrukci
jas Kaire posėdžiaujančioms de-

Dabar galiojanti sistema, ku-i legacijoms. Paskelbus premje- 
ria einant nusikaltėlis pereinajro Begin koncesijas, arabų vals- 
į proto sveikatos sistemą, atpa.tybių atstovai gali atvykti į Kai- 
laidoja nuo kriminalo ir d^Įfo rą ir dalyvauti pasitarimuose, 
nėatsakingą už Karii-veiksmus. Į Arabai pirma norrišaiSkinti, ke 
Jis skaitomas nesveito proto,jkias koncesijas,.zrąelis sutinka

- |padaryti.^ t '



NAME Baumschule No. 56.

SEALY POSTtMEPEDIG^'CLASSIC'

CHICAGO, ILL, 60606

mo

Twin 
ea. pc.

BASH. Jis buto vfohafc iymiauiiiį 
lenkų publicistų ir rašytoju. Bu

QualHy-

• Kramtomų gumą pradėjo 
gaminti iš parafino John Cur
tis. 1848 m. Jis ją pavadino State 
of Maine Dure Spruce Gum.

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

/( SEALY;
POSTUREPEDIC

T&Sig-n//-
• °f /Kir-

k Quality'

407/214886 3 - ,
Politinio skyriaus IM pareigūne slaptas memorimdumas

Berlynas, 1940 4n. birželio 16 d. Pol- IM 8560g
OJiW, Užsienio štabo skyriaus majoras Krumma- 

cher pranešė 11:35 ryto štai ką:.’ ,
(Bus daugiau) ■ f- 4 į

įteikimą Katelbach iš Kauno din
go. • J. Talalas

Note: This aš ten 
also be used with 
other merchandise 
where appropriate... 
have newspaper set 
correct mattress name 
and all prices.
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/ SEALY 
POSTUREPEDIC

Ribbentrop
(Vokieti jos Užsienio Reikalų Minfcteris) 

Berlynas, 1940 m. birželio 16 d.

. Len&g savaitraštis "Gfništįtii 
Pohama”, iMdiftfeii Stlwens 
Point, Wise. š. m. Eapičriėid 19 d. 
Kr. 47, praneša, kad New Ydfke 
1977 m. lapkričio IB d. mirė žino 
mas lenkų veikėjas Respublikos

v. d- Heyden-Rynach' 
(Pastaba) 0KW—Oberkomando der Wehrmacht 

Vokiečių Vyriausioji Karo vadovybė).
1940 m. birželis

No. 446.

*' • Twin
IMT

Wake up to vafbe and great mornings! No 
morning backache;from sleeping on a too-soft 
mattress. Designed in cooperation with leading 
orthopedic sugeons for firm support.
Full ea. pc. $119.95 Queen 2-pc. set $299.95 
King 3-pc. set $439.95

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINK .HES NAUJIEN

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
■ -,*J' (Tęsinys)/'

Ministerio Pirmininko pavaduotojo įsakytas, aš 
turiu gauti instrukcijų apie tai, kaip reaguoti į Lietu
vos Įgalioto Ministerio prašymą. Kyla ypatingas klau
simas dėl buvusio Vidaus Reikalų Ministerio Skučio ir 
buvusio valstybės Saugumo Departamento viršininku 
Povilaičio, kurie turėtų būti trauktuojami pagal Sovie
tų ultimatumo 1-ąjį punktą ir kuriems turėtų būti leis
ta pereiti sieną. Povilaitis, apie kurį jau pasitarnauta 
teletaipu, lojaliai bendradarbiavo su Vokietijos Vyriau
sybe kovoje su Lenkijos intrigomis.4)

Nakčia budintis Politinio skyriaus pareigūnas
- Welck

_ -r. *

(Pastaba; Klaida telegramoje — ne gen. Raštikis 
su broliu, generolas Kazys Musteikis su broliu pulk. 
Juozu).

x) Kodas Užsienio Reikalų Ministerio Raštinei ka
ro lauke pažymėti., (Baumschule, Sonnleithner).

(407/214884), painformavo! apie Sovietų vykdomą Lie
tuvos okupavimą ir patvirtino kai kurias žinias, Zechli 
no suteiktas telefonu (žiūr. dokumentą No. 438).

3) No. 97 tlegrama, išsiųsta iš Kauno 7:01 vai. vak 
(407/214885), Zechlinas pranešė, kad jis įteikė įvažiavi
mo vizas daugeliui Lietuvos pareigūnų ir jų šeimoms.

4) Grundherr’io birželio 16 (407/214867) memoran
dumas sako, kad Ribbentropo instrukcijos buvusios ši
tokios: “...bet kurie ryšiai su Povilaičiu turi būti tuo- 
jaus pat nutraukti”; jos buvo praneštos telefonu ir raš
tu Reichssicherheitshaupamt’ui tą pačią dieną 12:05 p. 
p. birželio 17 d. buvo pranešta (Kąunas, telegramos No, 
101: 407/214845), kad Povilaitis ir Skučas suimti.

No. 445

Patvirtinimas.
Pranešimas *) 0KW buvo be delsimo įvykdytas pa

gal instrukciją. Tuo pat metu *)0KW buvo pavesta tuč
tuojau pranešinėti Užsienio Reikalų Ministerijai apie 
kiekvieną Lietuvos kariuomenės dalinių sienos perė
jimą.

OAK SUPPLY AND FURNITURE CO
711 IVEŠt JACKSON BLVD

nų fr atžymėjimų. Pastaruoju promisinj kovotoją už laisvą 
laikų parašė dvi knygas: “Strviė|nepriklausomą Lenkiją, 
nijimas ir tegalimas” ir “Va- 
daš ir Poetas 
Knygos buvo išteistos lenkų Kūlimas. Jis buvo du metu Kaune, 
toros Fondo Londone 1977. Ra- kada Lietuva jokių santykių su ’ timatumo 
šytojas mirė po nevykusios ope
racijos. i.

407/214873
Užsienio Reikalų Ministėris Užsienio Reikalų 

Ministerijai
Teletaipas

1940 ih. birželio 16 d.
11:15 vai. ryto

1. Aš jau Įsakiau per. 'Gėšt^pą' ihteriiūoti Lietuvos
Preizderitą Smetoną šu ŠėimŠ. ir kilus pareigūnu^ gerėju
sius “žaliąją sieną”. Įsakymą Įvykdys Valstybės slaptoji 
policija. < • - ■ ; /

2. Jei Lietuvos kariuomėn'ėš karininkai prašys leidi
mo Vokietijos sienai pereiti, tai toks prašymas turi būti 
patenkintas. O daliniai turi būti nuginkluoti ir taip pat 
internuoti. . ■

3. Buvo pranešta, kad vieno Lietuvos pulkininko bu
vo pasiūlyta pereiti šieną su savo pulku. Reikalaujama, 
kad bet kurių Lietuvos kareivių, perėjusių sieną, nugink
lavimas tūri būti Wehriftaeht’o Įvykdytas, Pasienio Poli
cijai taikiiiinkąūjaht. Pa£Al šūšitSiriifią su Valstybės Po
licija prašau griebtis reikallfi^ų priėffiufiftį, kad pasfehio 
sargybiniai būtų tučtuojau painformuoti.

Ir vėl turi būti pabrėžta, kad sienos perėjimas turi 
būti leistas tik patiems lietūvi&mš įii’ašafit ir kAd ntes, 
savb ruoštu, hėturimė daryti nieko, kas jjAskatiMu šito
kius prašymus. * ,; ■

Ši informacija turi būti tučtuojau perduota grėieiau- 
siū būdu, žodžiu ir raštu ,šu feik'ahVimu p'efimti tb.i- 
mesnį veikimą.

buvo priimamas Prttidentėreje 
ir Užsienių Reikalų Ministerijo- 

Vėlionis Tadeusz KATEI. B A- je. Iš gerai informuotų lietuviu 
apie Piteu'dzkį. į CH mums lietuviams gerai žino- sluoksnių buvo tvirtinama, kad 

jis prisidėjo prie Lenkijos ul- 
Lietuvai. Būdamas 

Lenkija neturėjo. Buvo, kaip žur j Kaune turėjo plačius ryšius su 
nalisLs, bet faktiniu su Lietu- lenkais. Važinėju pas dvarinin-

• ■ .. 'L ’

■sIaLYRESt’dELUXE^"

SEALY POSTUREPEDUf IMPERIAL 

$iiQ95
■ ■ Twin■ ■ ea-pc-

The Sealy Posturepedic Unique Back Support 
System with added support from maximum 
number of scientifically "programmed" coils. 
Patented Posture-Grid?’foundation. Elegant 
damask cotter. ;
Full ea. pc. $139.95 Oueeh 2-pc. set $339.95 
King 3-pc. sėt $479.95„..



JQNAS A. ŠARKUS, PH. D

Vytauto bažnyčia Kauna

ko ir žmonos ir dukters

(Tęsinys)

šiandien išginę, viešumon su £n 
tais pavardžių,, smalsumą ir nę- 
atsakingumą tenkinančiam re
portaže, vadinamam net romą-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtai 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita*
neša «

kalba. . . • -
M. ZoŽčanko. SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialiu* rara

Liūdnai simboliška; Trie oku- 
varžtuose mirusio dai

'Jei liūdnas lietuviu tautos likimą* 
"____'__ 2__ j su-

griovęs gražiai ižaugurių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
................... Jlmų Šiandieną, drąsiai galima sakyti lietuvių 

tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkĮ atrodo tik žemdirbiams skaityti kadangi
* ............... tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po pa-

etuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę flkl- 
inkų vaikai, reiškia, kad M knyga bus brangi abso- 

*, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
Knyga 

• myli-

TURINTI DIDELES ATSARGAS
T< 421-3070

254-8500
PARDUODAME VI
PRIEMIESČIUS IB

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 1923 metai*. ';

Įstaigos pietuose kiems* automobUtams pastatyti.

MICHAELS 
I

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-tos)

Aš sutinku su pik. Talevičaus 
nuomone, kad, ir ligi Uralo nu 
galėjus Rusiją, komunizmas, jei 
gu jis nesubraškės, galės gintis 
ir Sibire, ir Taškente, ir Novo
sibirske. Kur tada naciai nu-

Fta mtu taupomi jūsų plfilgallt- 
lieka didelius darbus. Pirma,- jie pa
deda jums pasiekti asmeniškus , jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juoz«« Dauparat. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Ulei*- 
tf Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Mėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimai Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimai 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
l * . ” r ‘ ’ ...................
nių ir kultūriniu laimėjii 
tauta galėtų didžiuotis ir _ _____ ______  _
V* prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms”, u- . -- - -
abeoliut! lietuvi 
raulj Išblaškytu 
atakai, arba ūk 
liūčiai lietuviu daugumai, _ . _
šerne! parašyta, kad pradėjua skaityti nebesinori pertraukti, 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus 
mal Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. ’

Oakj arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
173» So. HALSTED STREET', CHICAGO, ILLINOIS 50608 

. „ Gevę pinigus, tuojau knygą pariųslsaa.

lengvabūdiškai kaltindami vis- 
nukreipdami akis nuo savų 

nusikaltimų, teisindamiesi savo

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

J. Butkaus dvi naujos knygos
' “DU PASAULIAI” —

vienas gerųjų ir kitas blogųjų -angelų ir žmcmių pasauBalį'.^i^psL 
Kaina $8.50. “Teresė Neumanaitė”, II-ji dalis išeina 1978 m,: ptar&o-jfe, 
kaina $5.00 (I-ji dalis išparduota). Abi knygos yra- labais įdomite, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos^ Abi 
su persiuntimu US $13.50,. užsakant iš;. ' -

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA. ,

pasikartojimais Į tis. Ką paliekantiems, ką čia 
darbe, žodžiuose. Kultūros dir-: liekantiems ? Ką?”

Atsakymo nebuvo. Sutarėm, 
kad dalis turi trauktis j vaka
rus, dalis likti. Vakaruose vilties 
daug nebuvo. Aš pats susirinki
me. pateikiau iš Berento gautas 
žinias. Mums buvo sunku tikėti, 
bet laikas patikrino Berento ži
nių tikslumą apie Jaltos nutari 
mus. Vokiečiai turėjo išsamias 
žinias ir neslėpė. “Šituo mums 
sunku patikėti, bet Roozveltas, 
Churehillis tylos sąmokslu Sta
linui atidavė milžiniškus plotus 
Europoje? Pabaltijo valstybės 
_  diskusijų nevertas objektas. 
Šitai mums reik žinoti”, perda
viau Berento žodžius susirinku
siems ant poeto kapo, kuris to
kiu giliu nujautimu nuo 1935 
metų pramatė mūsų žmogaus, 
krašto lemtį. Jeigu lemtimi va
dinsime dviejų totalizmų sąmo
kslą — rusų, vokiečių brutalu-

Vidurip Rytuose vykstančiai 
taikos ofenzyvai pasitaikė ne 
tik naluralios-aplinkybės, bet ir 
pats tinkamiausias laikas — tai
kingasis Kalėdų laikotarpis. Ta
čiau tuo tarpu matosi tik didžiu
lės pastangos, o ne taika.

lai kas čia dabar darosi?. Ko
kie veiksniai bei jėgos trukdo 
taikos pastangas ir kodėl?

Vidurio Rytų žinovai tvirti
na, kad vienintelis didžiausias 
nesantaikos veiksnys yra buvu
sios Palestinos, dabartinio Izi 
radio, išvietinti gyventojai, at
stovaujami Palestine Liberation 
organizacijos — PLQ.

Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacija buvo įsteigta 1964 m.

yra krikščionis dr. Naif Ilavat- 
meh, centras Beirute.

9 Saida laikoma visiškoje 
Sirijos įtakoje ir neretai atlie
ka laq>e palestiniečių provoka
cinius ■veiksmus, naudingus Si
rijai. Organizacijos vadas yra 
Zuheir Mehsin, vyr. būstinė Da
maske.

— Arabų Išlaisvinimo Fron
tas -ALF yra Irako finansuoja
mas, priešingas Sirijai ir turįs 
tik mają įtaką į PU). Vadas yra 
Abdul Aziz Ahmed, centras 
Bagdade.

• Atskala nuo anksčiau mi
nėtos PFLP ir tos atskalas at
skala, vadinarna Generalinė ko
manda. Joms vadovauja Ahmed 

ir atstovauja 3.5 milijonus pa. Jabril ir Abu Abbas, centrai 
lestiniečių. 900,000 jų gyvena Beirute. Yra daugiau grupelių 
Jordanijoje, gi 760,000 yra Iz- bei atskalų, bet jos PLO neturi 
radio okupuotame vakariniame jokios įtakos, 
Jordano upės pakraštyje. Apii 
500,000 palestiniečių liko Izrae 
lyję, 430,000 jo okupuotoje Ga 
zos 
250,000 Kuwaite, 150,000 Siri
joj ir 15,000 Egipte. Veik visi 
gyvena laikinų gyvenimu, tikė
dami vėl grįžti į senąsias sody
bas, lik apie 15,000 išvyko į Vo

lėms?” Butkevičiušjdaugiauggą-':' 
limybių .paliko RusijosppK'gąter.'L 
“Mes, Įsimaišydami be joKiti 
rantiju.su vokiečiais^ .atsidųj&iHį ~ 
kvailo“ asilir rolėjeį’kuriš-įikr&it^^

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
. < ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
‘ (Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA CO. Bl

štatėviu
havo Lūfthansos lėktuvo gro 
bimą. Grupės centras yra Bei 
nite, jos vadas yra komusisti 
nių pažiūrų krikščionis dr 
George Habash, paskutiniu me^ 
tu paneigęs teroro taktiką. Per į džio, kad praeitą 
minėtą Haddad anksčiau grupė; Beiruto srityje algoms 
palaikė ryšius su vokiečių ir ja
ponų teroristais.

-• Palestinos Išlaisvinimo De-Į dieną.
mokratinis Frontas yra komu- ’ Kiekvienoje arabų valstybė- 
nistinė organizacija, remianti je bei palestiniečių gyvenamuo- 
Sov. Sąjungą ir iš ten gaunanti se kraštuose PLO turi savo at- 
parąmos. Ji išaugo Libane ei- stovybes, kurios kaip ambasa- 
vilinio karo metu. PLDF vadas dos bei konsulatai rūpinasi pa-

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto Uisvė Ir Hett- 

rių gerbūvis, privalo susipažinti ra žemiau ii rardtatarala knygoaią 
' Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. ?

Jvozes Kapažlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atatmlnimal aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 dot F»_-;

Juozas Kapažlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
I yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsS- 

kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knygs pušiai ifiti- 
gtruota. 300 psL Kaina 7 dot -

CIKAGIETĖS ISPŪDtJAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naųdfthmse, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, ta fl ten 'matė, takia* 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 96 pat SUSO. Yra taip p<t 
išversta į ,

ŠA Zošžanko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rasų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ ] ANAPUS GELEŽINĖS U2DANGQX. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaisto ir agltpropo propaganda M, 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gnfiu Mfltastl * '

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOJ 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė stadija apie prūra Ūkimą. 
Kaina $2.

Vincas žamaltis. LIURLINO UNUOS WKAKT1RS RARAiTtJE, 
84 paL Kaina SLBO.

tie ir kiti leidiniai yra gaunasi

NAUJIENOSE, 1739 Sa. H A LITE D ST„ CHICAGO,

atsilankant Sark s valand^ria arta aisatanf ui
Raki as pintine pariaiA^

Vyriausias PLO organas yra 
293 narių Tautinė taryba, ku
rios pirmininku yra Jassir Ara- 

srityje, 400,000 Libane, fatas. Jis vadovauja 15 asmenų 
Vykdomajam komitetui ir pa
renka departamentų tinkamus 
direktorius, kurie atlieka minis- 
terių pareigas. Komiteto Įtaką 
žymiai sumažina grupių nepa- 

kietija ir apie 10,000 į Ameriką'.!klusnumas ir nesis kaitymas su 
PLO 

grupės
• Didžiausia ir Įtakingiausia’kovos prieš centrą palaikančias 

grupė yra Al Fatah. Jos vadas j grupes, buvo didž’ai nelemti ir 
yra dabartinis PLO pirmininkas;pakenkė visam palestiniečių ju

dėjimui.
Daugumos virš minėtų gru

pių karinė bei partizaninė jėga 
yra menka. Tik Arafato Al Fa
tah sakoma gali greitai suor
ganizuoti net 20,000 ginkluotų 
vyrų-

Be abejo tokiai organizacijai 
išlaikyti reikia ne tik pasiryžu-

lį • Mūsų IšBiųontenė nebuvo jo- 
tkiu būdu blogesnė ųž pačius -gar 
•siuogių8;taro ."laimėtojus. Ypač

■ -malant herojus; ^laimėjusius 
priė štąĮo, miegamuosiuo-

Į parjos. Nacių vergijai priešino 
Blaivus protas nelengvai me- mės rytdienos viltimi — neišven 

giama nacių žūtimi. Ateinan- 
Plk. Talevičius gų ieškojimas blaiviam protui tieji raudonieji naciai tirpdė bet 

supras- !kokią viltį; nauja tironija žvilgė 
Butkevičiaus, • ti. Šito uždavinio mes išvengiant, Į jo ruso durtuvais. Ruso carinio, 

ruso sovietinio grindimas Sibiro 
dugno mūsų kankinių kaulais ne 
paliko jokio šivesesnio pluošto 
rytdienos blogio išgriūtyje.

Vienas mūsiškių, žiūrėdamas 
į pasvirusį klevą vršum Kaizo 
Binkio antkapio, tarė: “Greit

organizuoja rinkliavas 
krašto moralinę ir finansinę pa
galbą. PLO organizacija skiria 

yrauja šešios didesnės; centru. Tokie separatiniai veiks UNRROS bei IRO tipo stovyklos 
:mai 1970 m. Jordanijoje, netgi vadovus, maisto ir kitokių gėry

bių skirstytojus, taip pat kari
nius ir civilius auklėtojus pa
ruošti jaunimą gyvenimui bei 
kovoms. jkui. Jis su žmona ir dukra at-

Visos PLO sudarančios gru- važiavo Į Ameriką pas turtingą 
pės išleido pareiškimus, griež-i viengungį. Norėdamas jo tur
tai priešingus taikai, kol nebus i tą “sutvarkyti?’, jis su savo žmų- 
atstatyta Palestinos valstybė, gi J na padarė sąmokslą, o kad būtų 
Arafatas palestiniečiams pareis-'jai lengviau tvarkyti, išvąžįąyo 
kė: “Aš sakau masėms okupuo- Į kitą valstiją. Ir žinotęTdj? Nėr. 
toje Jeruzalėje, kad okupuota praėjus ne pusei metų, jis nęte- 
Jeruzalė bus išlaisvinta krauj

Jassir Arafatas. Palestiniečių 
jis laikomas nuosaikiu, gi jo 
grupėje yra įvairaus nusistaty
mo — nuo dešiniųjų iki komu
nistų. Al Fatah centras yra Li
bano sostinėje Beirute.

• Palestinos Išlaisvinimo Po 
puliarusis Frontas — PFLP ak
tyviau pradėjo reikštis 1970 m. 
lėktuvų grobimais ir kitomis te j siu žmonių, bet ir pinigų. Di- 
roro priemonėmis, kurias dau-? džiausi PLO rėmėjai yra Libi- 
giausia planuodavo Wadi-Had-*ja ir Irakas, taip pat kom. Ki

emas terorizmo krik-Įnija, Sov. Sąjunga ir veik visos 
Sakoma, kad jis pla-’ arabų valstybės, tačiau virš pu

sę visų išlaidų padengia patys 
palestiniečiai piniginiais vajais 
ir mokesčiais nuo gaunamų at
lyginimų. Kiek .tų pinigų rei
kia, galima spręsti iš šio pavyz- 

vasarą vien 
ir mais

tui bei būtiniems reikmenims 
reikėdavo $300,000 kiekvina

^24 j 5 iį J r' BI Gi-1 j;' ■. \ . .1 > -

lestiniečių reikalais. Be to, tos ir griežtos laikysenos priemonė- 
atstovybės renka mokesčius bei mis, o ne kapituliacija ir klūpo-' 

to jimu”. ’2, _ : .*/2 ;'i-?
Grįžtant prie savųjų. reikalų, 

duodu man atsiųsto laiško iš
trauką: X? .-C"’: a:

— Daugeliui mūsų bendra-^ 
darbiautojų ir aktyvių iįltipijĮ* 
kų, vaizduojančių ręzistantų$v 
atsitiko kaip kadaįse Įšip'.djpiiį

kiną tarpusaviu rietenų,-neteikim ti spaudimų, išlaikyti paslaptį 
progų sektantams, kurie parti- mokėjo kariai.. Visokių laipsnįų. 
jos ar Visagalio vardu ‘dedasi Seni, pirmojo karo užgrūdinti 
teisėjais ir prokurorais. Politi- kariai be triukšmo, be tuščių pre 
nės, religinės aistros mums ne- tenzijų nesvyravo jokiam poste, 
mažiau pavojingos kaip ir išori- Ne vienas kai kas dabar meta 
piai priešai”. 4Citatos iš užrašų, mūsų kariuomenei priekaištą. ’ pacljc. 
padąrytų kelintą dieną po susi- Valia ir tai daryti, jeigu tai ne- (niaus susirinkusieji girdėjom to 
rinkimo. L. U.) i būtų tuščiažodžiavimas, mūsų vi limą patrankų griausimą — atei

B Pik. Butkevičius daug prisidė- dutiniškumas, lengvas atsipir- nančią naują okupaciją po oku- 
jo, vadovaudamas sukilėliams, ^kinėjimas nuo pareigų 
kad Kaune 1941 m. vasarą neįvy 
ko masinis pačių lietuvių vienas ta priekaištus; priežasčių, sąly 
kito žudymas 
buvo vienas iš ryšininkų ir pri-įduoda sunkų uždavinį 
aidėjęs prie pik 
talkininkaujant Kauno apsau 
goję. Juos Čia miniu, aplenkda- ką 
mas visą eilę mūsų būrio vyrų 
moterų, ' dirbusių pirmaisiais'nusikaltimuose. Dorybė dažnai i 

’ priešbolševikinėje rezistencijoje, j yra tik ydos pridengimas. Tai-1 
J Mūsų būryje drąsus ir daug dir- . ypač išplaukė tremties putose į 
hęs'kpt A; nepasirodė jam skir j besitaškant. Praradę žemę ir j 
’tįam uždaviniui. Kaip vėliau pa- į daug ką, irnan 
aiškėjo, prieš pat karą jo slap-1 jais, amžinais' 
stymosi vietą NKVD agentams 
■hurbdė jo žmona.

..., Prieš kitą priešą
y Tai jau kitas puslapis, bet tęsi 
hys mūsų amžinų bėdų. Po ku
rio laiko męs -vėl susitikom. — 
režisteiįeijoje -prieš nacius. Pik. 
L Butkevičius kiek atnaujintam 
mūsųjjūjyje 1943 m. žiemą ta- 
.rė pik. šTalevčiui: “Matai, Zig
mai, mums nevyko suklysti. Se- 
niau,' kaizerių laikais, sakydavo, 
kad vokietis durnas po'pietų. Ka 
da hitlerinis vokietis protingas;?” 
^<elaigva>buvo.^abejoti Sovietų 
pergale, jfc kąs po. to ? Ar išgirs 
mus Amerika,-Anglija? Kariai 

Lir čia Įuvo skeptikai.' ‘

yZ Dabar, ne vienas buvęs NKVD 
agentu, .gestapo nariu ar prasi- 
trainiojęš kur nors už Lietuvos 
sienų Msa bųriia žiojasi protin
gai kalbėti, kaip netikę buvo ka- 
,fiai,'kaip pagonijoje turėjome 
prašausi..; ppĘtikųš, valstybinin
kus. Valia jr- tai ^skelb-ti-. Bet kur

gal būt, gyviausios organizaci
jos prieš nacius vadovybė. Kas 
supras, neminiu organizacijos - mą. 
varda, tegu atsako tam, kuris (Bus daugiau)

voje ambicingas, darbštus eilia-l 
kąlys sėda į .teisėjo, prokuroro 
kėdę,- dalija herojų, niekšų titu-. 
Jus; keitęs mintį, darbą pagal 
košės šaukštą, viešumos aikštė
je stato svarstykles viskam, iš
skyręs save. j

Būtų mažas guzas, prokuroras 
ir teisėjas po nekaltais markš- 
kiniais — gal net dėmesio never 
tas sugižusios dvasios išpuolis... 
bet.kas gi daugiau? aukų dėžu
čių,'vakarienių puošniuose vieš
bučiuose, simpoziumų paplūdi
me

Grįžimas į naktį
1944- m. birželio antroje pusė

je pogrindžio kovos būrys susi
rinko Kauno kapinėse, prie Ka .
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Komunistinę Lietuvą ėda “Skrajūnai“

rybai (nuorašą pasiunčia Brešnevui), be kitų dalykų 
kitaip rašo: v A

“Deja, dar yra daug neigiamų gyvenimo aprai
škų — kartais darbingi, sveiki žmonės ištisus metus 

niekur nedirba, gyvena iš nesąžiningai įsigytų lė
šų. šie reiškiniai neretai atsiranda dėl rimtų darbi
nio auklėjimo trūkumų, šeimoje, mokymo įstaigoje, 
nepakankamos darbo organizacijos įmonėje. Šios 
ir panašios gimdo vadinamuosius “skrajūnus“, ku
rie anksčiau ar vėliau patenka į nedirbančių visuo
menei naudingo darbo asmenų gretas. Paprastai 
jų antisocialinę elgseną lydi girtavimas*, ‘ viešosios 
tvarkos pažeidimas,veltėdžiavimas,gi girtavimas daž
niausiai veda į nusikaltimus. Tenka pastebėti, kad' 
konstitucijos projekto svarstymo metu gyvento
jai ypač plačiai ir principiniai-kėlė sugriežtinti ko
vą prieš visus tuos, kurie nori gyventi kitų sąskai
ta ir drumsčia visuomeninę rimtį.” '(Laisvė, 1977

Jeigu jau brežnevinės konstitucijos svarstymo me- 
gyventojai pasisakė šiais svarbiais klasiniais, ir jei- 
juos šiandien kartoja “tarybinėsw Lietuvos aukš

čiausias pareigūnas, ir jeigu pats Bimba juos drįsta pa- 
- kartoti jo redaguojamoje Laisvėje, tai reikia Suprasti,

tu
Riverview Parkas (aliejus) į. Šileikis

Sovietų karo jėgos primetė Lietuvos gyventojams 
komunistinę sistemą, kuri neša visiems’krašto gyvento
jams nelaimes. Rusijoje įvesta komunistinė sistema per 
60 metų negalėjo taip sutvarkyti krašto ūkio reikalų, 
kad žmonėms būtų bent pakankamai duonos, drabužių 
ir saugus bei šiltas butas. Lietuvon jie atnešė tą pačią si
stema prieš 35 metus, ir Lietuvoje ta sistema neduoda 
pageidaujamų vaisių.

Paprastai šios sistemos negeroves komunistai ban-j 
do nuslėpti. Užsienyje gyvenančių lietuvių, jie neįsilei
džia į pavergtą Lietuvą, kad nepamatytų tų negerovių, 
kurios turtingą kraštą užgulė. Jie leidžia turistams tik
tai penkias dienas pabūti Vilniuje, o kitom dienom veža 
į Rygą, kad nuvažiavusieji lietuviai negalėtų pamatyti, 
kaip lietuviai gyvena. Jeigu kuris vis dėlto bando koją 
įkelti, tokį gaujos policininkų sekioja ir atvelka į teismą. 
Vienus nubaudžia pinigine bauda, o kitiems liepia tuo
jau išvažiuoti. Jeigu komunistinė sistema būtų tokia jau 
naši, tai jie ne tik leistų, bet pastatytų busus ir nuvežtų 
parodyti, kaip tie lietuviai gyvena. Bet okupantas to ne
daro. Jis tik giriasi apie “didelius laimėjimus”, , bet tų 
laimėjimų vengia parodytu Jam patogiau atvežti tuos 
vergus į Vilnių, kad galėtų pasimatyti su atvykusiais 
žmonėmis, bet neleidžia išvažiuoti į kaimą. £ ■ .- M

Komunistinės sistemos atneštos negerovės tokios di
delės, kad kartais ir patys įtakingiausi komunistai ne
pajėgia jų nuslėpti- Jie iškelia vieną kitą dalyką viešu
mon, kad vėliau galėtų imtis priemonių toms negerovėms 
šalinti arba bent nelemtą jų įtaką truputį sumažinti. 
Vieną tokią negerovę viešumon iškėlė A. Barkauskas, 
dabartinis sovietinės Lietuvos “prezidentas“. Preziden
tu jis nesivadina,. nes jis yra tiktai, aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininkas. Iki praeitų metų tokias 
pareigas ėjo Motiejus šumauskas, o dabar jau Maskva 
parjinko Antaną Barkauską. Kalbėdamas apie sovieti
nės Lietuvos “pernykščius laimėjimus”,, Barkauskas 
paminėjo vieną nėgorovę. Jis, peržiūrėjęs visus krašto 
ūkio ir .gyvenimo reikalus, priėjo išvados, kad didžiau
sią žalą visam kraštui ir komunistinei sistemai daro 
naujai atsiradusieji “skrajūnai”. Kas tie ’ “skrajūnai”— 
tuojau pamatysite. A. Barkauskas “aukščiausiai” ta-'

kad klausimas turi būti labai-rimtas. Neužmirškime, 
kad konstitucija pradėta ruošti prieš du metu, ir kad iš 
Lietuvos į konstitucinės komisijos posėdžius vykdavo 
pats storiausias lietuviškas skrajūnas. Posėdžiuose jis 
niekad burnoe nepravėrė, nes" žino, kad keturias klases 
baigęs rokiškėnas neturi jokios nuovokos apie konsti
tucinę teisę.

Visi žinome, kad prieš Brežnevo konstituciją Rusi
joje ir rusų okupuotuose kraštuose veikė Stalino kons
titucija, kuri išnaikino visus , veltėdžius, girtuoklius, 
darbininkų.išnaudotojus ir mitusius iš nelegaliai įsigy
tų lėšų. Komunistai skelbia, kad caro laikais buvo: dido
kas skaičius išnaudotojų,, juos visus iki vieno išnaikino 
pirmieji čekistų batalijonai. Jie nieko kito nedarė, kaip 
dienomis ir naktimis' naikino “kraugerius”, liaudies iš
naudotojus.. Komunistinė sovietų sistema buvusius iš
naudotojus išnaikino ir išauklėjo naują kartą, neturė
jusią tų blogų išnaudotojų ydų; Tą /patį rusai padarė ir 
pavergtoje Lietuvoje. Visus turtingesnius ūkininkus, 
pirmomis okupacijos dienomis suvarė į galvijinius va
gonus ir išvežė Į Sibiro šiaurę. Gabesnius karininkus, 
policijos vadus, visuonienės veikėjus, mokytojus ir sa
varankiškai galvojančius inteligentus jielikvidavoLu- 
biahkoje. Juos nuvežė į Maskvą,, bet toliau jų nevežė.

Išnaikinus buvusius “išnaudotojus“ ir įvedus viso
je Lietuvoje “komunistinę sistemą”, joje ir vėl atsirado 
išnaudotojų, mintančių nelegaliu būdu įsigytomis lėšo
mis, vagiančius iš darbo žmonių kolektyvų. javus ir ki
to valstybės turtą. Visa tai yra “komunistinės“ siste
mas padaras. •

Bet nei Barkauskas, nei kiti “liaudies teisių gynė
jai“ nepasako, kad didžiausieji okup. Lietuvos skrajū
nai yra rusų primesti komunistai- Jie patys nieko ne
dirba, nieku neprisideda prie krašto gerbūvio, bet vis
ką taip planuoja, kad galėtų galimai daugiau išvežti į 
Sovietų Sąjungą, daugiau išlupti iš lietuvių Ir paverg
tą tautą galimai daugiau išnaudoti. Lietuviai veda ko
vą prieš šiuos skrajūnus. Ta kova bus tęsiama, kol visi 
skrajūnai bus išvalyti iš Lietuvos.

mo tarpe su pasityčiojimu vadi
na vaduotojais ar patriotais ka
butėse.

Tačiau didžioji lietuviškos šio 
krašto išeivijos dalis, o taip pat, 
drįstu teigti, ir Bendruomenės 
dauguma laiko, kad toks pasy
vus Bendruomenės vadų laiky
masis uždavinių, kuriuos Lietu
vių Charta nusako, atžvilgiu 
yra nepateisinamas. Lietuvybės 
ugnį reikia išeivijoj kurstyti 
svarbiausia tam, kad neužgestų 
ryžtas ir nesusilpnėtų pastangos 
rūpintis pavergtos tautos lais
ve. Tai yra didysis lietuviškos iš
eivijos rūpestis, ir ji yra labąi 
jautri ne tik bet. kokiąpa .veiks
mui, kuris nesuderinamas su už 

____ _________  ____________ savo ;ar tėvų krašto laisvę kovo- 
no kūryba, kuri neparodo mūsų jąhČids tautos dalies laikysena, 

bet ir pasyviam laikymuisi.

VIENYBĖ, NEATSISAKANT PRINCIPŲ
ANTANO KUČI0 KALBA JAV LIETUVIŲ BEN

DRUOMENĖS (R) SUVAŽIVIME
(Tęsinys)

Po to ne kur kitur, bet Ben- Lietuvoje. Į jokį nutarimų pro- 
druomenėje, ir tai iškilmingame tokolą Bendruomenė neįrašė pri 
akte buvo surastos išeivijos lie tarimo, kad išeivių jaunimas 
tuvius skiriančios valstybininko skristų į kursus ir klausytų pro- 
ir tautninko sąvokos, pripažinus, J pagandinių paskaitų Kapsuko 
kad šalia mūs gali egzistuoti ir 
tokia lietuvybė, kuriai nerūpi 
lietuvų tautės laisvė ir Lietuvos 
nepriklausomybė. Nuo to laiko, 
iš vienos pusės duplikuodama 
Amerikos Lietuvių Tarybos vei
ksmus ir tuo drumsdama mūsų 
tarpusavio santykius, o iš ki
tos vėl pusės vis daugiau sim-i 
patizuodama tų vadinamų' tauti-1 tautos dvasios bei troškimų.

Mes taip pat tikime, kad Ben į ir, kai Bendruomenės vadovy- 
druomenės valdybos ar tarybos , bė niekad iki šiol nepareiškė jo- 
niekad neliepė jokiam savo vei- kio protesto prieš vaikų skrai- . 
kėjui juoktis iš Lietuvos vadi&-Įdinimą-j komunistinio auklėjimo 
vimo pastangų, vadinant tai po-į institucijas, kai. vis., tylėjo, o sa- 
litikavimu,-o šį darbą dirban-l vo spaudoj net pritarė dėl jau
čius — politikieriais-; niekad ne Į nimo tariamų kursų Kapsuko ■ 
kurstė rašant į laikraštį ve- universitete, kai nieko nedarė, f 
damuosius, . vadinti ■ opozicijos kad būtų sustabdytas premija 
žmones bepročiais, manijakais, vimu iš visuomeninių lėšų skati- 
naciaisį fašistais ar net bolševi- nimas kurti beidėjinę literatū- 
kų agentais; niekad ir jokiame jrą ir dailę; kai visad tylėjo dėl| 
protokale neužgyrė tų savo vei- j gėdingų kai -kurių žymių išeivi*-; 
kėjų, kurie rašoj spaudą mintis, J jos žmonių,, keliavusių su privi- 
nesuderinamas su Lietuvių Char legijomis.po okupuotą Lietuvą, 
ta, arba tų, kurie apsilankę Lie pareiškimų -pavergimą aukštin-/ 

ti okupantų leidžiamame laikraš " 
tyje, kai, pagaliau, buvo deda
mos visos pastangos, jų tarpe į 
labai jau ir negarbingos, kad nei , 
i apylinkių valdybas, nei 4 Ta- x

universitete. Taip Bendruomenės 
vadai tvirtina, ir mes tuo tiki
me. Ne pagal Bendruomenės val
dybų nutarimus, nors jos atsto
vams ir dalyvaujant, buvo, skirs 
tant iš visuomeninių pinigu pre
mijas už literatūros kūrinius ar 
dailės paveikslus, iškeliama me

VISI. BIZNIERIAI
GARSINK1TĖS NAUJIENOSE

ninku (vardas, kuris nieko ben
dro neturi su lietuvio tautinin
ko sąvoka) ir 'pataikaujančiai 
slinkdama jų /kryptimi, Ameri
kos Lietuvių Bendruomenė tie
sioginiais ar netiesioginiais vei
ksmais pradėjo tolti nuo Lietu
vių Chartos dėsnio, kad “Dar
bu, mokslu, turtu ir pasiaukoji
mu lietuvis kovoja, kad apgintų 
ir išlaikytų nepriklausomą Lie
tuvos valstybę”.

Čia nekartosiu tų veiksmų bei 
reiškinių, kurie pasėjo nesan- 
taka šo krašto lietuvų išeivijo
je. Jie jau buvo salėse iškelti, 
je ir susirinkimų salėse iškeltu 
Jus gerai juos žinote.

Noriu čia pabrėžti, kad yra 
neteisinga teigti, jog visi Ame
rikos lietuvių veiksmai, kurie 
nesiderina su nepalaužiamu mū
sų tautos nusistatymu kovoti už 
laisvę ir Lietuvos nepriklauso
mybę, yra kilę iš Lietuvių Ben
druomenės ar buvo pagal priim
tus nutarimus padaryti. Ne, taip 
nebuvo. Bendruomenė tiesiogi
niai neorganizavo vaikų kelionių 
į bolševikinio auklėjimo Įstaigas

tuvoje duoda- propagandiniam 
laikraščiui -pareisimus, užgau
nančius už laisvę kovojančią tau 
tą ir žeminančius laisvo žmo- 
gaus garbę.- '

nimas kurti beidėjinę literatu-:

Mes tikime dar ir tuo, kad^j-ybą nepatektų žmonės, norin- 
he su Bendruomenės valia kal i tieji atstatyti Amerikos lietuvių ; 
kurie veikėjai sąmoningai trau- j išeivijoje santaiką, kokia buvo | 
kia šio krašto lietuviškos išei-' jos pirmaisiais egzistavimo me- • 
vijos jaunimą nuo žmonių ar or- Į tais, ir pasukti atgal visą ben- | 
ganizacijų, kurie yra ryžtingai druomeninę šio krašto lietuvių | 
užsiangažavę Lietuvos laisvini- veiklą visų Lietuvių Chartos prin ■ 
mo darbe ar jo idėjų skiri dime; cipų kryptimi, — vienybė galu- c 
nuo žmonių, kuriuos jie jauni- tinai subyrėjo. (b. d.) ,

bė sėdėjo, charakteris. Ką aš bedariau, ką bekalbė
jau, viskas man rodėsi,, larsi taip ir reikia. Būdavo, 
grįžtu naktį iš klubo girtas, piktas ir imsiu mirusiai 
tavo motinai priekaištauti išlaidumą. Ištisą naktį ės- ; 
fėją ėda u ir galvojau, kad taip, ir reikia; būdavo, ry- . 
te jūs sukylat ir į gimnaziją išeinat, o aš jai vis dar ? 
savo charakterį rodau. Dangaus jai karalystė, nu- i 
kankinau-aš ją, kankinę! O kai jūs, būdavo, grįžtate Į 
iš gimnazijos, o aš miegu, jūs nedrįstate pietauti iki į 
aš atsikelsiu. Prie prietų vėl muzika. Juk atsimeni, j 
Neduok, Dieve, niekam tokio tėvo. Mane Dievas f 
jums siuntė žygdarbiui. Iš tikrųjų žygdarbiui. Ir Į 
tempkite jau, vaikeliai, iki pabaigos. Gerbkite savo / 
tėvą ir ilgametis būsi. Už jūsų žygdarbį, gal, Dievas 
atsiųs jums ilgą gyvenimą. Vežike, stok.

noriu savo ydas paslėpti, tai višą bėdą suverčia vai- inarięs, kaip is rūsio. Ateinu tiesiog, tokia tatai figū-t 
kanis. Negaliu aš tau, Borenka, meluoti ir slėpti, ra, lendu prie jo su niekšingomis balbomis, o čia ap-’1 
Ėjau, pas tave puikuodamas, o kai pamačiau tavo link jo "draugai, vyriausybė, bičiuliai. Gėdą padariau 
kuklumą ir gailestingumą, liežuvis prlilipo prie go- visam gyvenimui. O jisai nors truputėlį susikonfūzy- 
murio ir visa mano sąžinė kūlvirsčia persivertė. i tų, tiktai kiek nublanko, bet nusišypsojo ir priėjo

i — Gana, tėveli, imkime kalbėti apie ką nors prie manęs kaip nieko nebuvę, net draugams reko- 
kitą. . ■. J . ‘ . mendavo. Paskui palydėjo mane iki savo fiarno ir

« — Motina Dievo, koki mano vaikai! — tęsė se- nors vienu žodžiu papriekaištautų! zVpgrobiu aš jį
nis, neklausyda&Ttas sūnaus. —‘Kurią prabangą Vieš- aršiau, negu tave. Imkime dabar tavo brolį Sašą. Juk.

I.pats man atsiuntė! Toki vaikai-ne man, išklydėliui iš taip pat kankinys! Vedė jis, žinai pulkininko dukte-
I kelio, o Ukrani žmogui su siela ir jausmais. Aš ne- rį iš aristokratų tarpo, kraitį paėmė... Rodosi, ne jam 

| aš. Ne, broli, kaip tiktai vedė, po vestuvių su savo 
’jauna žnx>na pas mane pirmąjį su vizitu atėjo... į 
mano duobę... Dievaži! ?

Senis prabliuvo ir tuojau pat nusijuokė.
— O, tuo metu, kaip tyčia, mes tarkuotus rid»-( Senis iššoko iš vežimėlio ir nubėgo į aludę. Po 

I pusės valandos jis grįžo, girtra šuktelėjo ir atsisėdo 
kad ^elniui šleikštu! Aš gulėjau išgėręs, mano bo-igreia sGnaus.
iciia šoko prie jaunuju su raudonais žandais...] __H uur

(Tęsinys)

— Ne! — mojo ranka senis. —Bobą neleis, o ir 
pats nenoriu. Kartų šimtą jūs mėginot mane ištrauk
ti iš duobės, ir aš pats mėginau, bet nei velnio neis-'ė 
ėjo. Liaukitės! Duobėje man lemta nudvėsti. Dabar-, • 
lė's va sėdžiu su tavim, žiūriu į tavo angeliškąjį vei-!_ 
dą, o patį taip ^ir traukia namo į duobę. Toks jau, ži
nia, likimas. Mėšlo vabzdį neužvilksi ant .rožės. Ne: 
Vienok, broleli, man jau laikas, temsta.

— Tai palaukite gi. aš jus palydėsiu. Man pa-*
ėiam šiandien reikia į miestą... ’ j

Senis ir jaunasis užsivilko savo paltus ir išėjo. 
Kai kiek palaukus jie važiavo su vežiku, jau buvo 
tamsu, ir languose sumirgėjo ugnys.

— Apgrobiau aš lave, Borenka!, — murmėjo lė- kaip vienas. Blaivūs, rimti, veikshiirtgi, o koki pro-
vas. — Vargšai, vargšai vaikai! Tur būt, didis siėl-!tai! Vežike, koki protai! Vieno Grigorijaus proto liek,«J .z.. . ,7 „.

, i • u i t <, , .. rt. - /- / , r- • - -.i vienu žodžiu, šlykštyne. O Saša viską pergalėjo.vartas tureli tokį levą! Borenka, mano angele, nega- kad dešimčiai žmonių išteks. Jis ir prancūziškai, irj v •
liu meluoti, kai matau tavo veidą. Dovanok... Kurį 1 vokiškai,o kalba.tai ką tau tavorddinokatai—prisklau-, 
laipsnį pasiekia mano įžūlumas, mano Dieve! Dabar-, syti. Vaikai mano, vaikai, aš netikiu, kad jūs niaine-tr 
tės štai aš tave apgrobiau, savo girta išvaizda tave Ji! Tu, mano Borenka, kankinas. Niokoju .aš tave ir 
konfūzinu, tavo brolius taip pat apgrobiu ir konfūzi-’niokosiu... Duodi fu man be galo, nors žinai, kad 
nu, o matytum tu mane vakar! Neslėpsiu, Borenka!jvo pinigai eina ne reikalui.
Suėjo vakar pas mano liobenciją kaimynai ir visoki tau graudingą laišką, aprašinėjati jau savo ligą,

prašiau.
; bijai mane į- 

jus ir skundz :nusi. kad lyg Būtumėt jūs'mane metę. įžeisti VTsa tai aš žinau ir jaučiu. Griša taip pat k an-, 
Noręjau. matyk, girtas bobas sugraudinti, ir suvai- kinys. Ketvirtadienį, broleli tu maho, ntiėjėti aš pas 
dinti save nelaimingą. Tokia jau mano maniera kai; jį j įstaigą girtas, apsivėlęs, fmdriskęs

| kelio, o Iflcram žmogui su siela ir jausmais.
įvertas! -

Senis nusiėmė savo mažą kepurę su sava ir ke-1 
lėtą kartų persižengnojo.

— Garbė tau, Viešpatie!— atsiduso jis, besižvalg- 
gydamas į visas puses ir lyg ieškodamas paveikslo. 
Pastebėtini, reti vaikai! Trys jie mano sūnūs, ir

pašų//:-’:ai, pasigėrė ir aš su jais ir ėmė, kaip įma-|juk melavau: pinigų aš iš tavęs romui 
nydami. ji; . mano vaikelius, garbinti. Ir keikiau aš įduodi tu man todėl, kad atsisakydamas

. Uikus valį?ėm ir žuvį kepėm. ir tokia smarvė buvo bu- 

be nei j a šoko prie jaunųjų __ --- ----- --------

1 — Taip, mūsų Saša geras žmogus, — pasakė Bo
risas. . , .

t —Puikus! Visi jūs mano auksas: ir tu, ir Griša, 
, Tr Saša. Kankinu aš jus, graužiu, gėdą darau, apgro- 

* l'L- • - biu, o'visą gyvenimą negirdėjau iš jūsų nei vienoi^iien pasiun lau asfprickajj|o žodžio, nemačiau nei vieno žvairaus žvifg-

b

girias bobas sugraudinti, ir suvai- kinys.

snia Geruoju, kad tėvas padorus būtų, o (ai — tjfu! 
Nematėte jūs iš manęs nieko, be piktylxs. Aš žmo
gus negeras,, palaidūniškas... Dabar dar, dėkui Die
vui. aprimau ir mano charakterio jau nėra o juk

degtinė iš
ankščiau, kai jfis buvote mažiukai, manyje Irigiamy* - -x:

; — O kur dabar Sonia? — paklausė jis. — Ar vis
dar pansione?

— Ne, gegužės mėneą ji pabaigė ir dabar gyve- 
na pas Sašos uošvę.

— Tatai; — nustebo senis. — šauni merga, va
dinasi, pagal brolius ėjo. Ech, nėra, Borehka, moti
nas, nėra kam pasiguosti. Paklausyk, Aorenka, jinai... 
jinai žino, kaip aš gyvenu? A?

- Bor!sas nit^Įo Priičjo minučių penke
tas gilfaiftj’los.; Sems 'prabliuvo, nusibraukė 'savo 
skarmallrikn ir-pasakė:

kA fc. < * Z _
A * '4 > ? ‘ t

(Bbs daugiau)
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t>R. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

< 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
-A—C4| Building!. TaL LU 5-64*4

P-Jma ligonius pagal susitarimu. Taip pat buvo skelbiamas me-

"Sunkūs faMcai" (Medis)Day y 3

mų LB-nę suskaldė. Dėl sus
kaldymo, save teisindami, verčia 
kaltę kitiems. Todėl kalbant apie 
vienybės suskaldymą, kas, kas 
bet kunigai turėtų šį faktą gerai 
tiifoH, sekant ir tą spaudą, kuri 
bėra frontininkų grupės užgož
ta. Vadovautis tik tų kunigų, 
kurie yra įsijungę j frontinin
kų partiją, ir ,kurie aidai vykdo 
ių užmačias, skelbti jų pajtėkmė 
tus nutarimus, parodo KV men-. 
ką pažinimą lietuviškos is’eTvijos 
gyveirmė pasitaikančias intri

inkstų ir šlapumo takų 
CHIRURGIJA 

Telaf. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST^Ett 
ROUTE 58, ELGlH, ILLINOIS

Uli. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos.
Medicinos direkfdrlus

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

Te': 542-2727 aftt 562-2728

Rėk: GI 8-0873

DR. w. ĖlSiN-EISiNAS 
A^UŠARIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRljRGUA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimu Jei aeat- 
p; liepia, skambinti Mi 34001.

TEL. — BE 3-5893- - L

I'R. A B. GLEVEČKAfe 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ pfiOS 
3907 West

Valandos pagal-rijrttariTTtą 
-------- -- ----------

pasai Į -
Jei neatsiliepia, skambint) 374-8004. ^as> kad čikagiečiai su naciais 

užpuolė Jaunimo Centrą. Bet taį 
nfctfesA. (ji btfvb tėlp, člkagie- 
čihi it didŽiiįj’ų dF&aiiižacijų na
riai-, susirinko, vieną sekmadie
nio popietę prie JC, bet ne jo 
sugriauti, o tik protestuoti, kad 
jame nebūt rodomi okupanto pą- 

■ gamfntr, CHfcagon atgabenti fil 
Ūlai. Nfejiiigi kunigai dėl Kris
taus ramybės turėjo lūpas už
čiaupę tylėti, kai šitokia netei; 
sybė vienuolių laikraštyje buvo 
skelbiama? Ar kunigai tūrėjo 

' tylėti, vatdah feištauš ritffiy- 
bės, kai šis srileiztaš buvo kar
tojamas jėzuitų biuletenyjė? Ar 
kunigai turi tylėti vardan krim
taus ramybės tada, kai melas no 
rimą padaryt tiessa? Nejaugi, 
kunigai tūri tylėti net ir tada> 
prišid’engę Ketaus ramybe, kai 
masės tikinčiųjų piktinasi, kad 
vėnuolių spaudoje skelbiamas 
melas? Man rodos, kad kunigai 
pirmieji, turi pakelti balsą, ne
paisant kas tą netiesą', skleidžia. 
Toks kūiiigų Vienybės nutari
mas prieš tuos kunigus, kurie, 
gijih tiėšą yra jos dvasinio nuos 
pfukio liūdnas ir kas skaudu, 
rk&d bšildc^a ?šavė pri’edengti 

, ^tistauš f^hyfeės skleidimu.
"įf &I

Bėt .šia pfog'a. kiekvienam ka- 
■t^įikui kniečia žinoti, kodėl KV 
ė^mę ĮkūnY^i nerado reikalo ne 
tik pasmerkti .pornografinio rp- ■ 
mano “Sauja skatiku”, bet apie 

, jį nfešijĮvo net prisiminta. Juk ja 
1 me\Wkaupta šlykščiausią pož- 

nogrOja, lietuviškos.. išeivi josi 
moralĮiįis supuvimas, išaukštiii- 
ta&^-Š^pahto , enkavedistas — 
m^ftininkas. Tai romanas, kurį 
vięąūdliėi žnžrij'onai $f&iiijaVo 
irį'į išplatino, ir jei tie? ‘ka£kū-

0PT0M^lįfiį|i4^;
KALBA" LIETUVIŠKAI '

2618 W. 71 St. Tef. 737-5145

4

INKSTŲ, PUSLĖŠaSfr" 
PROSTATOS CHIRURSLIA 

Ą 2656 WEST' t3rd STREET

Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5--T yap yajr? 7

Ofiso te leL: 776-2880 .. - 
Rezidencijos 'fofof,; '^įi.55^. . 

——----——• ‘ • '■‘•’-2

GYDYTOJAS Į# CtHRURGAS.
S-n c ra praktika, spec. MOTERŲ-ilgos, 

ofisas 2e52* Wjį$T 5$i STRE ET '

OFISO VaLLpiną., aufi-ad.į'.^feįįati/ 
ir penKt. 2-4 uš 6-8 vąl, vak. šeštame-

‘vįfir'Ay ’■ _ n -T — T , , —.- _x. ' r ' . - - 'DR. VYT.TaUR JkK;? [tęsia, tai man rodos, jie neūžši- 
-----—i^įįaY^ kaį KV seiftie būtŪ 

smerkiami. Man siu© atveju-lydi 
dįjnąsi Sodomos ir GomoroSjK- 
k^8S-&brą|ihio pajaujo jai-, 
l^imasi; Nejaugi, nė k^iiigo; Si 
p^šaukinio pareiga ginfr mofd--

mmorvęntre.
^kšUbkie Ž^ia^yykdomi kai 

’ kuiuiį^’yienu®į>; n® piktina ti- 
kdrieiujit if įif f ųėužšitariiauja 
kritikos žeidžo?;Xėd^l KV šei

mine. nebuvo užsiminta; khd kaž 
kas atęi^hjhkljos Vardu išleido 
“Striptizą”; ir lyg ./pamazgomis 
apipylė vi^ą organizaciją. Ko
dėl sęihicĮ dalyytaf'nerado rei
kalo kreiptis į Ateftiiiinkijos Fe 
deracijos varią ir j'pjspėti, kad 
jis dauginu |^rodytiĮįjatydūmo, 
apsaugoti aiėitinilikijža vardą ir

Jju nėleidžiajikad irViehuo- 
rimi--.-pasakyti /OjĮŠĮ Vadįi?' Laii- 

.atsakymo i^NKV vadovų į 
m.. _ d-.. .. maho kląūsimėš. 5"'

Šventojo ’Narvo, kuriame bupo 
šiihiekih^s okupuotos Lietuvos 
'k^igšsrt^ .KV-yia' pasisakiu- 
ši .dėl studentų; vežimo į Vilnių, 
I^šuko’r tĮffi^ęrsitetą ? Ar šis 
dalykas- neiležia lietuvių kuni
gų? ^Ar jiems nerūpi, kad kai- 
kiifię fnūsųį-kūĮtųrininkai - apsi- 
lankę okupuotoje Lietuvoje, gi
ria rart kų^roš Liškilhną, bet 
Nepri simėna ’ koki a yra Ii etų vio. 
yp&č indučio pfiešpžūda? Kodėl

U. ŠILEIKIS, b, pį >
Aparatai“- Protezai- MėdTbag-

va*.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 
2WO West 63rd St, Chicago.' II). 60629

'Gėles visdfiž prnžcrrng >
BEVERLYWILLS GjtUkYįlA

Naujoji Barbaras ir Gsne Drishiį 
tA- . krautuvė..

. THE DAISY STORE v 
9918 Southwest Hiry Oak Lawn

Tel. 4J9-13I8

PERKRAUSTYTAI

MOVI N G
Leidimai i—. Piln> 

ŽEMA KAINA 
R. lĖftt«A5

. ... Tel. WA 5-8W3 - .
— ---------- ------ ------ ‘

kunigų ‘Vienybės seimo daly
viai - smerkia tuos kunigus, kxr- 
rib suardė lietuviu vienybę. Ma
tyt, Jie turėjo galvoje LB-nę. Se 
ku kunigų jų Spaudoje rašiniui, 
klausau sekmadieniais jų Pa
mokslus, matau juos organizam 
jų susžriiikiifiuSSė, niekur nep&š 
tebėjau tokių faktų, kurie liūly 
tų juds žbdant lietuvių vienytį. 
Toks jiems taikomas .priekaiitiš 
yra pasisavintas, iš LB-nės vŽG-1 
dūkų spaudos, Mtne rinkimutp-' 
s e darydami šuktybes, Altos ‘ 
renkamų laisvinimui aukų grĄb^ 
stymŪ-, bėi Jb yeikMs iižurpavF-

MOVING k
Apdraustas parkMustymas 

H jvalriy kHfumv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1881 arba 37M496

ii-

□xAiNE SAVINGS and Loan Association! 
b A

1
i. r. prĖTtii^itž, Irft.

Teis LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS ...v. 

rv MdlrSlHk 1 Mttv 
yį) CtWHifcatahtt.

MtžI.usU Sl-,006 
tr diuęiau.

ACtWtfft"’it 

hupymo vąrfaltas M ftėnvtle 
lO-toi Jllhifi pvtrfo 3ivid*nd| ui vitą 

OI¥lD€NtrAi *OXA4\| KAk > M*NcsiAi

AMMd. ir j>enlrta4ieh} 9:d . 6lžmw t,to rytb u 
daryta. ,

tfa&i&lĮ itfšaii
JO65AMAI vMa

Mokinai < -mitų 
ttrfrtfffifti'rnk 

fj.&c 
4r '

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos progiartwa U WO^A, 

1490 HI. k M.
Llttuvip kalbat kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet šeštadieniai^ 
ir šėkinadleniais nuo »:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vadaja Aldona ■ Daukūa

Tafat: HE^idck U*13
7159 MAPttwobt) AVfc, 

CHICAGO, ILL. 60629

• r •* r, .. •

Ob Seith-
TN<6htt4eMife irt-

Reikia dar ir tai paminėti, kad 
jei puolamą^ kuris nors pavie
nis vienuolis, kuris yra prašu 

tų. kodėl seimo dalyviai nepa- ’lenkęs su savo kaip vienuolio elg 
kėlė fealšo prieš vienuolį mari- 
joną, kuHš Ičehoko Mero porno
grafinį romaną išliaupsino, jo 
vienuolyno leidžiamame dienraš 
tyj*e Drauge? Anot jo, tai esas: 

: nuostabios gelmės krikščioniš
kos mistikos knyga. Juk šį roma
ną išleido ateitininkai. Jiame por: 
nografiniame Fomane yra prira
šyta blevyzgų apie Mafij'ą. Jame 
smulkiai-ša detalėmis aprašytas 
briJstiti^šf kanibarys, jame at- 
vazdūd^J^rostiitutė, mirštanti 

taip, Į^ipyKristus mirš&htis _
ant' kariaus, kiekvieną katali-įtb^l ,kV nutarimą sukelia Įtari- 
ką nu^uY^^paąibaisėjimo šiūr< 
pas, .KV Jkūnigai dėl Šio 
^uivi^yrbiUSpb'nėpakėlė balso?

__ Bet šia proga reiktų Kunigų 
Vienybei iškelti ir daugiau fak-

ihą, kad tai padaryta tik kaiku-; 
riū kiiiiigų, kurie yra Įsirikiavę 
i ’frontininkų eiles. Bet reikia 
labai apgailestauti, kad jie, ne- 

.'tikrųjų faktų, paįtekmė 
Ha^ūno'-^^^i&ntinę Įteikė . jo jau ž^-gaTvius kunigus kelti 
ir .^y^^iėnu^ų jėzuitų Jau ranką pfi^riant tokiam nutari- 

' kuris yw nukreiptas prieš
t'dds kunigus.kurie mato faktus 
ir tūri drąsos pasisakyti kitaip. 
Tokių kunigų kure drįsta ginti 
niveliuojamą . tiesą ir kovoti 
prieš netiesos skleidimą, šian
dien letuvškbji visuomenė kuo

labiausiai yra -rekalinga.
Katalit<as-a t eit įninkąs

KOREKTŪROS PATAISYMAI

Šių metų Naujienų Nr. 291 
straipsnyje “Kataliko laiškas 
Kunigų Vienybei” pataisomos

sena, arba kuris dalyvauja ne
tiesos skleidime, tai nereišlkia 
spręsti kad tuo puolama pati vie 
spręsti, kad tuo puolama pati vie šios korektūros klaidos: 
bendrinimas. Ir nemanau, kad 
ir pati vienuolija išeitų ginti var 
dan Kristaus ramybės, tokį sa
vo narį, kuris kokiu nors būdu 
pasimeta. Taip kaip-niekas vie
nuolijos nekaltina ir jos nepuo
la, jei jos kuris vienuolis iš vie 
nuolyno išeina ir nueina savo 
keliais^’..

j Man, kaip katalikui, skaitant

a) . Pirmoji pastraipa turėjo 
būti-:

Draugas paskelbė spalio mė
nesį įvykusio Kunigų Vienybės 
seimo nutarimus (žiuri Draugas 
lapkričio ihėn. 30 d.). Juose iš
keltas susirūpinimas apie išei
vijos didesnį religinio įsisąmo- 
nimo reikalą, ypač jaunimo. Ma
no nuomone, kad lietuviams ku
nigams, .turėtų" tarp pat rūpėti 
šalia religinio įsisąmonimo ir lie 
tuviško jaunimo tautinis — lie
tuviškas Įsisąmoninus.

b) . Ketvirtoje pastraipoje, 
13-j e eilutėje po žodžio “vieny
bę” praleistas žodis “nebūt”.

c) . Penktoje pastraipoje 6, 7 
ir 8-je eilutėse išbraukti- sakinį 
“Tiesa, kad Kristaus ramybės 
klaidingas interpretavimas”,

d) šeštoje patraipoje, 27-je 
eilutėje išbraukti sakinį “Tuo- 

Tabiau šis įžeidimui?”
Atsiprašome

RATELIS”

mo grupės su taut, šokiais ir 
Sportiniais pasirodymais, šiemet 
festivalyje dalyvavo 44 tautos.' 
Todėl kiekvienai grupei yra duo- ’

kfb pjakViliS, ktiriš. viehuolyno 
rat^i’bo'šė būvė gagamiiftas ir 
vibėūolyfių buvo platinamas. Ta 
bm bėvaFciyje įS^vilyje yra su- 
iiiėkinti mūsų- patriotai .— vei
kėjai. AJ tai KV šėmio 'dalyvius 
fcištAuš ramybė ®faūdė - pakel
ti balsą prieš pakkięistą ntėlą ir 
ŠfiVėiltūš plaukiančius iš viėhuo 
iyftti tfaštbfcių \

, .1^iUf.inrŲ šbkiy. grupe Cicero

šiais metais Cicero miestely- metais prieš padėkos dieną,-Tarp 
je įsikūrė nauja jaū.iųjų šokėjų tautinis Institutas suruošia di- 
grupė, pasivadinusi “Ratelis”.’> delio masto fėstivali. Dalyvauja 
Grupę suorganizavo’ ir jai Vado- j daugelio tautybių gausios jauni- 
vauja patyrusi tautinių šokių 
mokytoja Sofija Palionienė, sėk 
mingai reprezentavusi Cicero 
lit.'mbkyklą Šū mažųjų šokėjų
grupe..-Bet po Cicero lit. mokyk damdš labai ribotas keietos mi- j 
lų vedėjo a. a. kūn-. dr. A. Jus- nučių laikas. Programa prasidfe : 
kos mirties, dalis daugeli metų i da Įspūdingu grupių paradu, 

•’šdirbusių mokytojų, dėl Tėvui Maršų ir prožektorių šviesų ly- 
komiteto atšiaurios taktikos jų dimi programos dalyviai, lyg J 
atžvilgiu, iš mokyklos buvo pri- Įvairiaspalvis gėlių vainikas, ] 
verstos pasitraukti. Jų tarpe at vinguriuoja aplinkui salę, suda 
sidūrė ir S. Palionienė. Pamė-1 rydami nepamirštamą Įspūdi, 
gusi tautinių šokių meną,-ėmėsi j Kiekviena Į forumo aikštę Įer- 
•’ndividualiai -organizuoti naują nanti grupė yra pristatoma pa
šokėjų grupę. Per pusmeti su- gal jos etninę kilmę. Žiūrovų su
telkė ko ne 20 šokėjų ir spėjo i sirsnka • tūkstantinės minios, 
tiek juos ‘pramokyti, kad Tar-1 “Ratelis” dalyvavo jaunų pro- 
ptaųtinio Instituto pakviesta su gramoje. todėl publikos tarpe 
tiko su naujaisiais šokėjais at- buvo daug moksleivijos, kuri 
likti programą etninių grupių; programos dalyviam? negailėjo 
festivalyje Milwaukee, Wise. 
Pereitais metais tame festivaly 
je S. Palionienė dalyvavo progra 
moję su Cicero lit. mokyklos 
mokiniais.

stiprių katučių. Festivalis tęsia 
si tris dienas. Gausios ekskursi
jos suvažiuoja iš tolimų vieto
vių. Atskirose patalpose kiek
viena tautybė turi savo tautodai 
lės parodėles ir maisto stalus.

MdM-ą'ukee friiėsle, kiekViehaisV (Nukėlei Ii psl-l

HAiyUKT GINšIAUSKAS >
Gyv. 9009 So. Melvrha Ave., Oėk Lawn, III.

Mirė 199t ft. gruodžio 16 d.. 9:00 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko rtoliftfę 2 dukterys — Harriet Povilonis-ir Alvina Ma

žeika. žentas, Ąlbert, sūnus Alex Būdžius, niarti Estellė. 4 anūkai — 
Robert Badžius. Ronald Povilftiis, taip pat Dan old ir Ledflard 
Mažeika. sc'Aio Stena Tūbelis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklaus^ SlA 36 kuopai. ,
šeštadieni 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack-LackUAicz 

kojflyČftfo- 2^4 W. 69 St.
Pirniadftftį. gruodžio 19 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš 

kdfrlyčios i Lietuvių Tautines kapines. <
Visi 4- Harriet Ginšiauskienės gimrftcs draugai ir pažiztami 

nįftširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pšskutinĮ pa
tarnavimu ir atrisveikftmą. . - • .

Nulūdę Jbkterys, sūniA, šėšvo, giminės.
Laidotuvių direktoriai: Steponas t. Lack ir Sūnūs, td. 737-1213

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Apsivilkite Viejpaiiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai nęapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

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

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

Teu: TAris 7-1741 -1742

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
bALYSE.

t 

į 
t 
M
►

Chicagoz
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associačijbš

.. TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
8307 Šo. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

i330-Ji So. CALIFORNIA AVENUE
- ii Teletbnas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR ŠONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

’j ■ 2533 TV. 71st Street
" f liet.: GRoreiill S-2345-C

1410 So. 50th Avė., Cicero
Ttlef.: TOwnkall 3-2108-,

TRYS MODERNIŠKOS K0P1YCI0S
AIKŠTE TŪTdMO&ILiAMS PASTATYTI

BUTKUS - YASAITIS
1446 Šo. 50th Ave„ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA A VE. Phone: LAfayett* 3-3572

GEORGE F. RUDiMLNAS
3319 So. LITUANIČA AVE. TeL: YArdu 7-1138-1139
.................... . ■

Į

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET . RfrpvbUc 7 1213
2314 WEST 23rd PL/.CE Vli llnU 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY^ Palos Milk, l^L 974-441®

j
į

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1311
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Kepta bulvė būna skanes- tinkamoje distancijoje nuo už- 

nė ir miltingesnė, jei prieš ke-,uola:dų ir kitų degamų daiktų, 
pant įduriama keletą kartų su 
šakute, kad bulvėje esantis van
duo greičiau išgaruotų. Kalbant 
apie keptas bulves, įdomu žino
ti, kad keptų bulvių griežinėliai 
— potato chips pirmą kartą bu
vo patiektos - 1853 m. Lake 
House viešbutyje, Saratoga 
Springs, N. Y., vienam valgyto
jui paprašius iškepti bulvių, 
ploniau supiaustytų už prancū
ziško stiliaus keptas bulves. į

• Pirmieji amerikiečiai pa-Į 
stebėjo, kad tik pusė pasėtų bei

— Jokiu būdu nenaudoti ben
zino, naftos, žibalo bei kitų pa
našių medžiagų prigesusiai ug
niai atnaujinti krosnyse bei ži
diniuose. Nelaikyti arti jų de
gamų daiktų. Saugūs apšyieti- 
mo ir šildymo reikmenys yra 
rekomenduojami Underwriter's 
Laboratories pasetaba arba “UL’ 
ženklu. M. Miškinytė

Vilniaus šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

veltui geram jų derliui buvo su
kurta daina: f Vienas grūdas 
kirminams, antrasis varnoms, o 
trečiasis juodvarniams, gi liku
sieji trys turi užaugti”. Tais į 
laikais indėnų vaikai vįetojel 
paukščius gąsdinančių baidyklių; 
vartodavo vėju pučiamas švil
pynes. Moderniais laikais pra
dėjo gaminti laukų apsaugai to
kias pat, tik elektronines, švil. 
pynes bei trųkšmo kėlėjus.

— Lietuvos Dukterų Draugi" 
ja, 2735 W. 71 st SL, Chicago, 

|IU. 60629, vykdydama vietinės 
šalpos darbą bei teikdama paT 
galbą sunkiose aplinkybėse esan
tiems tautiečiams^-dažnai aplan
ko chroniškų ligonių bei sene
lių slaugymo namus, esančius 
Odk Forest, Ill. Draugija pagal 
savo išgales stengiasi išpildyti 
lankomų asmenų pageidavi- 

Populiariąųsia kalėdinė!mus bei suteikti nuolatines pa
slaugas bei globą, kartu darant 
pastangas grąžinti į normalią 
padėtį. Kalėdų proga, lankant 
minimą miesto instituciją, ten 
esantis Petras Karpuška pagei-

uoga, be' abejo, yra spanguolė. 
Indėnai ją vadino karčiąją uoga 
“i bimi”, gi pilgrimai pastebė
jo, kad jas mėgsta tik gervės, 
todėl ir pavadino gervuogėmis'

■ į — cranberries.
3 Lietuviai sakydavo:

vagis vagia, tai nors sienos lie-
?ka o gaisras nepalieka nieko”. 
Apsisaugojant nuo gaisrų, pri- 
silaikytina šių taisyklių:

— šildymo krosnys bei įren
gimai privalo būti gerame sto- 

>vyje, o gedimai tuojau taisomi 
f patyrusio mechaniko.
į — Visi įrengimai turi būti!lyh, N. Y., platinimo vajaus pro- 
; naudojami pagal dirbtuvės in- ga užsisakė Naujienas viene- 
įstrukcijas. Vartoti tik nurodytą tiems metams, tuo palaikyda- 
. kurą ne tik šildymo, bet ir švie- mas jį nusistatymą, kad prieš 
|sos Įrengimams. .i? >- -j’Li^tu.vj^ ^okupantą ir lietuvių
s — Kjtepjamus^ąįl<iy^pSįFčn-'ĮŽhįytį§us bei -skriaudėjus rei- 
„gimus: laikyti. - at^ę^A^^ojįJk^kbwti ir veikti, o ne jiems

“Rai ĮAnksČlaU jis gyveno Naujienų
kaimynystėje, bet chroniškos 
ligos privertė atsigulti miesto 
ligoninėje, o tolimesniam tvirtė
jimui pertekąs į Oak Forest 
slaugymo instituciją. Jis dėkin
gas LDD narėms už lankymą 
ir dovanas, o Naujienoms už tei 
singą informaciją. , j

— Juozas Eganaitis, Broot-

LIBTUWS AIDAI 
Penkt, 9;30 -10;00 v. v. - 1490 AM 
Sett. S;W - TOdX) Vi v..- T 06.3 FM 

Veda L BRAZMlONYrt
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 ] 

Telef. - 778-5374

pataikauti vardan utopinių sva-į vardienės parašytą 
jonių ir pseudopolitikos. Dėkui lietuviškų kąlėdinių vaizdų ir 
jam už dėmesį ir už prenume
ratą. Taip pat dėkui jo bičiu
liams, kurie jį supažindino su 
Naujienomis ir turėjo teigiamos 
įtakos. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos su- 
sipažisimui 2 savaites nemoka-1 
mai pagal gautus pageidavimus 
arba platintojų atsiųstus gali
mų skaitytojų adresus.

— Ona ir Stasys Stanaičiai 
iš'Marquette Parko sveikina vi
sus gimines, draugus ir pažįsta
mus Kalėdų švenčių proga lin-

Į kėdami .visiems linksmai sutik
ti Naujuosius Metus ir daug 
laimės bei sveikatos juose. Taip 
pat. siunčia sveikinimus ir ge
rus linkėjimus visiems Naujie- 
sų bendradarbiams įr darbuo
tojams, o vietoje kalėdinių kor
telių paremia Naujienų leidimą 
$20 auka. .

— Kun. dr. Juozas Prunskis 
ir dr. Balys Paliokas kalbės apie 
dr. Vlado Juodeikos knygą “Di
džioji iliuzija” šį sekmadienį, 
gruodžio 18 d. Jaunimo centre. 
Knygos aptarimą ir pokalbius 
apie ją ruošia LK Mokslo Aka
demijos Chicagos židinys.

— K. Donelaičio lit. mokyklos 
kalėdinė eglutė mokiniams, jų 
tėvams ir visuomenei ruošiama 
šiandien, 11 vai. ryto, McKay mo 
kyklos salėje. Marquette Parko 
lit. mokykloj eglutė bus 7 vai. 
Vak. parapijos salėje. - .

— Akt. Laimos Rastenytės
Lapinskienės Lėlių teatras da
lyvaus su atitinkamais škicais 
kalėdinėje Christmas Around 
the World programoj^okąją-ir 
Pramonės: muziejujeJ>’š^^įeiLl 
gruodžio 17 d., 7:30 v^įyiŠi^ie- 
turių pasirodymus pw^^Uie- 
tuvos vyčių. tautinių;S^ų‘ gru- —---- ..........
pė,-vadovaujamai FranžiŽapOlisi I top^Hbt Spriagą?<|AFk.£71901{ 
Jie vaidins konsulės Juzės Datiž- -felf?.'^Įi9641.'Gę^ >

Az ’T, .

Springs jikyrius 
-Melų : tai tikimą 

H Royale Vista Inn,. Torch ro<MU 
patalpose. Dėl • informacijų 
skambinti S. šniaižienei tel. 321- 
9.'>4Karba Vįncui Rasteniui teL 
623-8937. j

J — Jonas Schulca, lietuviškos 
veiklos veteranas, anksčiau gy-l 
venęs Brighton Parko apylin
kėje, o paskutiniu metu slaugy
mų namuose, gruodžio d. su- 
la ūžė -kojos kaulą. Gydomas šv. 
Kryžiaus ligoninės 603 kamba
ryje. Gruodžio 15 jam buvo pa
daryta operacija.

— Illinois valstijos loterijoje 
gruodžio 15 d. Bonanza trauki
me laimėjo 57, 080 ir 6747, spal
va raudoną. Gold Strike trauki
me laimėjo 40, 44, 27 ir 16.

— A. Gudaitis iš Cicero apy
linkės sveikina visus savo gi
mines, draugus, pažįstamus ir 
kaimynus šv. Kalėdų proga ir 
visiems linki linksmai sulaukti 
Naujuosius Metus ir daug laimės 
juose. Vietoj kalėdin ių kortelių 
jis paaukojo Naujienoms dešimt 
dolerių.

_ AltoJHot 
ruošia .Nauju

dainų bei giesmių pynę.
—- J. Puteikis, Lemont, Ill., iš 

anksto befrag|nimQ pratęsė pre
numeratą. o aavo gerus linkėji
mus atlydėjo ^$10 auką. Po du 
dol. už kalendorių atsiuntė: po
nia M. Vasiliąuskiehė iš Mon- 
trealio, ponia. Oną Simokaitie- 
nė iš Cicero, Domas Adomaitis 
ir Kęstutis Puskunigis iš Mar
quette Parko, taip pat Petras 
Bružas iš Gąge Parko. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas 3 mėh. tinkamesniam susi
pažinimui;- Dėkui visiems.

— Pedagogas Petras Maldei- 
kis, pre!.’ Xykolo Krupavičiaus 
monografijos autorius, gruo
džio. 11 kalbėjo Hoi Springs’© 
radijo valandėlėje “Leiskit į Tė
vynę’- (Lithuanian Broadcasting 
SPA) apie prel. M. Krupavičių, 
jo mirties septynerių metų su
kakties proga, pabrėždamas, 
kad velionio asmenyje gyveno 

, didelė dvasia, didelė lietuvio 
kovotojo asmenybė, kuri savo 
idealizmų švies: ir ateities lietu
vių kartom. Vėliau programoje 
buvo prisimnlas prof. dr. Pra
nas Skardžųs,. miręs prieš dve
jus metus, praleidęs Hot Spring- 
se paskutimuosius hąvo gyve- ,į‘į aŠikėlA 5339 So. Washfc

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje ; (SUA) organizaci
joj. Vaikams ir jaunuoliams 
pigi TERM apdrauda: $1,000 
tik už 3 dul. męfąms. Jiems yra 
ir Taupomoji C- Endowment 

Į apdrauda aukštajam mokslui 
arba studijoms. Klauskite apie 
grupinę Akcidentaję apdrauda 
organizacijų nariams. — tik $2 
už . $1,000 apdraųdą. Dėl šių 
ir kitokių informacijų skambin
kite Kristinai. Austin % Naujie
nos. Tel. 421-6100. (Pr.)‘

nimo saulėlydžio metus.
Su daina “Mvlėsi Lietuva iš' 

tolo“ paminėta jos kūrėjo —- 
kompozitoriaUŠ :prdf. Vlado Ja- 
kubėno viener hr metų- sukaktis.

Sekanti radijo programa bus 
girdima gruodžio-25 dieną, per 
Kalėdas 2:30 po pietų iš KBHS 
stoties, banga 590 AM.; ' 5; .

‘ Nefcinti^ji pasvėįl^tjįapaugus,

TATt
Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

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

ŠIMAITIS REALTY

ir

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd ŠL TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS .— parenkam 
aiiomiaiiikus

4243 W. 63rd St, Chlcig. 
TeL J767-0600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
! 4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas 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 kitu 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.

1 9 78, METŲ

8 d.
6 —10 d.

10 d.

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18 - 
BIRŽELIO 27 iki .Liepos ' 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪCIO 3. 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti L 
Chicagą tuo pačiu bilietu.

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

♦

Kainos bus praneštos vėliau

Marius Kiela \
6557 So. Talman 'Ave. 

Chicago, UI. 60629 
312-737-1717

— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air .fares subject to
• - S’, 4* J

■riiiiiiniiiiiinnAiiįg

♦ Tony Pąznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da-

naw Ave. Jis yra vyriškų 
moteriškų drabužių siuvėjas 
pritaikymo profesionalas. -;

Tel. GR 6-7603 ... •• V

ir

HELP WANTED — MALL 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE
MECHANICS
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

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AN© CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

oi 1X41

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. .Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559
/ • \ - - ' '■--------------------9

“RATELIS”
(Atkelta įš 5-to psl.)

‘itl^o^ogramą lap 
kričio į9 šęštądiienj. Didokas 

misrsu'švėūtėmis>-5ar *kifa^)rogaH^u^o^>lls.aį^u 4a^1ŠiaĮi nei 50 vie
• -2J?. Val^3ti r ' 

Cicero, kp-nė p 
daug- tėvelių —
&i' krikštaiį'^Bių- vaikučių tar

krėipki(ėfe^j - pr^^^eg^vedėj^

A *< T n

a

-■ SIUNTINIAI I LIETUVA; ;
MARIJA NOREIKIENŽ į į " 

2SO8 We< 69th At. Chicago. ŪL 60629 • TeL W 5-2787
Mslrlnklmat f«r»« rOšl*c Įvilriv pcklv 

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARournr gift parcels servtci 

1W1 W. 69th Sfw Chicago, HI. 80629. — TeL WA 54717 
XW3 Si. Halstad -«t„ Chicaye, 1(1. 60608. — Tat. 2544324

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdrivctoi |ld 
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL <0629 

T*L 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Ulinei* 60455

Tel <598-9400

AH accounts com
pounded dai 
Passbook Sa

Bid quarterly.

AND LOAN ASSOSIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 25A-M70

1 Years Saving* 
Certificate 

GT 
(Ifitimii $$ J0OO).

vp miela. Pro ’lŽ§gu& bėgo Wis- 
' ęonsin 1 derlingų- dirvų lygumos 
. su: turtingais ’sjuĮų, kumpių ir 
dešrų pramohiihaiš ūkiais. Juo 
dmargės karvutės, paleistos iš 
tvartų, graibstė" užsilikusią žo
lę po sodybų lomas. Tingiai sto
viniavo sportiniai arkliukai, ma 
žiesiemš keliauninkams sukeda- 
mj pasigėrėtinų vaizdų. Netru
kus nė dviejų valandų, autobu
sas atvežė prie Wilwaukee Me
cca pastatų. Viduje susiradom 

; saviškių. Ponios Balčiūnienės 
kviečiami, lietuvių maisto gami- 

' nimo patalpoje buvome pavaišin 
ti karštais bulviniais blynais, 
kavute, pienu ir kitais gėrimais 
Per žmonių spūstį vos ne vos 
priėjom prie lietuvių parodėlės. 
Kitų tautybių tik dalį stalų be
teko pamatyti, nes šokėjams rei 
kėjo skubėti rikiuotis į didįjį pa 
radą. Programa prasidėjo 1 vai. 
30 min. “Ratelis” pašoko Kalve 
lį. Akordenonu grojo Kr. Griniū 
tė iš Lemonto.

Grįžus į Cicero, gerokai praal 
kę šokėjai buvo pakviesti vaka
rienės į lit. parapijos salę. Čia 
netrukus turėjo prasidėti (R‘ 
L. Bendruomenės koncertas — 
balius, kuris buvo pradėtas su 
“Ratelio” šokiais, šokėjai susi
laukė publikos nuoširdaus ploji
mo, savo vadovei S. Palionienei 
atsidėkodami įteikė dovanėlę.

S. Palomenė subūrė daugumoj 
tokius vaikučius, kurie gyvena 
atokiau nuo lit. mokyklų ir jų 
nelanko, ir kurie yra mišrių šei 
mų vaikai, turėdama ričių kad 
vaikučiai šokdami lietuviškus šo 
kius fr dėvėdami tautinius dra
bužius, įpras į lietuviškąjį gyve

Didžiausias kailių

pMvlenfnteU

in. pajudėjo iš 
butelis. Važiavo 
felydovų. Liuks-

Chioagoja ■ “““■

.NORMANĄ 
mURŠTEINĄ 
gtebTcL 263-5828

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.

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

tel. 434-4660.

4*45 5o. ASHLAND AVĖ. 
52M775

62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
; 2-. Kreiptis

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

:• - ; • ‘ - . * . •

(įstaigom) ir ’ 
677-8489 Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET

Te{efu REpubllc 7-1941

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7458
Taip pat daromi vertimai, flmlnly 
Bkvlatimal, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 A re h. r Ar. 
cSSSTlit 60632. T«L YA 7-598<

i i —■ ■ i

PERRY PLAZA MOTEL

1007 Park Ave., Hqt Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

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

501—523-9814.

BEST THINGS IN LIFE
l^il Frank Zapolls
008% W.YSth St.

GA 4-8654

STATI TAAM

INSURANCE

Slate Farm Life Insurance Company

nimą ir įtrauks į jį savo tėve-

Tėveliai rodo daug entuzinzmo 
ir tvarkingai atveža vaikus į 
kiekvieną repeticiją. Dr. V. Bal

Sius net iš Kenoshos. i
Linkėtina naujai įsižiebusiam 

lietuvybės žiburėliui sėkmingos 
ateities ir jo vadovei S. Palionie- • 
nei, dirbančiai iš pasišventimo- 
be atlyginimo, daug dvasinio ( 
džiaugsmo su kiekviena “Rate-^ 
lio” pasirodymų. ‘ 4,1

B. Motušienė

■ ■ ■■ ■ — T— «

LIETUVIS
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 

Date namus ft lauko fr B vidaus, 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107 
STASYS ŠAKINIS

fight heapt diseast

• - BftUJNVM, cmCAee I »X — Saturday, Dumber 17,’1971




