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' ' | Oficialiai iš premjero Begino
ORO PAJĖGOS TIKRINA. Sadatas nieko nepatyrė, bet ki-

J. KLAUSEIKIS

Los Angeles, Cal
Lietuvos;valstybės konsulai iškilmėje

- Gruodžio' 11 dieną Los Ange
les lietuvių kolonija pagerbė nau 
jai paskirtąjį Lietuvos respubli
kos generalinį garbės konsulą. 
Vytautą Čekanauską. Organiza
cijų sudarytas komitetas paruo
šė programą ir kvietė visuomėnę- 
12:30.vai.. rinktis:į šv. Kazimie’ ... ; .r.... - __ ...
ro parapijos šalę iškilmingai ąt- belis. Išvakarėse buvo sušaukta' 
žymėti faktą, kaį Jungtinių Ame 
rikos Valstybių^ tebesilaikoma'' 
pažado, jog jos Lietuvos okupa
cijos nepripažins ir-kad to pa-, 
žado laikymąsi pademonstravo 
pripažindamos'. Vytautui čeka- 
nauskui konsulo teises: ■ - -

Į iškilmę buvo kviečiama sve
čių iš toli ir iš arti, tiek savų, 
lietuvių, tiek ir svetimtaučių,, 
pavergtųjų tautųatstovų.'Iš New 
Yorko atskrido generalinis* kon-

Gen. garbės konsulo 
inž- Čekanausko iškilmės.
Inž: V. Čekanauskui apimant' 

gen. garbės - konsulo pareigas 
Los Angeles .mieste iškilmėse da 
lyvavo ir Altos pirm. dr. K. B6-‘

spaudos konferencija, kur dr. K- 
Bobelis pranešė apie Belgrado, 
konferenciją... Tą vakarą buvo 
priėmimas, -gen. kons. čekanaus 
ko bute, kur ^en. kons A. Simū-į 
tis, sveikindarias naują gen. koiri 
sulą, buvusį-Los.-Angeles Altos: 
pirmininką,/;sa.vo kalboje šiltai 
atsiliepė apfe- Amerikos Lietu-; 
vių Tarybos darbą. Tą patį pa
kartojo ir iškilmingame posėdy 
po pamaldų7' parapijos salėje., 

sula?Anytos Simutis,.iš čika-. .Naująjį; gen,' .garinės konsulą 
gos Amerikos Lietuviu Tarybos , sveikino net^S. organizacijų ats- 

. pirmininkas Ka^s Bobelis. Svei j tovai. _
kinimo raštą atsiuntė Lietuvos į Gen. garbės konsulas.negauna

no, generali-nė’konsulė Juzė Datr; įstaigą išlaikyti. Los
džvardienė iš Čikagos ir Vliko| . ; ■ -
pirmininkas -Valiūnas iš New, 
Yorko. ' *

Gen. konsulo A. Simučio
pasitikimas aerodrome - - >

Los Angeles aerodrome iš New į 
Yorko atskridus] Lietuvos ge
neralinį konsulą Anicetą Šimutį- 
aerodrome j»sitikb gen;-garbės: 
konsulas Yj^tiik'S^anauMcas - ir: 
Naujinu bendradarbis Vladas^ 
Bakūnas. Pasveikinus atskridusį 
sveča Vladas Bakūnas paprašė 
atsakyt gen."'konsulą Smutį 'į 
keletą klausimi, kure įdomūs ne 
tik spaudos atsfovui,betirvisai- 
visuomenei. Klausimus ir konsu 
lo atsakymus Vladas Bakūnas 
tuoj pat įrašydino rekordąvimo 
aparate. "i - :

Gruodžio 1.0 d. per Kaliforni
jos lietuvių radiją Vladas Ba
kūnas pasikalbėjimą transliavo, 
perdavė radijo klausytojams. 
Nesiimu to pasikalbėjimo čia at 
pasakoti, nes mariau, kad Vla
das Bakūnas savo pastaba apie 
konsulų dienas Los Angeles mies 
te Naujienoms rašydamas pas
kelbs pilną pasikalbėjimo turinį. 
Tuo tarpu tik tiek galėčiau pa
sakyti, kad tas iš anksto nepla
nuotas, nerežisuotas pasikalbėji 
mas radijo klausytojų, kiek man 
jų teko susitikti, labai gerai ver 
tinamas.
Kalbėjo Amerikos Liet. Tarybos 

pirmininkas K. Bobelis
Gruodžio 10 d. vakare Karužų 

“Trakų” vilos svetainėje Alto 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
padarė pranešimą apie Belgrado 
konferenciją. Kviečiami buvo 
spaudos bendradarbiai ir žurna
listų skyriaus nariai, bei šiaip 
visuomenininkai, kuriuos, kaip

Debesuotas,šilt esnis 
Saulė leidžiaei 4:21, teka 7:11 |

-__________ ________________ •____ ——'

rHUANlAn DAILY NEWSt 'CaJ
o. c.
Chicago, UI. —Pintu* lieniS,— Monday, December 19, 1977

Pasitarimai su.Valstybės 
departamento atstovu
Į’Chicagą buvo atvykęs JAV 

Valstybės departamento atsto
vas' Mahlori Henderson. Jo tikš 
laš -— painformuoti apie JAV 
užimtą' politinę liniją ir patirti 
etninių-grųpiū bei kitų pageida
vimus. Su'juo gruodžio 9 d. She 
ratori viešbuty posėdžiavo lat
vių,' vokiečių, kroatų, ukrainie
čių, rumunų, šiaip amerikiečių 
atstovai. L^tuviaihs atstovauti 
Amerikos Lietuvių Tarybą buvo 
pasiuntusi kun. J. iPrunskį.

M. Hendersonas pareiškė, kad . 
norima sudaryti tvirtesnį pa
grindą užsienio politikai. Laimė 
jinai daug pareis nuo visuomė 

;nės paramos. Jau pasiekta laimė
jimų šeimų jungimo, emigracijos 
iš SSSR klausimuose. Belgrade 
amerikiečių keliamas asmens ir 
tautų laisvių pastangas remia. 
Europos valstybės, net kartais 
pralenkdamos. JAV. ■

Svarbu, kad būtų skatinnamos 
JAV radijo TV stotys ir spauda, 
palaikyti tuos Amerikos sieki
mus. Priminė, kaip rusai siekią, 
perimti palikimus. asmenų, ku-

Angeles Neo-Iitūanų skyrius jau? 
įteikė pirmą auką — .1000 dol.,- 
o prel. J.Kužingis pažadėjo tam: 
reikalui pravesti- baknytinę rink 
Kavą. Minėj imui' pirmininkavęs?

neturi giminių ar'jiems nepalie
ka — turėtų tai pažymėti testa-: 
mente. j

Rumunų atstovas saktino, kad 
p.:-Vidugiris paprašė ’dr. K: Bp-I JAV pareikštų Maskvai, jog ne- 
b^ pb iškilhiių^padąrjrti-dar kar-‘ ’’CT>nnr}1TI1 ” 11P npjRi-

■ tą pranešimą. apiel atsilankymą 
Belgrade. Prarisimo su dideliu; 
dėmesiuklausėsiga-' • usiai • žino-i 
niu. ’• - -- ■: ■' • . .*

TOKIJO, Japonija. — Japo
nijos ekonomistai labai' patenkin 
ti kylančia jenos verte, bet jie 
nesirengia klausyti Amerikos 
specialistų patarimų. Japonai 
ir toliau 'pardavinės pigiau pre
kes Amerikoje, bet tuo pačiu me 
tu jie nutarė pirkti žymiai dau
giau Amerikoje gaminių įvairių 
•jiems reikalingų- prekių. Iki šio 
meto japonai buvo labai taupūs, 
dolerių menkniekiams neišleis
davo. Dabar vyriausybė yra pa
siruošti pirkliams duoti leidi
mus pirkti žymiai brangesnius 
Amerikoje gamintus gaminius. 
Japonai išmoko gaminti piges
nes elektronines .mašinas ir au
tomobilius, bet jie iki šio meto 
nesileisdavo į brangesnių ir su
dėtingesnių mašinų gamybą. -
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Sadatas nutarė pirma dar kartą susitikti su 
Beginu ir susitarti dėl taikos

KAIRAS, Egiptas. — Kai Egipto prezidentas Anwar Sada
tas buvo nuskridęs į Jeruzalę ir pranešė Izraelio vadans, kad 
Egiptas nori taikos, tai premjeras Menahem Begin jam nieko ne
prižadėjo. Izraelis pasakė Sadatui, kad sieks taikos. Premjeras 
Begin prižadėjo Egiptui duoti paramą, jeigu pavyks susitarti ir 
pasirašyti taikos sutartį.
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to. jei kas UŽ geležinės uždangos tniinierigS-Vyt»uta5 Čekanauskas, Lietuves Respublikos garbės konsulas '
KaWomijoje, praeitą sekmadienį Ibuvp pagerbtas lietuviu parapijos 
salėje, . Inž. Čekanauskas ilgus metus buvo (Los Angeles Lietuviu Tarybos 

pirmininkas y

.■įleis jų spaudinių, kol jie neįsi- - 
leis vakarų pasaulio spaudinių.
Džiaugėsi, kad JAV skyrė lėšų • 
radijo siųstuvų atnaujinimui. Į 
Vokiečių atstovas J. Hibling ska) 
tino, kad JAV būtų kietesnės de-. 
rybose. Ukrainietė U. Cdewych 
nuši&kundė, kad jų šalyje gau
siai areštuojami tautiškai veik
lesnieji, jei tėvas areštuotas, vai 

■kai negali eiti aukštųjų mokslų.
M. Henderson žadėjo atkreip 

ti dėmesį į visus tuos dalykus. 
Pažymėjo, kad JAV visų pirma 
imasi kelti tuos klausimus, kur 
numatomi greitesni palankūs 
sprendimai.

Tautybių atstovų pasitarimas 
su Valstybės departamento aukš 
tu pareigūnu praėjo draugiškoj 
dvasioj, užmegsti artimesni ry
šiai. ALTo Informacija

ti Izraelio pareigūnai, kalbėda 
mi apie taiką Artimuose Rytuo 
se, prižadėjo Egiptui padaryti 
dideles koncesijas. Užsiminę, kad 
Izraelis gali atiduoti didelę da- 
į, o gal ir visą Sinajaus pusia- 

_ i Egiptas iš tikrųjų 
sieks taikos ir bendradarbiaus 

|su Izraeliu taikos ir ūkio klausi- 
I mais.

Situacija labai pasikeitė, kai 
Izraelis nutarė atiduoti Egiptui 
visą Sinajaus pusiasali ir pada- 

Izraelis 
....... taip pat sutinka duoti autonomi

vtj a\arijų, ivv'^a Samarijai. Taip Izraelis va- 
ta mm, prakast,s J<Saaw>s'žemes, gulinčias

vo ^sprogimai’ motoruose. P La-1 T - -- t j — - •' .. / -X vakarinėj e Jordano upes pusejetr.’mspekaja-^soš ^v.ac.jos jr os a(Mnist.
pradėta paskutiniu laiku, kai . T i- i taf t . , . , iruojamas Izraelio karo jegu. Dabuvo pastebėtos motoru prob- K , T v i, \ . v. T i bartmiu metu Izraelis sutinkalemos Anglijoje esančiuose r-. v . -, ,7 {atiduoti minėtu žemiu adminis-111F modeliuose. 1

Oro Pajėgų vadovybės pra
nešimu penktadienį, kai kurių 
452F-11L ir FB-1Į1 bombone-Lj 
šių lėktuvų motoruose p a.s t e-j s^j' JY “ 
beta įsprogimų, dėlto nradgta 
tų lėktuvų motorų nuodugni 
inspekcija. Pareigūnų praneši
mais, patikrinus pirmąjį šim
tą motorų, rasta 34 motorų vi
daus sudegimų dalyse (combu 
sion cases) isproginėjiinų. 
Nepasakyta, ar is tų 49 lėktu-i

traciją Samarijos gyventojams. 
Dabartiniu metu Samarijoj dau- 

Jungtinės Tautos baudžia gumą sudaro Palestinos arabai.
Ten jie turi savo žemės, sodus, 
daržovių laukus, kasyklas ir ki
tus turtus. Praeitais metais Iz
raelis leido samariečiams išsi
rinkti savo miėstų ir miestelių 
savivaldybes. Samarijoje dar te
begyvena samariečiai, ten gyve
nę Biblijos laikis. Ten yra įsi- 

j kūrusių žydų, atvykusių iš kitų 
tų ..susilaikė nuo balsavimo. .Samarijoje yra įsteig
Priimta neįpareigojanta rezo i 
liucija .kuri reikalauja Saugu- 
moTarybos sankcijų prieš Pie
tų Afriką užtai, kad ji teikia 
alyvą Rodezijai, prieš kurią 
JT anksčiau paskelbusios em
bargo ir kur svetimų kraštų 
investmentai “palaiko rasių se 
paracijos politiką“.

Pietų Afriką — Rodeziją
NEW YORK. — Jungtinių 

Tautų visuotinas Susirinkimas 
penktadieni nubalsavo visišką 
alyvos embargo įvedimą ir 
naujų inveštmentų nutrauki
mą Pietų Afrikai. Jungtinės 
Valstybės ir saujelė kitų kraš

LEONIDAS BREŽNEVAS SUNKIAI SERGA, 
VISA LAIKA GULI ANT NUGAROS

-Jis turėjo.pasakyti tris svarbias kalbas, bet 
Įeiti jo paruoštas kalbas perskaitė

MASKVA, Rusija. Maskvoje užsienio diplomatų- tarpe iš lū-
pū į lupas eina žinia, kad Sovietų Sąjungos prezidęntas Leonidas 
I. Brežnevas sunkiai serga. Nuo šių metų gruodžio 3 dienos niekas 
jo nėra matęs* jokiose oficialiose ceremonijose. Brežnevas turėjo 
pasakyti tris svarbias kalbas sovietų organams, bet jo padiktuotas 
kalbas skaitė kiti partijos politinio biuto nariai. Pasakojama, kad 
Brežnevas sunkiai serga, jis visą laiką privalo gulėti tiktai ant 
nugaros, praneša Chicago Daily News korespondentas telegrafinę 
tarnyba.

Brežnevo sveikata nebuvo stipri
Brežnevą asmeniškai pažįstan 

tieji žmonės tvirtina, kad jojo 
sveikata paskutiniais , -keliais 
metais niekad nebuvo stipri. 
Brežnevo darbo valandos ilgos. 
Kad turėtų reikalingos energi
jos — privalo daug valgyti, o kai 
nutunka, silpnėja širdis ir kiti 
organai. Pirmadienį Brežnevas 
turėjo minėti 71 metų sukaktį, 
bet abejojama, ar jis tokiame 
minėjime galės dalyvaut. Gali
mas daiktas, kad jis dar atsi
gaus, bet jau negalės kištis į 

•visas valstybės tvarkymo smulk 
jmenas, kaip kišosi iki šio meto, 
i Brežnevas jaučiasi toks įtakin- 

, . igas, kokiu buvo Leninas.
— Rusai išmoko nustatyti.’ 

kai Amerikoje iššaunamas ga-j 
tingesnis šovinys. Vakar sovie
tų valdžia pirmą kartą priminė 
amerikiečiams, kad naujai ruo- 

. šiamos sutartiys draudžia 
įdaryti. Amerikiečiiii prieš 
J metų nustatydavo kiekvieną 
j vietų iššautą ar išsprogdintą

darbininkų. Dabar planuojama 
vėl atidaryti uždarytą Camp
bell dirbtuvę. Specialistai apskai 
čiavo, kad bendrovei reikės gauti 
535 niilijonų dolerių paskolą vien 
dirbtuvei paleisti. Apie jokį pel
ną ji negalės galvoti iki 1983 me 
tų. Be to, kas mokės už tokią di 
dėlę paskolą?

— Naujosios Anglijos medi
cinos mokykla tiksliai nustatė, 
kad Amerikos gydytojai nemo
ka -gydyti vyresnio amžiaus 
žmonių. Jie net nežino, kad 
negalima vyresniems duoti tų— Tokijo biržoje trečiadienį

už dolerį mokėjo 250 jenų, o1 pačių vaistų, kurie duodami jau-
ketvirtadienio vakarą temokėLjnesniems žmonėms. Vyresnių-Į 
jo tiktai 238 jenas. jų organizmas lėtesnis.

-— Streikuojantieji angliaka
siai išvertė du didelius sunkve
žimius anglies ant dažnai pra
važiuojamo kelio.

sakoma, “ant greitųjų” pavyko- 
telefonu ar žodžiu pasiekti.

Alto pirmininko pranešimo 
'klausėsi generalinis konsulas A.. . . 
Simutis, generalinis garbės konj',nj‘ 
sulas V. čekanauškas ir nema
žas būrys kitų klausytojų iš Los 
Angeles, iš Santą Monikos mies

(Bus daugiau)'

tos kelios žydų kolonijos. Sama 
rijos arabai nenori nieko bendro 
turėti su Arafatu, bet jie nori 
kalbėti palestiniečių vardu.

Prezidentas Sadatas, patyręs 
apie planuojamas Izraelio konce 
sijas, pasiūlė sustabdyti dabart- 
nes taikos derybas, bet dar kar 
tą susitikti su Izraelio premjeru 
Beginu ir pradėti derybas pagal 

JJJNGT TAUTU SOTIEJI1 planą. Sadatas nesitikėjo, 
MAITINS ALKANUOSIUS

Industrinės ir alyvą produ
kuojančios valstybės, veikian
čios bendrai per Tarptautinį 
Fondą Agrikultūrai Skatinti. 

, praėjusį penktadienį Romoje 
susitarė skirti bilijoną dolerių 
pagelbėti 
tautoms pasaulyje užsiauginti 
daugiau maisto. Tas fondas. į- 
steigtas kaip spaciali Jungti
nių Tautų institucija, tą $1 bi
lijoną pasižadėjimų turi su
naudoti per 3 metus. Tuo tar
pu nustatyta, kad Jungtinių 
Tautų 114 narių valstybių ski-

kad Izraelis atiduos egiptiečiams 
visą Sinajaus pusiasalį. Bet jei 
gu Begino vyriausybė tokia dos 
ni, tai jis nori dar kartą susitik 
ti ir paruošti planus naujais pa
grindais. Sadatas jaučia, kad jis, 
vykdamas i Jeruzalę, pradėjo naų 
ją erą ne tik pačim Egiptui, bet 

neturtingiausioms'ir visiems Artimiesiems Rytams.
T”.') tarpu Izraelio delegacija, 

atvykusi į Kairą deryboms vesti, 
šiomis dienomis turėjo progos 
pasižiūrėti į Kairą ir priemies
čius. Izraelitai yra nustebę dide 
liu neturtu, nešvara ir nepapras 
tai sunkiomis ekonominėmis są 
lygomis. Izraelitai priėjo įsitiki
nimo, kad Egiptui reikalinga di 
dėlė ekonominė pagalba.

INLAND STEEL BAIGĖ 
ILGAI TRUKUSI

STREIKU
Inlfend Steel Co. plieno fab

rikų darbininkams penktadie
nį bdlsavimu priėmus kontrak 
tą. baigėsi ilgiausiai Minneso- 
tos metalo pramonės 60. me
tu istorijoje trtikęs streikas, 
prasidėjęs rugpiūėio 1 d. Min- 
nesotbje ir šiaur. Michigane ir 
apėnięs 18,000 plieno darbi
ninkų. Kontraktą Inland Steel 
darbininkų ~ atstovai priėmė

Uždaryti — lengva, 
atidaryti — sunkiau.

Youngstown, Ohio. Prieš 
du mėnesiu Ydungston Steel dir 

2f>|btuvė užsidarė, atleisdama dar
bininkus, nes nepajėgė parduo
ti gaminamo plieno reikalingo 
kiekio. Amerikon atvežtas japo
nų plienas buvo pardevnėjamas 
žymiai pigiau, negu Amerikos 
plieno gamintojai galėjo parda
vinėti. -s

Prien© dirbtuvės buvo uždą-

tai

šo-

— Sovietų valdžia ateinančiais 
metais nutarė padidinti javų ga 
mybą, kad galėtų pripjauti bent 
15 milijonų tėnų javų daugiau, 
negu šiais friėtais.*'

181 balsu nrieš 43. laimėdami ria, bet didžioji dalis tik sko- 
ketvirladaliams savo na hna, pinigus tokioms šalims, 

kur vidutinės metinės paja
mos yra mažesnės, kaip $500 
asmeniui ir maisto maistingu
mas mažiau kaip 2,500’ kalo
rijų dienai. , _ , ___ _ ..

' ’ Jtfnglinių Valstybių įhašas Į 
tą fondą S200 milijonų, yra 
star^įaųsUą,,.^ ;

trims 
riii 
mų.

paskatinančių pagerini-

— Federalnės valdžios tyri
nėtojai nori liustatyti, kas buvo' 
prie Evansville lėktuvo vairo 
nelaifnės metu. Atrodo, kad ne

— Yale universiteto preziden
to pareigos buvo pasiūlytos trim 
mokslus baigusiems vyrams, 
bet jie atsisakė! Pareigos su
kelia labai daug rūpesčių.

dytė* fe* ątiėitti kėli tūkstančiai. kapitonas^vairavė..^
— Europoj ė ir Japonijoje 

Amerikos tdoleris ir vėl nekrito.



P?;

I 
f

I

VLIKO VALDYBOS PRANEŠIMAS
Lietuvių pte»Uhffo«

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, remdamasis sa 
vo 1976 metų gruodžio 4-5 die
nos seimo nutarimu, suorganiza 
vo Lietuvių žihogaus teisių ko
misiją (Vliko valdybos 1977. 
III. 3 protokolas Nr. 304) ir jos 
pirmininku pakvietė buvusį Vil
niaus Ukioversiteto prorektorių, 
tarptautinis teisės profesorių 
dr. Dem - Krivicką (nariai: kun. 
K, Pugevičius, dr. J. Genys, D. 
Kezierė, A. i

ii į Vakarus, o Viktorą Petkų 
areštavo KGB, vos tik prasidė
jus Belgrado konferencijai. To
mas Venclova, atvykęs į Jungti 
ries Amerikos Valstybes, 1977 
metų vasario 24 dienų liudijo 
kongresinėje Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Komisijoje 
Washingtone apie Helsinkio su
sitarimų nuostatų laužymą So
vietų Sąjungos okupuotoje Lie
tuvoje.

Amerikos Lietuvių Tarybos
Zerr, dr. J. Balys,: pirmininkas dr. K. Bobelis 1977 

J. R. Simanavičius, S. Kudirka, metų balandžio 27 dieną (lietu- 
A. Jurašienė, J. Jurašas). Komi- vių, latvių ir estų bendro komi
siją sudarant atsižvelgta, kadlteto vardų) liudijo kongresinė- 
joje būtų atstovaujama pagrin-Įje Europos Saugumo ir Bendra- 
dinėm mūsų organizacijom: Lie j darbiavimo Komisijoje Washin 
tuvių Bendruomenei, Amerikos, gtone apie Pabaltijo valstybėse 
Lietuvių Tarybai ir Bendrajam 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
dui.

Lietuvos grupė Helsinkio su
sitarimų vykdymui remti, kurią 
sudarė T. Venclova, kum K, Ga- 
ruckas, O. Lukauskaitė-Poškienė, 
V. Petkus ir E. Finkelšteinas,, 
1976 metų lapkričb Ž5 dieną Vii 6-8 dienomis dalyvavo žmogaus 
niiije paskelbė savo manifestą.
Jame reiškiamas susirūpinimas Organizacijos (būstinė Liucer- 
dėl Helsinkio susitarimų pažai- noje, Šveicarijoje) sušauktoje 
dos ir prašoma jų signatorų at- konferencijoje, kuri jvyko Wild 
sižvelgti i TSRS kariuomenės1 Bad Kreuth, Vakarų Vokieti j o- 
nulemtą dabartinį Lietuvos sta-1 je. Ten jie abu padarė išsamius 
tušą ir rūpintis, “kad Lietuvė-. pranešimus apie žmogaus teisių 
j e . nebūtų pažeistos humanitari- paneigimą Lietuvoje ir kitose 
nėš teisėse”. Tomui Venslovai pa Pabaltijo valstybėse ir paveikiai 
vyko 1977 metų pradžioje išvyk dalyvavo kituose konferencijos

— Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje — Sovietų Sąjungos vyk
domus žmogaus teisiu pažeidi
mus.

Lietuvių žmogaus teisių komi 
sijos pirmininkas dr. Krivickas 
ir atstovybės patarėjas dr. A. 
A. Gerutis 1977 metų gegužės

Teisių ir Tautų Apsispdendimo

darbuose. Jų pranešimus drauge 
šų tos konferencijos nutarimais 
Muencheno Universiteto rekto
rius dt. Nicolaus Lobkewiez įtei. 
kė Helsinkio Baigiamąjį Aktą pa 
surašiusiųjų valstybių vyriausy
bėms.

Jonas Jurašas 1977 metų ge
gužės 19 dieną padarė praneši
mą Washingtone Tarporganiza- 
cinėje Konferencijoje (ją suruo
šė šios organizacijos: Amerikos 
Taryba už L aisvę Pasaulyje, Pa
vergtųjų Tautų Komitetas, Kar 
dinolo Mindszenti Fundacija, žy 
dų Teisių Taryba, Jaunieji Ame 
rikiečiai už Laisvę ir kt.), pava
dintoje “žmogaus Teisės po 
Helsinkio”, ypač iškeldamas Pa
baltijo valstybėse — Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje — Mask-’ 
vos sistemingai vykdomą rusifi
kacijos ir etninio genocido poli- 
tką.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo vicepirmininkas ir Vliko 
pirmininko'pavaduotojas dr. Bro 
nius Nemickas 1977 m. birželio 
2-5 dienomis dalyvavo Pavergtų
jų Tautų Seimo delegacijoje, ku
ri lankėsi Washingtone pas visą 
eilę senatorių bei kongreso na
rni ir pas Valstybės Departamen 
to pasekretorių Europos reika
lams John Ą. Armitage. Vizitų 
metu visur buvo keliamas žmo
gaus teisių laužymas Sovietų 
Sąjungos pavergtuose ir viešpa
taujamuose Vidurio ir Rytų Eu
ropos kraštuose. Pasekretorio 
paakintas, dr. Nemickas surin
ko iš lietuvių žinias apie sovietų

Kauno miesto teatro rūmai 
; _ “ * f .

Surinko it redagavo teisininkas Jonas Talalas / 
(Tęsinys)

“Fiurerio Įsakymas (Hitlerio)
1. Jei Lietuvos kariuomenės daliniai pereina Ryt

prūsių sieną, tai jie turi būti nuginkluoti. Reikia laukti 
nutarimo, kaip su jais bus pasielgta vėliau.

SOPHIE; BARČUS RADIJO ŠEIMA A ; sį
ALDONA DAUKUS IR DUKRA' SOFIJA

linki visiems Lietuviams
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS Iš W0PA 1490 kil. AM.

Lietuvių kalba: Kasdien hub pirmadienio iki penktadienio 12:39 — 
1:00 vai. pdpiėt. šeštadieniais ir sekmadieniais hub 8:30 iki 9:30 
vai. ryto. - ’

7159 South Maplewbb^ Avėftife Tek: HEmlock 4-2413
CHICAGO, IbLlNdiŠ 60629

Lihksmų KalMų Švenčių ir Laimingų Naujų Mettį

kliudymus išskirtoms šeimoms 
susijungti, pavergtiesiems lietu
viams užsieniuose lankytis ir lais 
vojo pasaulio lietuviams Lietu
von vykti ir, jas susistematiza- 
vęs, įteikė Valstybės Departa
mentui. «

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatiniai atstovai dr. S. A.

Jaakson 197?. metų birželio 7 
dieną lankėsi Valstybės Depar
tamente pas pasekretorių Euro
pos reikalams John A. Armita
ge ir įteikė jam notas, atkreipian 
čias jungtinių Amerikos Valsty 
bių dėmesį į Sovietų Sąjungos 
okupuotose jų, atstovaujamose 
valstybėse >vylęįdomus žmogaus 
teisių paneigimus. -! A

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių • Bendruomenės pir 
mininkas A. -Gečys 1977 metų 
gegužės 9 dieną Įteikė Europos

Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Komisijai memorandumą apie 
žmogaus teisių pažeidimą oku
puotoje Lietuvoje.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos pirmininkė I. Banaitienė 
1977 metų rugpiūčio 24 dieną 
pasiuntė Jungtinių Amerikos 
Valstybių delegacijai Belgrado 
konferencijoj išsamų raštą, vaiz; 
duojantį lietuvių politinių kali
nių kančią, perskirtų šeimų var 
gus, religinį persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje.

Lietuvių Katalikų Religinė šal 
pa, vadovaujama kun. K. Puge- 
vičiaus, 1977 metų rugsėjo mė
nesio būvyje išsiuntinėjo kone 
5000 egzempliorių anglų kalba 
leidinio apie religijos persekioji
mą Sovietų Sąjungos okupuoto- 
j e Lietuvoje. $ ’ “ " 

(BusAdaugiau)
Ą '■ (Elta)

2. Šiuo metu kai kurie Vokiečių kariuomenės viene
tai grįžta į savo įgulas Rytprūsiuose. Šitie vienetai gavo 
instrukcijas neruošti jokių manevrų ir vengti visko, 
kas galėtų sukelti įtarimo, kad jų grįžimas turi ryšio su 
įvykiais Lietuvoje.

Žinotina, kad į galimus Sovietų Rusijos pasiteiravi
mus reikia tučtuojau atsakyti aukščiau nurodyta pras- 
rae-” . . ; -

von Grote
No. 451.

Linksni^, ty. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

linki

i V. .ANDRIJAUSKAS IR ŠELMA
TAVERNA IR DEGTINĖS KRAUTUVĖ

'• loOO W. 69th St. Tel.: GR 6-9092

- Vietos gėrimai pigiŠušionus kainomis.
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Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina savo narius ir klubui 
prijaučiančius, linkėdami džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLUBAS

JCLiX SAčAUSKAS — Pirmininkė
HELEN WENGELAL’SKXS — Vicepirmininkė 
NELLIE ŠKlNlijS — II viccpinninihkė 
ANTOINETTE KALYS — Nutarimų raštininkė 
BIRUTE BAŠINSKAS — Finansų sekretorė 
VALERIA SAMUOLIS Iždimnkfi 
EMILY SURWILL — Knscx; globėja 
ANTOINETTE RALYS Korespondentė

ALBINAS RUDINSKAS
230 DONEGAE DR. ROCHESTER, MICH. 48063

PhOhe: 375-9797
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321/193280-81
Politinio skyriaus viršininko memorandumas

Berlynas, 1940 m. birželio 16 d.
Lietuvos įgaliotas Ministeris paskambino man tiks

lu pranešti gautą informaciją. Palyginant su turimais 
raportais sekantieji faktai visai arba bent dalimi yra 
nauji. . -į. .•

1) Merkys šiuo metu vis dar eina Ministerio Pirmi
ninko pareigas. Pagal Konstituciją, jis taip pat perėmė 
Prezidento pareigas, nes Prezidentas Smetona perėjo 
sieną. Dekanozovas, Liaudies Komisaras Kaune, nepa
darė jokių užuominų, ar jis pripažįsta Merkį ar jo ne
pripažįsta einant tuo tarpu dvigubas pareigas.

Nieko nėra žinoma tuo tarpu .apie galimu naujos vy
riausybės sudarymą.

2) Vienas Lietuvos kariuomenės generolas*) veda 
derybas su rusų vyriausiuoju generolu Pavlovu dėl įsta
tyminio pagrindo suradimo (bent iš ‘ Lietuvos pusės) 
naujai militarinei padėčiai.

*) Vincas Vitkauskas.
3) Nakčia Įgaliotam Ministeriui buvo duota Kauno 

instrukcija paraginti Prezidentą Smetoną grįžti į Lietu
vą- Po to Lietuvos įgaliotas ministeris M. Škirpa kalbė
josi telefonu su Smetona, esančiu Eitkūnuose. Smetona 
atmetė pasiūlymą grįžti, nes Rusijos kišimasis į Lietu
vos reikalus tiek įžūlūs, kad Prezidento grįžimas 'būtų 
beprasmiškas. Be tb, Prezidentas Įsitikinęs, kad grįžus 
jis tučtuojau būtų suimtas,.

4) Pirmiausiai rusai pastatė sargybinius iš priekio 
ties Lietuvos Ministerijomis, bet kiek vėliau juos ati
traukė; radijo, telegrafo ir telefono tarnybos tuo tarpu 
laisvos. Tiesa, rusai kišasi Į bendrą reikalų tvarkymą, 
bet ne Į kasdieninius dalykus. Įgalioto Ministerio nuo- 
mbne, tai yra tik laikina padėtis.

Kalbėdamas su giliu įsijautimu, min. Škirpa pareiš
kė, kad šiame vokiečių spaudos pranešime pakartota tik 
rusiškoji versija ir kad jis pasigedo nėt simpatijas kris
lelio Lietuvai. Jis taip pat paklausė, ar Reičfib vyriaūšy- 
bė pasisakys dėl šių Įvykių? Aš jam atsakiau, kad tūliu 
sūsilaikyti nuo bet kurių komentarų apie , padėtį, ir tai 
tiek paveikė fftin-.. Škirpą, kad jis apsiverkė ir kurį laiką 
negalėjo atsigauti. •
/ Waefmaiin

(Vokietijos Užsienių Reikalų Ministerio pavaduotojas) 
BOLšEviktj Invazija ir liaudies

> vyriausySš -
PROF. V. KĖĖVė-MICKEVIčIUS

E. Liaudies Vyriausybės min- pirmininko^ pareigas ir 
buv. užsienžių reikalų ministeris ;

Perėmus Vilnių iš bolševikų rankų ir, kaip atlygini
mą už šią dovaną, Įsileidus bolševikines įgulas, lietuvių 
tauta buvo pagauta didžiausio nerimo if- sielvarto, nes 
suprato, kad prasidėjo Lietuvos tragedijos pirmasis 
aktas.

1940 m. birželio 15 d., bolševikų kariuomenei įžygia
vus Lietuvon ir Respublikos Prezidentui A. Smetonai 
su visa šeima ir artimaisiais giminėmis išvykus į užsienį, 
net labiausiai politikoje nenusimanantiems pasidarė aiš-: 
ku, kad Lietuvos vyriausybės savarankiškumas yra jau 
tik neiko nereiškianti fikcija; faktiškai visa valdžia pate
ko Į rankas bolševikų ginkluotų pajėgų ir Maskvos Ko
misarų Taryoos įgaliotinio G. Dekanozovo, atvykusio 
Lietuvon 1940 m. birželio 15 dienos vakarą, jau A. Sme
tonai išvykus į užsienį. • . 7

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Kanados naujienos
Įvyko šaunios vestuvės

šių metų lapkričio 5 d. St. 
Catharines mieste įvyko Onos 
Vilbikaitienės ir Jono Karaliū
no vestuvės Saint Denis maldos 
namuose.

Vestuvines apeigas atliko T. 
.J. Liauba OFM ir po to palin
kėjo naujavedžianis ; sėkniės 
šeimyniniame gyvenime.

Po vestuvių vaišės įvyko vo
kiečių Heidelberg salėje. Mais
tas buvo pagamintas pagal vo
kiečių receptą labai skoningai. 
Salė dėl 150 asmenų talpos bu- 
vo pilna svečių iŠ Hamiltono,, 
Toronto. Detroito, Čikagos, St. Lesevičius. 
Catharines ir t. ,t. Vaišių metu

, buvo pristatyti artimieji nauja- muzikai jauni ir seni linksmi- 
vedžių giminės ir iš, toli atvykę.nosi, buvo gera nuotaika dviejų 
svečiai: iš Detroito Onos Kara-)linksmų dzūkų vestuvėse, 
liūnienės sesuo Zosė Rainanaus-1 .... , . .. .. -ii • ; Apie 11 vai. v. Kunigunda irkiene su vyru ir dukromis —lr Tx ... . ” ..... . ,. Tv ... i Jonas Derva’ciai: Ona KudznneDanute ir Birute. Is Čikagos u ...... ... ’ .. .. ne is Hamiltono, Br. vvniautie-jaunojo — J. Karaliūno krikšto! . . ,v

ši rd urną ir taupumą. Tarp kitko 
pareiškė, kad per antrąją pa
saulinį kąrą dzūkų visa “pra
monė“ buvo sunaikinta — bu
vo subombarduotas grikių ma
lūnas. O dabar, nežiūrint viso
kių neita teki i ų ir vėl ta “pra
monė” atstatyta. Tas sukėlė 
gardaus juoko.

Taip pat kalbėjo artimas J. 
Karaliūno draugas Antanas Mu 
lioįis iš Hamiltono. jEuvo ir 
daugiau kalbėtojų.

Po visų sveikinimo kalbų nau 
javedžiai išreiškė padėką už dą 
lyvavimą vestuvių puotoje. Vai 
šių cereinqnijas pravedė Pranas

Po vaišių, griežiant puikiai
Rugių gubos (Tapyba)A. RŪKŠTELĖ

UU0A4 uęVYJtelUSPUSBALSIU KALBANT 4 I girių tylą, .perbrisdami upes, 
I užpuls Vakarų palaimintieji. Mes 
4 jų niekad nepasvėrėm proto 
i svarsčiais — kliudė sektantiz- 

(Tęsinys) imas. Romuvos ąžuolų pavėsyje
... .. , Į jie užpuls. Kas jie? Tai feodalai,

usirinkusieji pavedė man pa giau vaškinę .žvanę, ūmai UŽpH-Įtai aliejais patepti avantiūristai,
rašyti atsišaukimą. Tai pasku- džiusią koplyčios kvaptim Udjtaj Nekalčiausios Panelės Man
tiniai žodžiai savoje žemėje or- šešėliuose siūbuojančių kerčių.j vardu jiems reik plotų ver 
ganizacijos, kurioje teko būti Rašyti. Į ką kalbėti l Kaip?- Vėl,g,ų* moterų prievartavimo. Tai 
abiejų okupacijų opozicionieriais, užgesinau žvakę. Dagties žarija) m^jotoj:u, kuriems pasaulyje 
prieš plyštant pusiau. Ko. tikėr sunyko, palikdama degančios i rejk p]oįų žmogaus

j jos vardu. Jiems reik plotų, ver

* nė ir P. Kalainienė iš St. Catha
rines ir vėl paruošė stalus šaltų 
užkandžių; tortų, pyragų, na, ir 
visų pyragų “karalių” raguolį, 
kuris puošė stalą.

Ona Vilbikaitienė-Karaliūnie- 
nė su pirmu vyru augino sūnų 
Romutį ir dukrą Danguolę ir »

la, ir kad palengvintų savo vy
rui tą sunkią naštą tęsėti.

Abudu Onos Vilbikaitienės, 
dabar Karaliūnienės vaikai yra 
išmokslinti ir turi tarnybas. Ra
mutis Vilbikaitis būdamas la
bai drausmingas, pavyzdingas 
ir gabus moksle, baigė pirmuo
ju gimnaziją Si. Catharinėje su 
first class honors ir pinigine 
stipendija toliau tęsti mokslą. 
Gavęs piniginę stipendiją išvy
ko į Waterloo universitetą, kur 
gamtos mokslų fakultete studi-

dukra, Rasa Mikajonytė ir svei
kinimo kalbas pasakė K..Ra
manauskas, Danutė ir Birutė 
Ramanauskaitės iš Detroito; 
Jono Karaliūno krikšto dukra 
Rasa Mikalonytė iš Čikagos; J. 
Žiurinskas (vadinamas “dzūkų 
karalius“) iš Toronto. ' '

J. žiūrinskas džiaugėsi, kad pagal esamas sąlygas dirbo ir javo pritaikomąją fiziką, 
du dzūkai sudarė šeimą. Api
būdino dzūkų darbštumą nuo-

R. Vilbikaitis yra gavęs pa
siūlymą iš amerikiečių atvykti 
nuolatiniam darbui į Ameriką 
ir su didesniu atlyginimu, bet 
R. Vilbikaitis tuom nesusigun
dė ir jaučia pareigą dirbti moks
linį darbą Kanadoje, nes dėka 
Kanados valdžios stipendijos 
galėjo pasiekti aukštą mokslą.

R. Vilbikaitis gerbė savo tė
vus ir tėvo mirtį labai jautriai 
pergyveno. Oną ir Joną Kara
liūnus sveikinu vedybų progą 
ir linkiu geros nuotaikos šei
myniniame gyvenime.

J. šarapnickae

medžiok
lėms. Briedį, teterviną nušuti 
— atsibodęs paprastumas. Už
mušti žmogų — pagonį Visaga
lio vardu — sielos virimas džiau 
gsmu. Ir taip per du šimtu me
tų užmušinėjant Visagalio var
du suklupsim priimdami nusi
žeminę vergiją. Kruvino kardo 

i ašmenimis sudegusio židinio ža- 
j rijomis skelbę naujas tiesas. Ir 

tylą du kartu durų uždarymas | ' galVai.’Paukščiu I ta'P eis šimtmečiai. Herbai per
BaUo Sruogos namuose. Aviečių : giesmė3 alase dfįžiai Tai|;~" +
krūme prie tvoros žiogai čirškė akmens kirv.js kerta ir į:

drobulės gruzdesio kvapą. Artis liekantiems, ką išsineš pasi
traukiantieji j Vakarus, geriau mums bus lemta būti žvake, ar
— nežinią? Ar kada ir kaip at
neš atgal .žarijas iš svetur kū
rensimų laisvės ugniakurų?

Birželio ranmąi naktį vienas

mes kaip dagtis būsime užgesy- 
ti svečioje šalyje, svetima-ran- ! 
ka? Tie, kurie ryžtamės viską 
palikti, su kuo teks grįžti?

namupše. Tokia tyla buna prieš i klintys bėga tolimon praeitin, 
audrą. Kaimyno Jono Vanagai-. kur istorijos vėžės dingsta neži- 
čio languose du kartu sužibusi j nios ^ke Girdis bičių dŪ2gi. 
šviesa ūmai-užgeso, atsimušė i:mas, tankumynu stirna skinasi

OL 2-5245 TO 3-9687

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų MetųVANCE FUNERAL HOME
j ADVISERS & DIRECTORS

’ JEAN VANCE

1424 So. 50th Ave. Cicero, Illinois 60650

prisidėjo lėšomis, kad valkai Ramutis Vilbikaitis teikė di- 
turėtų visas sąlygas siekti moks- delį džiaugsmą tėvams, nes iš- 

i vyk§s i universitetą iš gautos 
•stipendijos apsimokėdavo už 
butą, maistą ir tėvams mažai 
bereikėdavo duoti paramos bū
tiniems reikalams. Ramutis 

j yra tapęs jau mokslo vyru k 
■ dirba Kanados - Amerikos sate
litų sekimo stotyje atsakomingą 
darbą. i ■ leivinių autobusų

• Dauguma paukščių hor- 
m alia i skrenda 20-40 myliu per 
valanda.

• Nustatyta, kad .0asdūlyj£ 
yra 364 milijonai televizijos 
aparatų, 360 milijonų teJefdnų; 
ir 300 milijonų mašinų bei ke-

———— . ■ I  

Sveikinu visus savo klientus su Kat&hį 
Šventėmis ir Naujais Metais

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko k iš vidaus. Darbas garantuotas.

viendodą, atkaklią giesmę. Toli, 
už Kauno tvirtovės : 
sodybų šuliniuose spindėjo žvai
gždėmis vasaros naktis, ganyk
lose miegojo atsipūsdamos kar
vės, kaip ir žmonės, trumpą nak 
tą nespėdami išsapnuoti sunkių 
sapnų. Ten viralinėje, ant lenty
nos iki lubų kvepėdamas dūli duo 
nos bakanas. Nuo amžių tradi
cijos eūė pelė k žmogus dalijasi 
duona savitarpio abejingumu. 
Atvirose tvarto ‘ duryse - tyška 
žvaigždžių šviesa-, ą pripildytas 
mėšlo kvapo atlapas duris. Me
tai iš: metų paveldėjimo ranka 
perimamos šakės mėžė, vildmo- 
sios didelės varpos, skaistaus .do 
bilo žiedo, . standaus šiaudo sto
gui. Stogui, kuriame vėjui šiū- 
lenant ilgesingai pavėsyje pra- j . -__ ■- . I--” 1 JJXbXXU ------- 7
eis mefaj metai. Po tub stogu atrielės jhksų slenks-
lįks kalba, .dainos, pasakas, pa-igį 
protys, lyg duonos rūgštis. Gro
bikai karaliai, sektantai, valka-** 
tos apvogs, naikus Baudinio sto-l 
gb pavėsyje' šaknimis įaugusius. 
■& jie, -įaugusieji, išlaikys kardo, 
apgnieš, apgaulės užpuolius, ša- 

-kės, šaukštus periminės iš rauks

šaknį ugniakurui. Po kailiu derig
musų, J fa krįjįįne kirvio smūgio ritmu 

plaka širdis. Ar jis prūsas, jot
vingis, sūdavas, aukštaitis? Tai 
mūsų kraujo perėmėjas iš am
žių tankmės ir. mums perdavęs. 
Kad mūsų būtų visur. Po viso
mis žvaigždėmis. Prie Baltijos. 
Nemuno, Sibire, Maskvoje, prie 
Hudsono upės, iPennsylvanijos 
kalnuose. Į kuriuos kalbėti ? Min 
tis regi plotus tarp Nemuno, 
Dauguvos. Tarp Azijos ir Ątlan 

!to vandenyno, šaukštą laikyda
mi už apivaro, kardu gynėte plo 
tuis -nuo pasaulio valkatų z kry-. 
žiuočių, nuo totorių, nuo Mask
vos plėšikų, nuo mongolų. Iš kur, 
kokia jėga sruvėjo gyslomis to
se bepaliovinėse kovose,, perei
nant upes, prasiskįnant kelius,

• | ims svetimą herbą, už aulo už
mirštą šaukštą pames, abiem 

i rankom apgriebdami vyno tau
rę, karvedžio apsiaustą pridengs 
sutana, šventykloje su kryžiu
mi, vaišių užstalėje užpuls plėš
rūs kaimynaL Vergijos tamsoje 
pririš prie- girnų. Ir vėl taip eis 
šimtmečiai. Urėdas ir diocezijos 
viršūnė laikys mus mirusia tau
ta, piastų kūnan įlydyta savęs 
nežinančio vergo paklusnume.

(Bus daugiau)

• Vandenyse vesiasi apie 550 
įvairių kaspino pavidalo gyvū- 
nų-kaspinuočių. Vieni jų yra 
siauresni kiti platesni. Ilsiau
si kaspinuočiai veisiasi šiaurės 
jūroje, jos gėluose, mažo drus- 
kihgumo vandenyse. (1864 m. 
po didelės audros Škotijos pa
krantėje rastas 180 pėdų kaspi- 
nuotis.
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Konsulas Čekanauskas eina pareigas

Amerikos lietuviai labai atidžiai sekė Lietuvos gar
bės konsulo inžinieriaus Vytauto Čekanausko paskyri
mą garbės konsulo pareigoms. Mirus garbės konsului J. 
Bielskiui, visi spėliojo, kas bus paskirtas nauju konsu
lu. Vėliau, kilo klausimas, iš viso, ar bus naujas konsulas 
paskirtas? Lietuviai labai gerai supranta, kad JAV sie
kia geresnių santykių su Sovietų Sąjunga. Tie Lietuvos

didatai. Konsulais nogėjo tapti toliau gyvenantieji lietu
viai, bet ir pačioje Kalifornijoje-buvo mūsų tautiečių, 
norėjusių tapti konsulais. Jie siuntė savo “ambasado
rius” į Washintona, kalbėjosi su kongreso atstovais, ir 
siūlė parinktus kandidatus- šiandien mes visi jau dau
giau žinome. Spėliojimų laikotarpis jau praėjo ir visi 
žino, kad Lietuvos garbės konsulu paskirtas ir patvirtin
tas Los Angeles lietuviams labai gerai ■ pažįstamas in
žinierius Vytautas Čekanauskas. Valstybės Departa
mentas jam įteikė raštą, kuriuo patvirtinamas jo pasky
rimas Lietuvos Respublikos garbės konsulo pareigoms. 
Atlikti ne tik ofisialūs paskyrimai, bet Los Angeles lietu
vių organizacijos, užmiršusios tarpusaves rungtynes, su
darė bendrą komitetą ir parodė savo džiaugsmą naujai 
paskirtam konsului.

Lqs Angeles mieste susirinko 28 lietuviškų organi
zacijų atstovai ir sudarė vieną komitetą garbės konsului 
pagerbti. Organizacijos užmiršo tarpusavius ginčus ii 
tikybinius reikalus paliko maldyklose, bet suėjo visi, pa
sižadėdami vieningai dirbti ir padėti konsului eiti savo 
pareigas. Į Los Angeles šia proga buvo nuskridęs ir Dr. 
Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas. 
Jis kalbėjo Los Angeles lietuvių organizacijų suruošta
me konsulo pagerbime ir informavo lietuvius veikėjus ir 
anglišką spaudą apie Lietuvos Respublikos konsulo pas
kyrimą ir šio veiksmo akto svarbą ne tik lietuviams, bet 
ir visam pasauliui. Kiekvienam žmogui turi būti aišku, 
kai pati galingiausioje pasaulio valstybė nepripažįsta 
sovietinio smurto, bet pripažįsta nepriklausomą Lietu
vos Respubliką ir jos skirtus pareigūnus. Kalifornijoje 
zująntiems sovietiniems “novokajinams” tai labai karti 
pilė, bet jie turi ją pralyti ir Kremliui pasakyti, kad A- 
merikoje niekas netiki pavergtoje Lietuvoje pravestais 
“rinkimais” j “liaudies seimą” ir kad Antanas Sniečkus,

VIENYBE, neatsisakant principų

konsulai ir oficialūs Lietuvos Respublikos atstovai yra pasiūlęs įjungti Lietuvą į Sovietų Sąjungą nebuvo lietu- 
i vių įgaliotas. Toms pareigoms jį parinko sovietinis oku
pantas, ne lietuviai. 7 • - ' ’

Kas pasiūlė valstybės departamentui patvirtinti Lie
tuvos garbės konsulo pareigoms inž. Čekanauską ir vė
liau įtikino atsakingus pareigūnus, kad jis, o ne koks ki
tas nevykusių rezoliucijų mekleris būtų paskirtas, atli
ko dar vieną svarbų lietuviams darbą. Visi žinome, kad; 
nuo Summer Wells laikų sųsirūpinųsįęmš lietuviams bu
vo pasakojama, jog atsakingoms pareigoms gali būti pa
skirtas tiktai toks pareigūnas, kuris Lietuvos Respubli
kos vyriausybės jau buvo paskirtas diplomatinėms pa
reigoms. Iki šio meto panašiu dėsniu buvo, vadovauja
masi- Lietuvos atstovybėse ir konsulatuose atsakingas 
pareigos buvo duodamos tiktai anksčiau diplomatinėje 
tarnyboje tarnavusiems žmonėms. Kol tų žmonių buvo, 
tai jie buvo skiriami, bet kiekvienam aišku, kad tokių 
diplomatų sąrašas negalėjo būti toks ilgas. - Veik kiek
vieną metą apgailestaudami juos lydėjome amži
nybėn. ■ ■ .

Kas bus, kai atsakingų pareigūnų skaičius tiek su
mažėjo ir nebus iš ko pasirinkti žmogaus eitom parei
gom? Amerikos'lietuvis politikas, kuris pajėgė įtikinti 
atsakiųgus Valstybės Departamento pareigūnus keisti 
tą seną diplomatinę taisyklę, tapusia įstatymu, padarė 
lietuviams svarbesnį dalyką, negu paties garbės konsu
lo parinkimą šioms pareigoms. Jis davė lietuvąms ręika^ 
lingą diplomatinės’ atstovybės kontinuitętą, reikalingą 
ne tik pareigoms eiti, bet ir kovai vesti.

didelė rakštis sovietų diplomatijai ir agentams.
Konfliktas kilo tuojau, krašto reikalus tvarkant 

prezidentui Trumanui. Harry Trumanas nutarė suruo
šti oficialu bąnketa tusiems akredituotiems užsienio at
stovams ir įpareigojo tuometinį valstybės sekretorių 
Dean Achesoną pakviesti visus ambasadorius ir kitus 
akredituotus atstovus su žmonomis į Baltųjų Rūmų ban
ketą, kad pats prezidentas galėtų juos pavaišinti- Dean 
Acheson savo pareigas atliko, bet prezidentui pastebėjo, 
kad jis turi bėdos su sovietų ambasadorių Novikovu. So
vietų diplomatas mielu norų atvyktų, bet jis negalįs vie
noje salėje būti kartu su Lietuvos atstovu. Prezidentas, 
išklausęs sekretoriaus raportą, jam tarė-

— Pasakyk tam novokajinui, kad man vistiek, ar jis 
ateis, ar neateis...

Washingtone buvo ir tebėra daug sovietinių “novo- 
kajinų“, kuriems Lietuvos Respublikos atstovai labai ne
patinka, bet Amerikoje yra dar daugiau lietuvių, ku
riems sovietiniai “novpkajinai“ dar mažiau patinka. 
(Tuometinis prezidentas panaudojo tuo metu madoj bu
vusiam vaistui nervams dirginti). Sovietiniai “novokaji
nai’ taip pat įsitikino, kad atsakingi Amerikos valstybės 
vyrai niekad nepripažino sovietinio smurto Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Tas smurtas juos sukrečia stipriau, 
negu ryjamas “novokajinas“. Mūsų tarpe atsiranda gud
ragalvių, kurie tvirtina, kad amerikiečiai “pardavė” Lie
tuvą ir kitas Rytų Europos valstybes. Tikrovė rodo, kad 
ne tik prezidentas Trumanas, bet ir visi kiti prezidentai, 
įskaitant ir dabartinį prezidentą Jimmy Carteri, sovie
tų smurto nepripažįsta ir nesirengia pripažinti.

Gįeriau informuoti lietuviai žinojo, kad naujas gar
bės konsulas bus paskirtas.. Jie tiktai spėliojo ,kąs tuo 
konsulu bus paskirtas. Konsulo pareigoms buvo keli kan

ANTANO KUČIO KALBA JAV LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS (R) SUVAŽIVIME

(Tęsinys)

Tokia yra ši liūdną praeitis, ir viena, taip ir šio krašto Lietuvių 
tokia yra dabartis. Bendruomenė turėtų būti vie-

Ne be liūdesio čia sėdime ir na. Viena ir pagal Lietuvių Char 
netriumfųojame savo pergale., tos dėsnius bei Jungtinių Ame- 
Mums liūdna, kad skaitlingiau- rikos Valstybių Lietuvių Bend- 
sioji lietuviškos išeivijos dalis ruomenės steigiamąjį aktą. Bend 
yra suskilusi tokiu metu, kai ruomenė, kuri jungtų visų kartų 
dama ir bendras darbas yra la- 'lietuvius bei lietuvių kilmės žmo

■ nes; Bendruomenė, kuri neardy- 
[ tų, remtų politinio, ideologinio 
; kultūrinio, labdarybės, sporto ir 
kitokio draugijinio gyvenimo lie 
tuviu susibūrimus: Bendruome-

biausai reikalingas.
Palaimintas yra vienybės žo

dis. Jis giedamas Tautos himne, į 
jis yra mūsų maldose ir sieki
muose. Jis yra ir tas Laimės ži
burys, prie kurio nuolatos turi
me artėti.

Bet, jei vienybė reiškia tik su
sitarimą, — męs šito nenorime. 
Principai turi būti brangesni ir 
už ramybės siekiantį susitari
mą. Mes turime savo tiesą ir ti
kime, kad yra verta už ją kovo
ti. Gali mus vadinti konservato
riais, atsilikėliais ir kitokiais var ■ mūsų tarpe nei agentų, nei na- 
dais, tačiau kap reikšdami neį bolševikų; kurie neskirs 
protestą prieš įtakas bei, idėjas, 'tytų tų pačių'tautinių siekimų 
silpninančias kovą už žmonių, • laikraščius Į blogus ir gerus; 
šiame atvejuje pačios mūsų tau- kurie sugebėtų visada rasti ben 
tos, laisvę, mes atstovaujame (įj-ą kalbą su visais geros valios 
pažangiausią lietuviškos išeivi- lietuviais.
jos dalį, nes niekad nebuvo ir nė 
ra pažangesnio, naujesnio ir la
biau jaunatviško dalyko, kaip be

veikslų premijavimo, pagaliau 
ir neigimą, sugaištant tiek daug 
laiko ir energijos, kad kažkas 
įvertino ir išleido menkos "ver
tės romaną.

O ar nebūtų galima sutelkti 
lėšų ir tinkamų žmonių, kad pa
rašytų bent vieną lituanistinėms 
mokykloms knygą, atstojančią 
“Nameliai mano brangūs”?

Ar nesurastume savųjų tar
pe mecenatų, kurie paaukotų 
atitinkamą sumą (tik ne tokią, 
kad būtų tik kaip Kalėdų dova
nėlė vaikui) pinigų, kad galėtu 
me “šspausti” iš lietuvių daili
ninkų ar skulptorių kūrinu, pa- 
leikančių ilgesniam laikui įvai
rius mūsų tautos veržimosi į 
laisvę aspektus,, ar kūrinių įvai-

nė, kuri būtų įvairumo, koks j riomis kitomis temomis, nevar- 
• yra ir demokratijos dėsniais pa
grįstas laisvų žmonių gyveni
mas, jungtimi, bet ne tokią, kuri 
eitų nuidėjinimo ir suniveliavi- 
mo kryptimi. Bendruomenė, ku
rioje ir mažumos balsas būtų 
respektuojamas. Pagaliau. Ben
druomenė su'akštos dvasinės kul 
tūros vadovais, kurie neieškotų

Kaip prie šito tikslo eiti?
Kritika-ir protas, tai - šalina 

kompromisų pasisakyti už žmo-. klaidas, bet to neužtenka,
' Man atrodo, —’tik pozityviu 
keliu. Sekdamas mūsų pasireiš
kimus, ąš tūrių, atyirai prisipa
žinti, kad daugiausia matau tik 
neigimą. • -•

VISI BIZNIERIAI
GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE

nių ar krašto laisvę.
Ateis diena, kada Lietuva ir 

vėl džiaugsis laisvės palaima, ir 
tada tie, kurie spręs apie išeivi
jos atliktus darbus ras, kad 
mes buvome teisūs ii kovojame 
gerą kovą. j Neigimą dėl netinkamų litua-

' nistinėms mokykloms vadovė
li tačiau prie vienybės turime lių, neigimą dėl veiksmų bei pas 

artėti. Kaip mūsų tauta yra vie tangų atitraukti nuo'mūsų jau
na, kaip Lietuvių Charta yra nimą, neigimą dėl nevykusių pa-

žant, žinoma, menininkų laisvės.
Ar negalėtume bent kartą me 

tuose surengti jaunimui stovyk
lą ar kursus su patrauklia pro- 
grama ir lektoriais, "kurie neto- 
lintų, bet artintų jaunimą prie 
vyresnių kartų ir jų dirbamo po
litinio bei visuomeninio darbo.

Tai tik kelios idėjos pozity
viam darbui. Manau, kad mūsų 
jėgomis tai galima padaryti. 
Mes gi nesame silpni. Mes turi
me platų ir skaitlingą užnugarį. 
Reikia'tik -duoti impulsą ir idė
jų. Surasime ir .talkininkų, ir lė
šų. Su akcija bei pozityvia veik 
la neliksime ir be jaunimo, nes 
jam svetima rutina ir apatija, 
jis nesutinkamu'kai kurių mūsų 
publicistų bei veikėjų skelbiamo 
mis pažiūromis apie išeivijos 
menkavertiškumą.

Giliau pažinę, patirsime, kad 
ir tie paskutiniu metu iš paverg 
tos Lietuvos atvykę rezistentai, 
taip politiniu bei kultūriniu atž
vilgiu vertingi tautiečiai, yra 
mums artimi žmonės ir, metę 
bet kokius Įtarinėjimus, turėtu-

(Nukelta į 6 psl.)

(Tęsinys) ' tokio, tai tu nekreipk dėmesio ir... ii* pasielg su ja
at r - • i „ • i - ,• * j i »• žinai, taip meilingiau. Jinai su ‘manim stačiokiška— Myliu as ją, Borenka, juk vienatine duktė, o . . , .......

senatvėje geresnės paguodos nėra. Kad su ja pasi- lr VK^to *era J?s krull“eJe Plaka
matyti. Ar galima, Borenka? }gera,-karšta širdis! ;t . ;

— žinoma, kada norite. Ilgas kiemas baigėsi, ir Borisas įėjo
— Dievaži? O jinai nieko?
— Liaukitės, ji pati jus ieškojo, kad pasi- 

matvtu.
— Dievaži? Ot vaikai! Vežike, a? Sudaryk, Bo

renka, balandėlį! Jinai dabar panelė, delikates, kon- 
suinė ir visa tatai taip, pagal kilmingumo manierą, 
ir aš nenoriu jai rodytis tokiame niekšingame pavi
dale. Mudu, Borenka, visą šią mechaniką taip suda
rysiu!. Dienelių trejetą aš susilaikysiu nuo spirituo- 
zų, kad pagoniškas, girias mano snukis ateitų į tvar
ką, paskui pas tave ateisiu, ir tu laikinai man duosi

\kurį nors savo kostiumą, o aš nusiskusiu, nusikirp- 
siu, paskui tu nuvažiuosi ir ją pas save parveši, 
rai? • -

— Gerai.
— Vežike, stok!
Senis vėl iššoko iš vežimėlio ir nubėgo į aludę. 

Iki Borisas privažiavo prie savo buto, jis dar kartui 
dvejetą šoko iš vežimėlio, ir sūnus kiekvieną kartą .Borisai, labai prašau, sėskis. Pas naus, broli, jaunas 
<ynai Ir kantriai jo laukė. Kai jie, atleidę vežiką, žmogau, labai paprastai... ------

<ilgu purvinu kiemu pasiekė “bobencijos“ butą, se
nis įgavo aukb.nausio laipsnio konfuzijos ir kaltu
mo išvaizdą, ėmė kukliai kreksėfi ir čepsėti lūpo
mis.

-t ' : • - .v ♦ * > *
. — Borenka, —■ pasakė jis pataikaujančiu tonu, '■ gyvenam paprastai, be išmislų, — murmėjo jis. —

— jeigu mano bobencija pradės tau-kalbėti ką nors Mes žmonės paprasti, jaunas žmogau... Mes ne tai, 
__i ±_i. s-_ : :,kaip jūs, neuiėgstam dulkių į akis leisti. Taip... Be

ne degtinės išgerti?
: Viena bobų (jai buvo gėda prie svetinio žmogaus 

gerti) atsiduso ir pasakė:
— O aš ant grybų dar išgersiu... Tokie grybai, 

kad ir nenorėdamas išgerti, Ivanai Gerasmičiau, pra- 
jšykite juos, gal, ir jie išgers!

— Išgerk, jaunas žmogau! — pasakė senis, ne
žiūrėdamas į sūnų. — Mes vynų ir likerių neturim, 
mes paprastai.

’ ‘—Jam pas mus nepatinka! — atsiduso “bo
bencija-4.

— Nieko, nieko, jis išgersi
: Kad tėvo, neįžeistų atsisakymu, Borisas paėmė

stiklelį ir tylėdamas išgėrė. Kai atsiuntė virdulį, jis1 veidu prie sūnaus rankovės ir sukukčiavo. 
tylėdamas, su melanchdliniu Meidu, pataikaudamas I 
seniui, išgėrė du puoduku biaurios arbatos. Tylėda-- 
mas jis klausė, kaip “bobencija“ užuominomis kal-

)■ bėjo apie tai, kad šiame pasauyje yra žiaurių ir be- 
dieviškų vaikų, kurie meta savo gimdytojus.

— Aš žinau, ką fu dabar galvoji! — kalbėjo iš
guręs senis, įeidamas į savo įprastinę girtą, jautrią! 
būseną. — Tu galvoji, kad aš nusmukau, įklimpau, 
aš nususęs, o mano dėta Šis prastas gyvenimas žy
miai normalesnis, negu tavasis, jaunas žmogau. Nie
ko man nerėkia ir... ir nemanau žemintis,. Negaliu 

Ipakęsti, kai’kuris nors vaikėzas žiūri į mane su pa
mes

> i tamsų 
priešbutį. Sugirgždėjo blokinės durys, pakvipo vir
tuvė ir virdulio dūmais, pasigirdo aštrūs balsai. Ei.| 
damas iš priebučio pro virtuvę. Borisas malė lik lai 
tamsius dūmus, virvę su padžiautais baltiniais ir 
virdulo kaminą,* pro kurio plyšius byrėjo kibirk
štys.

,— O štai ir mano celė,pasakė senis, pasilenk
damas ir įeidamas į mažiuką kambarį su žciuoni 
lubom ir atmosfera, nepakenčiamai tvankia dėl kai-i 
myninės virtuvės. '»

• ’ "S - • 4

k Čią prie stalo sėdėjo kažkunęs trys Ixibos ir

Po arbatos jis valė silkę ir pabarstė ant jos svo
gūno trupinių su tokiu jausmu, kad net, iš jo akių iš- 
triško malonumo ašara. Jis vėl prakalbo apie tota
lizatorių ir išlošimus, apie kažkurį skriblių iš Pa
namos šiaudų, už kuri vakar jis sumokėjo šešioli
ka rublių. Melavo jis su tokiu pat apetitu, su kuriuo 
jis valgė silkę ir gėrę. Sūnus valandą išsėdėjo tylė
damas ir ėmė atsisveikinti.

— Nedrįstu sulaikinėti! — pasakė i 
nis. — Dovanokite jaunas žmogau, kad 
ne taip, kaip jūs norėtumėt!

Jis šiaušėsi, su- orumu prunkštavo ! 
bobom.

— Sveikas būkite, jaunas žmogau! — kalbėjo 
.jis, lydėdamas sūnų į prieangį. — A landė!

Prieangyje, kur buvo tamsų, jis staiga prigludo

išdidžiai se
as gyvenu

Ge-1 vaišinosi. Pamaniusios, svečią, jos pasižvalgė ir lio-
Ivėsi valgiosios. <

— Ką gi. gavai? — rūsčiai paklausė jų Mena, 
matyt, pati “bobencija”.

— Gavau, gavau, — sumurmėjo senis, — Na,

Mes paprastume gyvena
me. — Jam buvo gėda prie sunaus, ir tuo pat metu, 
matyt, jis norėjo, kaip visados, prie boby laikytis iš
didžiai ir rodytis nelaimingu, pamestu tėvu.

— Taip, broli, tu mano, jaunas' Žmogau,

— Kad pamatyčiau
jis. — Pasirūpink, Borenka, mano angele! Aš 
skusiu, apsivilksiu tavo kostimnuku... griežių veidą 
padarysiu... Prie josios tylėsiu, Dievaži tylėsiu.

Jis droviai pažvelgė į duris, už kurių buvo gir
dimi bobų balsai, ir garsiai pasakė:

— Likite sveikas, jaunas žmogau! Alandė!
PABAIGA
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DR. R. G. BALUKAS 
AaUIERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd (Crowford 
Hercai Building)-. teL LU 5-S444 

P-Jma ligonius pagal sositarim^ 
* Jei neatsiliepia, skambinti 371-8004.

Inkstų ir šlapumo Takų 
CHIRURGIJA 

telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 5«, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kai antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Te'; 562-2727 arba 562-2728

i. m. tapkHčio įnėnesyje Liė buVd nustatyta vėžys. Patalpin- 
tuvii| Tautinės Varnės priglad- tas Į getai prižiūtimą senelių 
dė ištikimi! Lietuva sūnų Joną prieglaudą. Ten neišbuvęs nei 
Laukaiti. [trijų savaičių mitė.

Jon^s gimęs 1S08 m. Rytprū-! jonas bė kitos spaudos, nuo 
duose Nassau mieste. To pirmo! rtvykimb | Ameriką dienos skai 
o Didžiojo karo su tėveliais at- tė Naujienas ir jas rėmė. Per- 

sikėlė J I ietuvą. Tėveliai dirbda-* gyvendavo lietuvių skilimus, 
mi priė gelėžiitkelio leido sūnuš' GriėStai buvo priešingas bend- 
’ mok šia. Jonas iki rusų okupa-' radarbiavimui su I ietuvos oku- 
Hjos tarnavo Lietuvos policijos parito gerbėjais. Šiaip prie jokių 
taftoybbie.

Teko su juo drauge gyventi ir

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Rex.- GI 8-6873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MbtEkU LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
p'liepia, skambinti Ml 34001.

TEL. — BE 3-5893

PR. A. R. GLEVECKA S
•• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALibe AKIŲ Liębs '
3907 West 103rd Strikt

Valandos pagal

ski!ftnt| hė^risidėdavo.
Dar VfS galvojo, kad Lietuva 

vargti Vokietijoje. Visuomet bu-^atgriūs Nepriklausomybę ir jam 
tekšia nobs tbh būvėtas vietas 
adtenkytl-. Dėja, likimas kitaip 
ri’ulėmė-.

Gyvendamas, pasižymėjo dide 
*ė tbifefrdnėija kitų atžvilgiu. Nie 
kairi riė’kjTėjfr, su visai draugiš
kai kttgyvėrid, tai jt j Lietuvių 
Tautines kapines bėr 60 automo 
bilių palydėjo. Amžiną poilsio 
vietą žmonelė parinko netaliese 
buv. Lietuvos prezidento Kazio 
Griniaus paminklo.

Paliko liūdesyje žmona, poduk 
ra, per 90 m. amžiaus motinėlė, 
trys broliai ir kiti giminės. Mie 
las Jonai, ilsėkis, nors svetimo
je, bet mums draugiškoje, lais
voje Amerikoje. Pasimatysime 
Anapilyje. z .

Stasys Juškėnas

vo ramiis, pastaugus ir labai tafc 
kaus būdo vyras. Atvykęs j Ame 
K ką, iki išėjimo pensijon, dirbo 
braižyklojė. Bė kitko turėjo la
bai gražų braižą.

Išėjęs pensijon, domėjosi ša- 
ehriiatais. Grtžiahi ordi ėsantį 
oarkuose daug laiko praleisdavo. 
Buvo mėgėjas ftieskeriojinio 
sporto. Apvažinėdavo ne tik Hii 
nais, bet ir kitų valstijų ežerus, 
neišskiriant net ir Kanaos. Daž
nokai. surinkdavo visus savo 
oažįstąmus pensininkus ir juos 
šveždąvd pr ežerų bei upių.

Vėšafą 4E»r jautėsi visa^ ge
nu. Tik skundėsi, kad kojos ne 
betaip gerai tarnauja. Rudeniop 
ttsiradd yisaiiiė kūne skausmai, 
jhieagos -unįvęrsiteto klinikoje

OPTOMETRISTAi : 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

‘‘contact tensed .
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DILLEONAS SĘLBUTIS
INKSTU, POSLĖŠ IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vaL vak.
Ofiso teleL: 776-2880 .

Rezidencijos tefėf,t 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS;;

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilges 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET

OFISO VAL.: pirm., antrai, treciad 
ir pennt. 2-4 ir 6-8 vai- vak. Šeštadie 
mats 2-4 vaL popiet ir. kitu laiki 

pagal susitarimą.

obthopedas^Otežistaž 
Aparatai - Protezai. Med. bail 
aažai. Speciali pėsalba kojoms. 
(Arch Supports; ir t ,t. -

2850 Wwt 63rd St, CįMU^. III. 6062! 
Tčhtf.i PRotpccf 6-5084.

- ■■ ■ >
I _ _ - Gėles višoms progoms . i 
į BEVERLY HILLS GĖLINYčiA;

2443 WEST 63rd. STREET., i; 
Tėlfonai: Pr 8-0833 ir P R 8-0834 
Naujoji Barbaros fr Gene Drishfri 

krautavė.
JH? .DA,S/. STORE 

9918 Southwest Hwy. Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI -:

MOVING 
Leidimai — Piln* aporatidė 

ŽEMA KAINA
R. i E R S NAS Q 
tai. wx k-ibd ;
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Kaip žinomą tfc J&rias ;Ėasa-' das, bet apie tai kitą, kartą”, 
nąvičiuš. kurio Šfežblttj mirties ’ -1913 m Bulgarijoj (senovės 
sukakti šiemet švenčiame, Mas- į trakiu" šaly) buvo rastas žiedas 
'evos universitete pradžioje stu- su senovės trakų kalbos užra
šų a vo istoriją iF. fUblogiją, bet šais,- Užklaustas kalbininkas G. 
r vėliau, štuiHjuodąirias mediėi-1 GėniUiš 1923 m. lapkr. d. at- 
rią, atliekamu laiku gilinosi į . viflaisicy reikšdamas savo nuo- 
8 tori jog ir kalbotyros mbkslūs. 1 monę rašė; ‘"Teisybę sakant, he 

Tokiu būdu dr. j. Ėasanavičihs galiu trakų'kalbos liekanos lie-, 
buvo susipažinęs su istorijos ir^tuviškais žodžiais išguldyti”... 0 
kalbotyros 'ba^riil’dais. kalb. K. Būga (Rinkt, raštai III

Ęehė riiSmriš iš liėtiivių moks- t,-TOO p. (dar griežčiau pąsisa- 
ihinkū d'r. J, feasahaviciūš pfa- ko: “Basanavičiaus žiedo rašto 
Įėjb- džiigiau gilintis Į betitų skaitymas kalbininkui pirštu pri 

i’jįoistorę, jų gyvenimo būdą ir 
'Žltią, Jis nedvejodamas h'ėti'tų 
'raibą pfiskyf’ė priė iridoėuropie 
nų Medijų šėiftibž. Bet iiž thi kai 
Siniukaš K. Būga jį Slihiekirio; 
Tęs, anot feūgds, hetitų kalba 
įiėra indoeuropietiška, bet pH- 
Įclausb sertiitų kalboms. Tačiau 
Šiajs' laikais visi kalbininkai he- 
tįtty kalbą’ ririškifii jifie indo
europiečių kalbų, šeimos.

1908 m. kovo mėn. 30 dr. J-. 
Basanavičius prašė K.( Būgos kai 
>iškai pasisakyti dėl “yairoi 
tės”, k. Būga atsakė, kad “vai- 
•df^kštė” yra vientisinis (nesu- 
turtinis) žodis, Į tai dr. J. Basa- 
Thvičius laiške 1908, V-7 d. fe-. 
Būgai parašė: “ir -s-aivo-rykštOs 
(sic!..) etimologijos tuo tarpu 
'argiai bus galima pasinaudoti, 
3fflkšta mah laiko, pHė pfogbs 
mgrąžihši'u Tathsta kimšti fha- 
hydaihas, kad vširėrykšiė-, vii-

Laidotuvių Direktoriai

M. Šileikis Wankeganas

Toliau autorius K. K. duoda 
.kritišką apžvalgą veiklos trem-

"Ilsisi fr tyli visa žemė, dži; ugiasi ir linksmai šūkauja".
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų fr širdį palinksminanti jojo pažadą, 
auris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume fr ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos fr giminės. Joje bus suteikta žmo- 
t^ms pilno fr amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
g- rovė fr tobula teisingumo fr meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
fr nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekvlenį. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite no- 
mokamaL Rašykite:

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

Apdraustai parkravstymas 
iš įvairi y atstumu.

Antanas Vilimas •
į Tel. 376-1882 arba 376-5996 

~G—

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos Iš W0PA, 

1490 Idl. A. Ma

Lietuviu laiba: kSšdleh. nu6 pir
madienio iki penktadienio 12:30 
—. 1:00 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniai 0uo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto. I

Vedėja Aldona Oavkot

Tefef.: HEmlaelc 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 40629I --------- —--- ---- .--- ,
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kišamai rodo, kad trakų kalbos 
tekstui išaiškinti lietuvių kalba 
visiškai netinka”,-.

Dabar trumpai pažvelkime, 
kaip iš tikrųjų yra — ką sako žy 
mūs kalbininkai. Taip žinomas 
Bulgarijos (seniau Trakijos) kla 
bininkas prof. I. Duridanov savo 
veikale “Trąkisch-Dakische Stu 
dien” (1969) pateikia geroką 
skaičių senovės trakų kalbos žo 
džių, kurie ne tik beveik vienom 
dai rašomi; bet turi tą pačią 
Prasmę, ką ir lietuvių kalboje. 
Pavyzdžiui-, iš daugelio štai jų 
keletas, prauž (prausti, (pušis) 
ūkės (ūkks)< žėrva (gervė) men 
ta (mentė)-, gaidrūs igiedras), 
šiitas (šiltas ( juras (jūraK žva 
ka (žvakė) medaka (medis) gira 
(giria), -bfllas (bšltas), akmon 
(akmuo)-,brazda (strazdas,) upa 
(upė); gerna (žArna), žuv (žvp- 
vis), suka (šukė), beržą (ber- 

mrykštis esąs hešuduftas var- žaš), rus (rusenti) ir it. čia teh 
_ - t. f

ka pastebėti, kad šie senovės tra čius (Karys) drauge su arkiv. 
kų žodžiai užrašyti svetimtau- J. Matulaičiu.
čių, dėl to gali būti kiek iškreip 
ti.

žinomas vokiečių kalbininkas (tyj e vieno vyskupo, įsipiršusio 
veikale:! Le jokių įgaliojimų būti rdigi- 

gyvenimo vadu - 
“lietuvių tarnyboje”. Tenka ste
bėtis iš brošiūroje pateiktų fak 
tų kiek šis asmuo prisidengęs ! 
autoriteto skraiste, pridarė “ir 
daro išeivijos lietuviams žalos. 
Bėt dar daugiau tenka stebėtis 
aklumu ir pasyvumu mūsų su- 
davatkėjusios šviesuomenės, sa
vo tylėjimu, tartum, visą tai ap 
"obuojanČios ir negalinčios susi
vokti, -kad Vatikanas nuo senų 
aikų yra dvilypė instneija’: I). 
Vatikanas-kaip pasaulio katalikų 
religinis centras ir 2). Vatika? 
nas, kaip pasaulietiškos valsty
bės, tos valstybės politikos cent 
ras. Vatikanui tarnauja ir yra 
davę paklusnybės priesaiką vi
sa katalikų dvasiški j a. 

i

Mažai kas iš lietuvių, žino sa
vo senosios valstybės istoriją ir 
ra. domisi. Bent iš bendrosios is
torijos turėtų žinoti ir nepamirš, 
ti. kai! po nesėkmingų Vatikano 
(šventosios- Romos imperijos) 
“Kryžiaus karų” užvaldyti Pa
lestiną, jis savo dvigubą (reli
ginę ir valstybinę) po litiką nu
kreipė Į Pabaltijo tautas (prū
sus, lietuvius,- latvius). Su pa
gelta Vokiečių Kryžiuočių (Šv. 
Mergelės Marijos), lenkų atsik
viesto,' ir Kalavijuočio Ordinų, 
'aike dviejų šimtų metų, popie
žiams jų žygius laiminant, istb 
rikų apskaičiavimu žuvus virš 
milijono gyventojų, tie nauji 
“kryžiaus ir kalavijo karai” už 
sibaigė tuom, kad prūsai tapo 
išžudyti, latviai pateko keliems 
šimtmečiams vokiečių vergijon, 
lietuviai, nustoję savo gyvena
mų didelių žemės pltų, (Mažoji 
Lietuva^, pateko apie 500 metų 
dvasiskijos (Gniezno vyskupų) 
dvasiniai religiriėn vergijon.

prbf. dr. Vater savo
“Die Šprache der alten Preus- mai dvasinio 
sen” Braunschweig (8 p.) rado 
tarp trakų ir lietuvių kalbų di
džiausią panašumą. Prancūzų 
mokslininkas prof. A. de Quater 
fages (La race prussienne, Pa
ris, 50) priėjo išvados, kad lie
tuvių kalboje. yra išlikę trakų 
kalbos elementai. Tai patvirtina 
ir visa eilė kitų mokslininkų. 
Tad nieko stebėtino, kad dr. J? 
Basanavičius, ilgą laiką gyve
nęs senovės ■ trakų žemėje, sa
vo studijose priėjo išvados, jog 
senovės trakai kalbėję lietuvių 
kalba (“trakai kalbėjo lietau- 
viškai”); Dar vaizdžiau tai pat
virtina daugelis senovės trakų 
vardų. Žr?: prof. D. Detchev 
“Die Thrakische Šprach reste” 
(1957 m.). Gaila, kad mūsų bū- 
gininkai,;- skaitydami K. Būgą, 
GeruIJĮ; A. Salį neklystančiais, 
padarė daug. skriaudos lietuvių 
tautai, Lietuvių enčklopedijoj ir 
kitur. ,

Šis mums lietuviams žalingas 
autoritetais remiamas ramstis 
oriklauso mokslo sričiai. Bet yra 
laug svarbesnė lietuvių tautai- 
religiniai dvasinė sritis, kur po 
priedanga autoritetu, taip mū
sų neišmanėlių, bet. ypatingai 
svetimųjų, daroma Lietuvai pra 
gaištingiausia žala.

A. D. Kizlys Kizlaitis savo 
brošiūroje: “Kas žlugdė ir žlug 
do lietuvių tautą” (1974, pusi 
18) rašo: “Mūsų nelaimingos is
torijos eigoje, iš daugelio Lie
tuvos katalikų, dvasios vadų-Vys 
kupų, mes su širdgėla labai men 
ką jų skaičių galime vadinti, tai 
yra buvę, pilna tų žodžių pras
me, tikrai atsidavę lietuvių tau 
tai-dvasios vadai; taip kataliky 
bės, taip tautybės ganytojai, bei 
puoselėtojai. Vienas iškiliausių 
jų tarpe bus a. a. arkiv. Karevi- 'Bus daugiau)

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

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TierYArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-C440

MODERNIŠKUS AIR-CO.NDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SONUS
MABQI ETTE FUNERAL HOME
J z/ 2533 W, 71st Street 
įį “U ' TažL: GRovehffi 6-2345-6 

M 1410 So. 50th Ava, Cicero 
Į Telef.: TOwnkall 3-2108-8

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chica^oi
Lietuvių 
Laidoto vii} 
Diretldrią
Aseociaeijoš

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STASEI JUGDAKIĖNEI
mirus,

jos vyrą Stepą, dukteris —• Danguolę ir Nijolę 
su šeima, ir visus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame.

Teof. Z. Mišdiiskai, Stf._ D. Šukeliai,
• Et Ign. Bumelio! ir Sof. J. Girdžiunai

. • ’ A. A.

Aleksui RAšPb&ūi

- mirtis, 
jp tttotihė Betty PukęĮ, seserį Dellą Zunas ir 

Visas gimihes htidširdžiai užjaučiame ir 
k&ftU liūdime.

Vytautas ir Prūdenrlja Bičkai

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to saveregularfy!

Coiapoun<M'

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO 7*4%

sve us for 
financing.

AT OUR 10W RATES

L INSURED

Mutual Fedlfl 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

HOURSt Xon.Tue.Frl.>-4

CHICAGO, ILLINOIS 60608
Phonet VIrglal* 7-7747

Serving chicrgo and suburbs since įsos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LJTUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS j
1446 So. 50th Avt, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVĖ. Phone: LAfayetU 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITVANICA AVĖ. Tel: YAlrda 7-1138-1139

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC2.)

2424 WEST 69th STREET > Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACĖ Vilnia 7-6673
11028 SOUTHWfeT RIGSWaY, Palos Hills, 1T 974-4413

P?! RIDIKAS ”
3354 So. HALŠTED STREET Phoėc: YArdi 7-1I1I

« — naujienos, CHICAGO 1, ILL— Monday, December IS, 1977



t. >11 n- kertou,, Ind., gavę anksti k^lė- 
I TRUMPAI dinę dovaną. Jo duktė T. j.

"m ' £■ ?uiir>' Gahbe iš Dearixn-n. 'Mk'lr., srųt^ 
Į (dama jam gerus linkėjimus ir
* * sveikindama švenčių proga, pra-

■ _ Teodora ir Juozą, Lapin,-'^4 l>™u.nerpt,
'kai B Brisiu,, Parko, šv. Kalė- še6,,l'ms

... . . . malonu prisidėti prie sveikim-fdų proga, sveikina visus ginn- 
j-nes draugus bei pažįstamus ir‘n11^’
įlinki visiems laimingiausių| __ ju|jja puknaitienė iš Bell- 

Naujųjų Metų. Vietoj kalėdinių jy atsiuntė gražią ka
si kortelių skiria ^20 auką Nau- . ]£(ynę kortelę su dar gražesniais 
jienoms. |sveikinimais ir gerais linkėji-

— Petras Jurgaitis iš Chica- ‘mais Naujienoms bei jų bendra- 
?-‘gos pietvakarių lankėsi Naujie- j darbiams, ta proga paremdama 

nose. Dėkui už vizitą, ankstybą i Naujienų leidimą $5 auka. Dė- 
ę prenumeratos pratęsimą ir užjRaU 
penkinę kalendoriui.

— Kazimieras ir Vladas Skrip- 
kai iš Locport apylinkės atsiun
tė kalėdinę kortelę su tokiu įra
šu: “Sveikiname su šv. Kalėdo- 

žinis ir Naujais Metais: Linkime 
ištvermės ir stiprybės nepavarg
ti — skelbti tiesą savo laikraš
tyje. Prisiunčiame mažą dova
nėlę 10 dolerių čekį Naujienų 
•paramai”.- Dėkui už sveikini
mus, gerus linkėjimus ir už 
dovaną.

- — Salomėja ir Kostas Janus*
kai, šv. Kalėdų ir Naujųjų me-'Pondenęijoje apie RLE Tarybos 

Jų proga, sveikina visus savo į suvažiavimą, išvardinant Spau- 
:_gi mines, draugus ir pažįstamus į dos komisijos narius, dėl ne- 
Jr linki daug džigugsmo, tą patį 
linki ir Naujieji^ administraci
jai. Vietoje kalėdinių kortelių 
aukoja Naujienoms.

■ — Jonas Wisockis iš Wal-

— Julija Puknaitienė iš Bell-

— Dėkui P. Mitkui iš Bridge
view apylinkės už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už ta 
proga atsiųstą penkinę kalendo-. 
riui.

—- Lile Naglis iš Marquette 
Parko savo socialinėje veikloje 
paaukojo šv. Kryžiaus ligoninei 
500 savanoriškų darbo valandų. 
Gruodžio.5 d. radijo.stotis WAIT 
ją paminėjo ir paskelbė tos die
nos pasižymėjusia moterimi.

— Patikslinama, kad kores-

apsižiūrėjimo praleista K. Rad
vilos pavardėm ■')

— Liza Yvinskaitė dalyvavo 
Cook apskr. šerifo Richard EL 
rodo -svitoj e lankantis Miseri-1-

Vietoje Kalėdinių sveikinimų, aukoju Naujienų vajui $20 ir 
$5 už kalendorių. Žiemos Švenčių — Kalėdų proga sveiki- _ 
nu visus gimines, prietelius ir geros valios lietuvius. Lin- j 
kiu visiems linksniai praleisti Kalėdų šventes ir laimingai - 

sutikti Naujuosius Metus. ;

JUOZAS MOCIŠKIS

3449 So. Lituaniką, Chicago, III, 60608 .

nrrrTitfil1 H H
^aiM***^ *^ .̂^4***’

apsilankyti pas suvalkiečius. Bi- 
letų kaina 410 asmeniui, prą- 
šonra užsisakyti iš anksto tele
fonais 476-6174 arba 737-2684."

Praėjusio Vakaro Renginio 
Komisija pranešę,k kad tą dieną 

• buvo daug kitų parengimų, dėl
to svečių nedaug tebuvo, jir pel
no nebuvo, bet vakaras buvo 
malonus ir gražiai praėjo.

šventų Kalėdų ir Naujų Metų 
proga Suvalkiečių draugija svei

. cordia Home vaikų prieglaudo
je, esančioje Brighton Parke.

— Irena Polikaitienė bus šei
mininkė Marquette Parko (pa
rapijos mokyklos Motinų klubo 
prieškalėdinių vaišių šiandien, 
pirmadienį, 8 vai. vak. mokyk
los salėje. Sės. M. Ann Barbara 
praves kalėdines giesmes, akor
deonu pritars Darius Polikaitis, ’ 
6-to skyriaus mokinys. Narės 
peikei, kalėdinėm,, dovanomis. kiM Naujie0^ Sofia Barkis

— J. Plaušinaitis, gyvenęs vardo Radijo ir Veteranus ir
Brighton Parke, išvyko į New į su geriausiais linkėjimais par 
Buffalo, Mich. Jonas Juškaitis’siuntė po paskirtą dovaną. : 
iš. Berwyn,- Hl., žiemos metui xaujiems 1978 metams val- 
išv\ ko Į Mission Viejo, Cal., An- ^yba, susirinkimui prašant pa- 
tanas Petrauskas iš Dearborn, siliko u patL>Išrinktas knygų 
Mich., išvyko į Daytona Beach, revizijos komisija. Praneštą, 
Floridoje. 'kad piknikui vieta jau užsak^-

ta.. Dar pranešta, kad buvo Ė- 

Suvalkiečių Draugija SS, S^Sėta'TH

Praneštą,

Suvalkiečių: draugijos 
; priešmetinis susirinkimas
■ Susirinkimas įvyku Vyčių sa
lėje lapkričio 2 d. Gausiai susi
rinkusius- narius , pasveikinęs į 
pirmininkas Leonas Vasilevas L 
pranešė malonią žinią,kad iš ' 
draugijos narių niekas nemirė.

gerą sveikatą. •. •
’ ' Linksmų. Kalėdų ir laimingi] 
Naujų Metų visiems linki valdy-’ 
ba ir Ona’švirinickąs.

uiaugijvo xAciLAu menas
Rast. E. Str angys perskaitė pra- -^-^e bevardį skaitytoją .į

'Pasenau, bet nežinojau, kad 
Naujienų skaitytojų feąrašuoštĮ

ėjusio susirinkimo protokolą, 6 
Valdyba -ir komisijos savo ra£ 
portus. Visi priimti. ;
j -Nutarta rengti 'Suvalkiečiųj.
draugijos Naujų-Metų ^utikimią j vienas bevardis, prisiuntė man 
su vakariene, gruodžio 31 d. nud [iškarpų ir truinpą raštelį, o da- 
7 vai. vakaro Vyčių salėje, 47]bar:—ilgesnį raštą be iškarpų^ 
W. ir S. Campbell Avė. Gerbs 1 Aname raštelyje jis peikė Nau? 
'šeimininkės patieks gerą šaltą Įjienas už pornografiją ir bandy 
ir karštą vakarienę’ Gros Ra-?mą mokyti kitus; o mane — neži 
monio orkestras, bus ' :Laimės hau už ka. - ’
šulinys, veiks-bufętąs.. Valdyba. *. Dabar jisai ipeilda Naujienas 
kviečia visus narius - ir, svečius] Už tą pačią poroografijąę.b ma-

ne už pritarimą Naujienoms ir 
už kažkokį Sevruką, kurio nepa
žįstu ir nei karto nemačiau. Tas 
Sevrukąs būk rašęs Naujieno
se apie žmogaus pasturgalį, bet 
aš jo rašto neskaičiau.

Tasai bevardis skaitytojas ma 
ne garbina, kaip šventąjį. Viena-1 
me lape popieriaus parašė manoj 
pavardę net 8 kartua. Gal būtų 

prašęs daugiau, bet nebuvo vie- 
jtos.

Nelaimingi visi bevardžiai! 
Šis mano korespondentas gal būt 
pats nelaimingiausias. Norėtų, 
vargšelis, pasirodyti žmonėmas, 
norėtų savo turimas “idėjas” iš
kelti aukštyn, bet nėra kaip Nė
ra kur užsikabinti. Rašo kores
pondencijas žmonėms, bet re
tas tekreipia dėmesį. Laikraščių 
redakcijos bevardžių korespon
dencijas meta į gurbą. Ką, varg 
šelis, darys?

Ir man nebuvo reikalo kreipti 
dėmesį į bevardžio rašinį, bet aš 
susidomėjau jo iškeltu pastur
galio 'klausymu. Jis mažne visas 
savo idėjas grindžia pasturgaliu. 
Prie pasturgalio dar prideda pa 
leistuvavimą ir liepia visiems 
prie to “pikto” prisipažinti.

Jis bevardis skaitytojas paleis 
tuvavimo nedraudžia, bet reika
lauja, kad tas veiksmas būtų at 
liekamas slapta. Manau, kad jis 
giriasi — viešo -paleistuvavimo 
jis nėra matęs

; , Dėl pasturgalio nėra ko gin
čytis. Visi esame sutverti Dievo 
pagal jo pavidalą — ką pats Sut 
vėrėjas turėjo, tą ir mums davė. 
Tik sliekams ir niekos vertiems 
sutvėrimamis . Jis’panašaus pas
turgalio neda'vė. Tokia yra Dievo 
valia. Juozas šmotelis

Nam*!, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Ramai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ŪR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. • Virginia 7-7747

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

ir

nežinau. Prieš trejetą mėnesiu

Į

s

a

& INS URAN CE

ši įstaiga tarpininkauja-.perkant -^ parduodant namus.
J geidaujant suranda butų nuomininkus 'be* atskiro mokes-
Ų''"■ '''""čio. ^Išrūpina’visu-rūšių'apdraudas. '■

- • .. ■

4243 West 63rd Street ' TeL 767-0600
Chicago, UI. 60629

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Euphrosine Mikužiūte
SLA Pildomosios Tarybos iždininkė ■

Pa-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Jvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
noomininkuB

4243 W. 63rd 5t^ Chicago 
Td. 7CT-0600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

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

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal- 
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
u^mti, grąžoje 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 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 trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

■ MAINTENANCE

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
■ -Namų Statyba Ir RemontasFor 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.

3428 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

Komunistai paleido 
Amerikos trockininką
PEKINAS, Kinija. — Radijas 

paskelbė, kad dabartinė Kinijos 
vyriausybė paleido iš kalėjimo 
amerikietį Sydney. Ritenbergą. 
Jis praleido Kinijos kalėjimuo
se dešimt rdetų, o vakar jis buvo 
išleistas. Manpmą,.kad jis ban- 
dys grįžti į Ameriką. Rūtenberg 
nuvyko į Kiniją vadinamos “kul 
tūrinės revoliucijos” metu. Jis 
pajėgė prisitaikyti prie Mao Ce- 
tungo 'žmonos ir buvo pakvies-

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

. :.Ų. . .. ■ tiias tvarkyti iš Pekino siunčia-
2608 Wert «^ ^ Chieagčį jn,,6(1629 ’ TeL.zWA 5-2787 j • - - -

DM«1I» PMldfithh** gera* rtAw Ivilriu *<*klv.
Maistas a?gut^ros iAndbliu.

INDUSTRIAL MAINTENANCE
General. Machine Maintenance 
with -some Lathe Experience. 
Must have natural Mechanical 
Aptitude and good references. 
: . . 737-8500

02—00 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
‘ Tiktai pusmačiui •utomobill© 
Liability apdraudimas pensininkams 

Krdptls

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Cosnios| ParceB Express Corp. 
~ MAROUBTTB GIFT PARCELS SERVICI -v 

~~ 25M- W. 69th St, Chicago, Ūl. 00629. — Tol. WA 842207

NAUJŲJŲ METŲ > 
visiems draugams ir klientams linki

V & G HARDWARE
1733 S. Halsted St Chicago, HL 60608 

Telef. CA 6-0970

mas fądijo žinias.' Rūtenberg 
kelis lįietūs prąnė&nėjo Kinijos 

įį gyvenimo radijo žinias, bet vė- 
liau pateko į teismąbuvo pa- 
tupdytas Į kalėjimą. ’Jeigu jis 
nebūtų tupėjęs, lai galionas daik- 
tąš, kad būtų biivęš 'įveltas Į va
dinamą “keturių gengę”. bet ka 
lėjirhas jį išgelBėjo. Savo laiku 
Pekino radijai, buvo paskelbęs, 
kad jis yra Amerikos slaptas 
agentas. Už tai jis ir buvo nu
baustas, bet jį pažinusieji ne
gali suprasti, kaip trbekininkas 
galėjo būti Amerikos agentas.

Grobikai paleido 
Achilį Kyprianą

Nikosia, Kipras. — Praeitą sa
vaitę grobikai buvo pagrobę 19 
metų amžiaus Achilį Kypria
ną, Kipro salos prezidento sūnų 
Grobikai reikalavo stambios su 
mos pinigų iš prezidento. Pre
zidentas pinigų neturi, bet jis 
stengėsi ieškoti paskolų, kad ti
ktai galėtų išgelbėti savo sūnaus

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ
1978 METŲ 

linkime meškeriotojams - medžiotojams ir-/?
visiems lietuviams

CHICAGOS LIETUVIŲ MEŠKERIOTOJŲ- 
MEDŽIOTOJŲ KLUBO VALDYBA 

IR NARIAI

TERR OS 
- DOVANŲ PREKYBA 
iki pat Kalėdų atdara kasdien 
nuo-10 iki 8 vaL vak., šeštadieniais 

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

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

tel. 434-4660. - ‘

F

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas - 

2646 WEST 69th STREET

TaMj REpubllc 7-1941

t

Praeitą penktadienį grobikai 
visus nustebino: jie be pinigu 
paleido pralaikytą jaunuolį. Jie 
galėjo pabijoti policijos, kur’ 
krėtė kiekvieną įtariamą name
lį. Jeigu jis būtų rastas, tai bū
tų išaiškinti ir grobikai. Galėjo 
jį pagrobti graikų politikos ša
lininkai, norėdami jį palenkti 
Graikijos pusėn. Buvęs ir da
bartinis Kipro salos prezidentai 
stoja už salos nepriklausomybę 
ir stengiasi atšaukti turkų ka- 

Jriuomenės įgulas iš šiaurinės 
Kipro salos dalies. Kipro salos 

! policija nori tiksliai nustatyti, 
Ikur 19 metų berniukas buvo 
laikomas.

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

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja,1 
jos negali toleruoti Lietuvos i 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir flfu-1 
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
lūtmos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity- 
ojus.

VIENYBĖ,...
(Atkelta iš 4 psl.) 

me siekti jų talkos musų dar
bui. j

Toks mano supratimu, turėtų 
būt kelias i vienybę Amerikos 
Lietuvių Bendruomenėje, žinau, 
kad jis yra sunkus, bet juo ver- ( 
ta eiti. Verta vardan Lietuvos, 
kad kuo daugiau būtume nau-1 
dingi talkininkai jos išsilaisvini ■ 
mo kovoje. A. KuČys *

SKAITYK PATS IR PARAGINI
KITUS SKAITYTI

Notary Public
INCOMB TAX SERVICB

4259 5. Maplewood. T«L 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 

' IžkviatimaI, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5984 

I 4M—^B——S- "T- II ■ ,

Frank Zapollc

BEST THINGS IN LIFE

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

jas rlenintelj
U0tnv| tadUniak< į

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

185 North W*b**h

(įtaigos) ir
677-8489 •

• - s MA — Monday, D»c«mb«r 19. 1977




