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J. KLAUSEIKIS

Los Angeles, Cal
Lietuvos valstybės konsulai iškilmėje 

. i (Tęsinys)
šiam pašnekesiui Vadovavo 

Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriaus pirmininkas 
Antanas Mažeika... Belaukiant 
svečio pranešėjo dr. Bobelio su
sirinkusiems trumpai papasako
jo apie Vliko seimą -Antanas 
Skirius; jis Floridoje • buvusia
me Vliko seime, dalyvavo kaip. 
Vienybės Sąjūdžio atstovas.j_ ■

Amerikos Lietuvių Tarybos- 
pirmininko dr. Bobelio veikla 
Belgrado konferencijoje ir ten 
Amerikos J ūngt Valstybių dele 
gato senatoriaus R. Etole ir dėle: 
gacijos pirmininko A. Goldbergo 
pasakytosios kalbos Naujienų 
skaitytojams turėtų jau būti. 
nomos, nes Naujienos apie tai 
plačai rašė, tad netenkan čia tą 
pati kartoti. ' . • ; •

• •' .Pabrėžtinai papasakojęs dr. 
Bobelis, kpĮcs; yrą■, ręjĮrihniiJgfis 

. Lietuvai ir kitoms Pabaltijo vals 
tybėms.Amerikos delegacijos pa. 
reiškimas prieš Sovietų Sąjūn-. 
gos okupaciją, apgailestavo Al
to pirmininkas, ^tad - lietuvių 
spauda kai kuri tik trumpa .žiė:: 
nute apie tai sivo skaitytoj ųs .te 
painformavo ir tuo nepakanka
mai išreiškė padėką- - Amerikos 
delegacijai. Ragino,'kad kiekvie 
nas lietuvis parašytų nors- trum
putį laiškelį senatoriui- Dole, de. 
lėgacijos ■ pirmininkui A.' .Gold^ 
Bergui ir JAV prezidentui Car' 
teriui, prašant, kad jis ir toliau 
pasisakytų ir dirbtų už žmo, 
gaus ir >tautų teises.

Sveikinimai ir linkėjimai 
konsului V. Čekanauskui

■ ' - Jrt- ■ - -J .z • . ■

Gruodžio U dienos vidurdienį 
prie Šv. Kazimiero parapijos sa
lės buvo spūstis, tiek daug pub
likos atvyko pasveikinti naujai 
paskirtąjį generalinį konsulą Vy 
tautą Čekanauską. Daug kas liū 
dna nuotaika turėjo važiuoti na
mo, nes 400 žmonių talpos salė 
buvo perpildyta. To renginio ko 
mitetas iškilmę pavadino dabar 
gal ir nevisai tinkamoje vietoje 
panaudojamu “pristatymo” žo
džiu, kviesdamas publiką daly
vauti “Lietuvos Generalinio Gar 
■bes Konsulo Los Angeles mieste 
pristatyme”.... • ......

Pirmas į publiką prabilo ko
miteto pirmininkas A. Tumas.. 
Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Prelatas J. Kučingis su
kalbėjo trumpą maldelę — invo 
kaciją. Naujojo konsulo pasvei
kinimas, kalbos ir vaišės užsitę
sė gan ilgai, bet publika su įo- 
mumu prakalbote sekė.

Programai vadovauti pakvies
tas Vyt. Vidugiris skautų veikė
jas ir dabar Lietuvių Bendruo-:. 
menės Vakarų Apygardos pirmi-;

Aukščiausias algas gavo, 
bet nevogę neišsivertė 

. . ; . . - . - - i
CHICAGO. — Praėjusią savai 

tę buvo pranešta,' kokiomis ka
lėjimo ir piniginėmis bausmėmis 
Federalinis. .Apygardos Teismas 
nubaudė apie pusę tuzino Chica- 
gos Sanitarinio Distrikto aukš-- 
tų' pareigūnų" o keletą dienų yė- ■_ 
liau Civic Federation/.analistai 
patikrinę to distriktpjtarnauto-

Debesuotas,šilt esnis
Saulė leidžiasi 4:21, teką 711

r perdaug didėlės " ir pasipriešino 
tėįkalavnnūi ateinantiems 1978 
metams dar. pakeJti G nuoštih-. 
čiaią. . .. . . — j - - -

Pavyzdžiui, , kokias algas iki 
šiol Sanitarinio Distrikto valdi
ninkai ir tarnautoją!'gauna, pa
rodytas. Distrikto agento alga 
po S3,649 mėnesiui (Cliicągos 
miesto užpirktasų gauną 
>3,333); įvairių kitų profesijų 
ar amatai darbininkai San. J^s-2 
trikte algas gauna nuo keliolikos 

, iki kelias dešimt liuošimčių didės 
nes už tokias pat pareigas ki
tose valdiškose-institarijose. Pa
vyzdžiui, saugumo sargams pri-C 
vącos apsaugos .'agenC&'ds sar-i 
gąms moka2pūj^67< San: Dis-. 
triktas - moka- $7,B5 ‘.valandai.

'’''I ’ 1

TarHcėriai sukėlė 
|įr|je gaisrą-

Pietų Afriką. Ry- 
rikos ;vndenyse, 

visai nęioa.-feizabeth uosto, su- 
sidūrė d^ifi^įiaprastai dideli tan 
keriėi, po 90 milijonų ga
lionų degalų; Jų didis yra maž
daug lygiiš Chicagoje esantiems 
McCormick . Rūmams, arba pa
čiam didžiausiam Sears bendro
vės namui. Vienam tankeriui pa 
lietus kitą, tuojau išsivertė jū 
ron didokas kiekis nevalyto alie 
jaus ir kilo gaisras. Gaisras gu- 
vo toks'didėlis, kad sudarė de
gančios jūibš vaizdą. Kiekvieno 
tankerio pastatymas kainavo 27 
milijonus 461erių. Vienas vežė de 
galus į Hohgkongą.
. . - - --4 A a > “

, IspaHijdj bandė užpult; 
atoniiriiš jėgainės stotį
Keturi vyrai, šaudydami iš 

kulkosvaidžių ir mėtydami 
rankines granatas, nesėkmin
gai :bandė-įveikti branduolinės 
energijas įmones, prie Lemo- 
niz\ statybos, Ispanijoje. Sar
gybai viėniį nušovus, likusieji 
trys pabėgo. Iš užpuolikų me
stų trijil granatų tik viena 
sprogo,- padarydama šiek tiek 
žalos, pasakė policija. Civili
nė sargyba arti jėgainės kons
trukcijos“ vietos-rado paliktą 
automobilį prikrautą ginklų 
ir sprofcMdnčios medžiagos.
,, ,p, ==

Kruvinos varžybos 
dėl Saharos dykumos
Polisario partizanų sąjūdis 

Alžyre sekmadienį-nusiskundę, 
kad prancūzų kariški lėktuvai 
atakavo jų jėgas vakarinėje Sa- 
haroje per ištisas dvi dienas de
gindami napalmu ir fosforinėmis 
bombomis, padarydami Polisa
rio partizanams- sunkių nuosto
lių. » >

Polisario sąj ūdžio, partizanai 
kovoja už buvusios Ispanų Saha 
ros nepriklausomybę nuo Maro
ko ir Mauretanijos. Polisaripsą 
jūžio vykdomojo komiteto nario 
Omar Hadrani pranešimu, pran 
cūzų lėktuvai užklupo Polissario 
partizanų vienetą grįžtantį- iš- 
žygio prieš Mauretaniją kur 
ties metalų kasyklų centru Zoue 
rate iš kasyklų radę gabenantį, 
mauretanų stiprios sargybos ly 
dimą, traukinį. Susirėmime žu
vę 49 iš 60 nelaisvėn paimtų trau 
kinio palydos maurtanįeeių ir 
keli tuzinai Polisario partizanų.

iš soviet^ puses
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" Team negirdėta kaima-miestelį- 
Vulikan, apie 200 gyventojų kai 
nuotame West " Virginia ir JKen? 
tucky pasienyje, kuris susisie
kimui su plačia Amerika, turi 
tik vieną tiltą per. Big Sandy 
upę, b tam 60 metų amžiaus--tit-- 
tui 1975 metais pasibaigus į Vul .

Š kaną ir iš Vulkano, per Did. Smė 
lio upę nebegalint pervažiuoti, " . 
miestelio gyventojai gavo leidi
mą pasinaudoti geležinkelio lini
ja, kuri dažniausiai būna užtvenk 
tą .traukiniais ir sunkvežimiams 
vsiškai neleido.

Nesulaukiant iš valdžios sku
bios akcijas, Vulkano “biurge 
meisteris John Robntte pikto 
juoko pagaltas parašė sovietų 
Kremliui, prašydamas savo kai
mui “foreign assistance” ir ne
labai ilgai trukus John (Bobi- 
nette) stvėrės už savo galvos, 
gavęs sovietų “Taikos komiteto” 
valdininko Vladimir Ivanovo ras 
tą ir laišką kad sovietai “rady 
staratsia” (mielai pasistengs), 
nes esą “kiekviena kritiška pro
blema žmonių gyvenime, net kad 
ir tik 200 žmonių, nėra mums 

'permaža pagelbėti”.
“Viešpatie, viešpatie, gelbėk 

mane iš tos košės- Kiek iš to 
bus propagandos” sudejavo Ro
binette, nebeišmanydamas kaip 
nusikratyti per neatsargumą iš-i

ninkas. Pitmu kalbėtoju pakvie
tė generalinį' konsulą Ancetą Si
mutį. ■
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ADIS ABABOJ SIAUČIA TERORAS, 
GYVENTOJAI NETIKI VALDŽIA

Praeitą savaitę užmnšti 2,000 naujai apmokytu 
ir rūsy ginklais apginkluotu karių

NAIROBI, Kenija. — Iš visų Etiopijos frontų ateinančios ži
nios sako, kati praeitą savaitę Etiopijoje žuvo 2.000 naujai apmo
kytų ir sovietų ginklais apginkluotų jaunų karių. Nei jauni karei
viai, nei naujai iškepti Etiopijos karininkai bei viršilos nemoka 
naudoti naujų ginklų ir nepajėgia organizuoti kovos fronto. Hara
re Etiopijos kanai turėjo gerus ginklus, bet juos paėmė panika, 
kai iš visų pusių somaliečiai pajėgė juos apšaudyti.

-- ------ ' Naujai paimti tarnybon jau- 
INDIRA KEIčIO POLITIKĄ ’ nuoliai buvo pasiruošę gintis, 

Buvusi Indijos’ minister!/bet Jie tu°Jau Įstikino, kad jų 
pirmininkė Indira Gandhi pra’ vadai nepapėgė suorganizuoti pla 
ėjusį sekmadienį atsisakė jšį tesnę skalę.
Kongreso partijos politinės! Naujos kovos Eritrėjoj ir su- 
grupč-s, nujausdama, kad 30. sirėmimai Masava uoste, kabai 
m. Indiją valdžiusios Kongre-j smarkiai sukrėtė diktatorių Men 
so partijai gresia skirti pusiua. gjstu ir saujele kariškiu, bend- 

radarbiaujančių su juo. Buvę 
Etiopijos kariai plaunasi taip sa
vęs. Be to, jie neturi nei vieno 
rimto karo jėgų organizatoriaus. 
Buvęs kariuomenės štabo virši
ninkas buvo profesinis karys, 

suruoštas labai

Pas Chicagos lietuvius didelį pasitikėjime:turįį ?viena| lietuvis gydytojas 
prie -savo namu yra pastatęs daugeliui Uthffiių-yilti nesantį šį lietuvišką 
kryžių. Taip (praeitą savaitę sniego a psnigfaė: atrodė tas įietuviskas kryžius 

< pačiame Chicagos tįntre.'■ —
> 1 ~ L.

Savo laiške partijos preziden
tui K. Brahmanande Reddy ji 
praneša pasitraukianti iš Kon 
greso partijos Darbo Komite
to, perspėdama ,kad to komi
teto akcijoje “pučia pavojingi 
skersvėjai^ ir kaip tik ateinam jain fcuvo 
čiais metais keliose .yalšlijose trumpai-karo lauko teismas ir 
įvyks t a rinkim ai. įi

* ‘Kongr^'p^tija^rafSe In-_ MePgištu, atsikratęs savo 
diją nuo pat nepriklausoniy. štabo viršininko, suvertė ant jo 
bčs pradžios 1948 metų iki pra 
ėjusių metų kovo mėnesio vi-

U5j šuolinių ripkimų, kur jos Kon 
į greso partija pralaimėjo.

tuojau pat .sušaudytas. Diktato-

visus mūšių pralaimėjimus. Di
džiausiu kaltinnku yra nedidelė 
Etiopijos kariuomenės seržantų 
grupė, drįsusi nušalinti impera
torių ir pabijojusi eiti prie bal
savimų.

i

Didžiausias smūgis buvo kirs 
! tas Hararo miesto srityje. Soma 

liečiai pirmiausia apsupo visas 
Hararo pozicijas. Pradžioje jie 
buvo palikę kelią Etiopijos, ka
riams pabėgti, bet kai jie nesku 
bėjo, tai kelią jiems užkirto, o 
vėliau pradėjo naikinti garnizo
ne užsidariusius naujus ir labai 
jaunus Etiopijos mobilizuotus 
karius.

Praeita sekmadieni Etiopijos

r EGIPTO IR 
ERffilO TAIKOS PASITARIMAI 

Izraelio nutarimas atiduoti Sihają Egiptui 
sukėlė nerimą Tripolio arabą tarpe

■ • ■' - ■ i ~- S ii; -

KAIRAS, Egiptas. — Kaire šiandien;BUsii5riko Egipto ir Izrae
lio atstovai taikos derybų reikalais tar£fe, bė| šiandien kiekvienam 
aišku, kad svarbiausi pasitarimai bus padarot šios savaitės gale, 
kai susitiks Izraelio premjeras Menuhm Hėgin' ir Egipto prezi
dentas Anwar Sadatas. Oficialiai dar nepaskelbta, bėt jau aišku, 
kad jų susitikimas įvyks šio savaitgalio pabaigoje, Kalėdų šven
čių metu. Ne Izraelis, nei Egiptas katalikų švenčių nepripažįsta, 
todėl ir bus pradėti pasitarimai. - • € •
Izraelis pakeitė savo taktiką

* ••/r- • *

Izraelio karo vadai nenorėjo 
gražinti Egiptui užimto Sina
jaus, nes savo laiku visas pusia
salis priklausė Izraeliui. Kikvie- 
na svarbesnė Sinajaus pusiasalio 
vieta primena izraelitams prieš 
dutūkstančius metų vykusias ko 
vas, laimėjimus ir pralaimėji
mus. Labiausiai priešinas jauni 
Izraelio kariai kurie gana lengva 
atėmė š Egipto Sinajaus pusia
salį ir buvo pasiryžę užimti visą 
Egiptą, Jie būtų galėję tai pa-

•?£

far Egiptui

nutarė atiduoti Egiptui visą Si
najaus . pUsiašalį. Izraelis nori 
pasilikti tiktai siaurą saugumo 
ruožą, kutį galėtų naudoti Egip
to karo jėgų permetimą patikrin 
ti. Izraelitai nori laisvų jūrų, 
kad galėtų laišvai vežioti užsie
nyje pirktds ptekes.

< yži *Rbošia kariuomenę 
ištraukt iŠ Sinajaus

šauktos piktos dvasios. Bet vis-Įdaryti, nes turėjo ginklus ir ka- 
kas pasitaisė, kai pagreitintai. ringą nuotaiką. Egipto karo va- 
buvo iš Virginijos gubernato-|dai pralaimėjo, jie nepajėgė su- 
riaus Jay Rockefellerio gautas 
pranešimas, jog tiltui W. Vir
ginia, Kentucky ir Federalinė 
valdžia naujam tiltui fondą jau 
sudarė, kad tiltas kaštuose nuo

daryti reikalingos jėgos pastoti 
kelią izraelitams.

Politikai įtikino gen.
- <• ■ ,

Moišę Dajana
350,000 iki 500,000 ir statyba | §ių dienų Izraelio politikai įti 

kino gen. Moišę Dajaną ir kitus 
Izraelio karo vadus, kad taikos

— Artimuose Rytuose arabai nebus, kol nebus Egiptui atiduo- 
grupuojasi į dvi grupes: su so
vietais ir prieš juos.

netrukus bus pradėta.

tos jiems priklausiusios žemės. 
Juos paveikė Egipto prezidento 
kelionė Į Jeruzalę ir Izraelio par
lamentui pasakyta kalba. Izrae
lio kabinetai, pasitaręs su karo

Bi

— Italijoje įsigali turtingų 
žmonių grobimas, šeštadienį jau 
pagrobtas- 73?čias turtuolis? '■vidM>drpAlibhių grupių vadais,

Tvirtinattia, kad paruošiamie 
ji darbai Izraelio kariuomenei 
pasitraiitl iš visų svarbesnių Si-

f Kai visi duonkepiai 
; pagrasina streikuoti 
ė ‘ !
57,000 duonkepių Britanijoje 

sekmadieni atsisakius dirbti virš 
balandžius, didėjant nesutarimui 
su kepyklų savininkais dėl algų 
padidinimo, gandams pasklidus, 
kad prieš šventes prasidės kepė
jų streikas, kilo tikra panika 
masėms žmonių duonos parduo
tuves apstojus duona bent per 
šventes apsirūpinti. Energijos jė 
gainių darbininkai,_ „. „ artėjančių ’ diktatorius Mengistu ir kiti ka-
švenčiu nuotaikos paveikti, savo t vaMantieji krašta, krei. 
streiką atidėjo iki po švenė.ų Įpėij kraštū gyvent<)ills. praš,._ 
(Nauju Metu),tik ugniagesiai dami lbos krajtuj vaJdytL 
savo streiką be pertraukos tęsia • 
jau šeštą savaitę.

1

Amerikos disidentai - 
žemdirbiai fermeriai 

tepatenkinti žemomis jiems 
už ūkio produktus kainomis, pa
vadinti Amerikos “disidentais”, 
savo “necionalinio agrikultūros 
streiko pirmąją savaitę farme- 
niai baigė nutarę sekmadienį pa
silsėti, palikdmi savo sąjūdžio

Vyriausybės nariai per radiją 
aiškino, ka įvedamos naujos 
reformos krašto gyventojų ger
būviui. Bet gyventojai dabarti
ne vyriausybe nepasitiki, nes jau 
vieną kartą žmones ji apgavo. 
Vyriausybės nariai pasakoja apie 
visokias reformas, bet tos refor 
mos naudingos tiktai mažai ka
riškių grupei, turinčiai valožios 
vadeles savo rankose. Krašto 
ūkio reikalai kiekvieną dieną ei
na blc'rvn. Krašte nutrauktas su 
siekimas, apardytos geležin
kelių linijos ir išgriauti tiltai. 
Valdžios atstovai sako raminan 
čias kalbas, bet gyventojai žino 
nuolat siaučiančia karo paliciją. 
Eritrėjos sukilėliai reikalauja 
laisvės nuo centrinės valdžios ir 
pagrindinių žmogaus teisių kiek

najaus pozicijų jau pradėti. Iz-į vadams aptarti naujus metodus, 
raelis /planavo ilgiems, metams ’ * ...........
pasilikti Sinajaus pusiasalyje, 
bet dfibar aiškėja, kad tas pu
siasalis .jlfetns nereikalingas. Iz
raelitai tikisi daugiau laimėti tai 
ka su Egįptu, negu laikomomis 
Sinajaus pusiasalio pazicijomis. 
Tuo tarpti ar neaišku, kokį ta
ką izraelitai nori pasilikti Sina- 'ture atstovas Darei Schroder, 
jaus pusiasalyje. Premjeras Be
gin partiškė, kad Izraelis nori
būti tikras, kad ne tik šiandien, patarė premjerui Beginui tuojau Į vyriausybe.
bet ir nfetblimoje ateityje Egip- susižinoti su Egipto prezidentu ’ 
to kart jėgos neužpultų Izraelio, ir prisėsti prie taikos sutarties 1 
Jeigu Egiptas norės tik taikos Prėzidentas Sadatas tikisi susi-; — Kramtomos gumos gaminto- 
su IzfaėliU, tai joks koridorius tikti su Izraelio premjeru tuojau Į jas Wrigley paliko žmonai 81

kaip savo nepasitenkinimo pra
džiai”, teisina lėtą streiko pra- 
sąjūdžio vadovi. “Mes jau atkrei 
pėme dėmesį, kad tai nėra vien 
tik nedaugelio disidentų reikalą 
vimas lygių teisių. Dabar mes 
turime nusistatyti kas toliau da
ryti, pasakė American Agricul-l vienam piliečiui. Eritrėja savo 
---- . ....— _------ --------  . J laiku ąbisiniečių buvo pavergta, 

----------- ’ o dabar josios gyventojai nenori
— Prezidentas Carteris tuojau, nieko bendro turėti su Mengistu

nebus rėOMHa^ąs.' |po KąU£ų.js v ..milijoną dolerių yertėe turto.

-



Kūno, proto Ir jausmų darnos pagrindai 
nujausiu mokslo iiniy populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS. M- D.

KALĖDOS ARTI — ŽMONIŠKUMAS TOLI

Dyškiausiat tikro žmogaus — kalėdiškos asmeny
bes ženklas yra kreipimas dėmerio į didžiausių savo 
negerovę ir stengimasis taisytis — jos atsikratyti.

Kalėdiška tiesa

priminimo... Ne, šimtą kartų 
ne. Geravališkumo — žmoniš
kumo reikia išmokti taip, kaip

Nors Kalėdos arti, bet nežmo
niškam asmeniui jos gana toli. 
L’ž tai visada, ypač šiame prieš
kalėdiniame laikotarpyje ryž- išmokstama statyti namus, lai- 
kimės didinti savo brangiausią'syti sveikatą bei rašyti operą, 
turtą — žmoniškumą: tik tada Prigimti savumai ir didelis dar
ines nuo keturkojų imsime skir- bas turi jungtis virš minėtų ir 
tis, tik tada daug sveikesniais dar kitų sugebėjimų įsikūniji- 
tapsime ir Kalėdas prasmingiau m ui. Taip ir nė per plauką ki- 
švęsti pajėgsime. į taip: geravališkumo — žmoniš-

Dahartinėse Kalėdose nedaug Į kuino kiekvienas turime išmok- 
šventumo turime, nes dar neta- ti nuo pat mažens. Todėl never- 
ponie tikrais žmonėmis, nors ta nė pažvelgti į tą asmenį, ku- 
jokių kliūčių nėra žmogaus ge- ris mums netiesą bruka, būk 
ravalėjimui — jo charekterio.lengva tapti geravaliu. Tiesa 
žmoginimui. Nelaimė, kad dau-lyra visai kitoje pusėje. Mažai 
gelis dabartinių žmonių, ypač j kas iki dabar sunkaus darbo — 
dvasiškių, mus tikina, būk ge- žmogaus geravalinimo veiklos 
ravališkumas atsiranda iš nie- griebėsi reikiamai — uz tai blo
ko — nuo pamokslo, patarimo, gavalių turime nesuskaitomą
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r Moterų Rūbų Krautuvė
- - ; S. IR Z. JURKŪNAI

2438 W. 63rdSL Tel.: HEmlock 4-4321

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linkime visiems mūsų klientams,
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draugams ir pažįstamiems
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BEVERLY HILLS FLORAL CO

THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy Oak Lawn Tel. 499-1318

GENE IR BARB DRISH

2442 W, 63rd Si Tel. PRospėct 8-0833

gausybę. Todėl pats laikas da
bar mums viaiems eiti nuo ka- 
Rdiikų vien linkėjimu prie tik
rai kalėdiškos elgsenos, nes yra 
kenčiančių, susegusių, paliegėlių, 
austančių ir ne vien tik žaislų, 
bet ir i-amybės — taikos netu
rinčiųjų marios. Todėl bent Šia
me advente nusiteikime atgim
ti žmotiiškesniani gyvenimui, 
nėS lik tada suprasime — dar
bais atjausime kito vargūs, 
įskaitant ir tėvynėje pavergfud- 
sius. Kalėdiškam žmogui arti
mo vargas nepranyksta, iiorš 
jis vargstančiojo saviškio ne
mato ir negirdi iš didelio atstu
mo.

Visą darbą pradėkime 
nuo savęs

Pradėkime ryžtingai didinti, 
kiekvienas savyje asmens bran
giausią nuosavybę — žmonišku
mą (kitas teisingai pasakytų — 
kalėdiškumą, geravališkumą —- 
tai vienas ir tas pats. Tokio dar 
bo nepaveskime niekam kitam, 
nes niekas kitas už mus to dar
bo nepadarys — mūsų nesužmo 
gins. Tik mes vieni patys galim 
ir turim ryžtis ir tapti žmoniš
kumo pilnais sutvėrimais. ,

Visą darbą KieKvienas pradė
kime nuo savęs. Ypač šeimose 
gyvendami, vieni — pavieniaf 
bei visuomenėj besirasdami im
kime savu pavyzdžiu ne tik sa- 

1 ve gydyti nuo nežmoniškos elg- 
i senos, bet nuo dabar imkime 
t artimui talkinti,atsikratant įvai- 
I raus nužmogėjimo. Nustokime 
Į kartoti bent dvejopas negeroves: 
I I. Kalėdos.geriausias laikas tik 
| pardavimui, o ne pirkimui -— 
l todėl jokių popierinių ir kitokių 
] niekų nepirkiokime visada, ypač 
l prieš šias ir kitas šventes. 2; Liau 
■ kimės klausę pamokslų, būk 

mums linksmybę čionai ir am
žiną laimę tenai gali kas nors 
kitas suteikti — tai netiesa. Ji 
yra priešinga tikram tikėjimui 
į Dievą ir tamsybė žmogaus es
mės supratime. .Gana, oi gana 
mums visiems tokio ir - pana
šaus apsileidipio. aĘa^j^Bogųi 
yra. čionykštėsJr

. mės.jkaįyis. .^ądąj^fe^rądgcnąą 
ją. kajjtį reikiamai eigdamįesi.
Pasilpus erarakteriui kenčiama 

ekonominiuose reikaluose
Nieko mums dabar taip ne

trūksta, kaip niOrmalaus charak
terio, kitaip -sakant, tvarkingos 
asmenybės — jausmų sužmogi
nimo — subrąndįnimo. _Mąi,..tUc 
per charakterio sumenkinimą 
žmogus gauna daugybę ligų, ne 
malonumų, - nėsekmiųį Efel jų 
kenčiatne mes ;ir- visa žmonija. 
Duokim tokį šiluminės energi
jos šaltinių čia pernaudojimą 
— juk čia irgi charakterio trū
kumas, kad mes nepajėgiam 
tvarkingai taupyti šiluminę 
energiją šiandien, idant rytoj 
nesijaustame įvairiopai skrait. 
džiami. Geriausias čia Ameri
koj savam gyvenimui sąlygas 
turėdami, tokių neturi niekas 
višdniė jidsautyje,--dėl čharūkte^ 
rio trūkumo mes nepasitėnki- 
nąm žrfiohrškti gėriu,- bet vis

- - T

trokštam nepamatuotų gėrybių:.sios ligos, todėl jis nė neprade- 
reikhin'fai ~ hWrbaht aplnrėji- kalėdiškesniu darytis. Už 
niui tinkamifenio uždarbio, tai mums visiems pats laikas 
krašto ekonomikai nepakeliamų dabar imtis už svarbiausios vei- 
atlyginimo pakėlimų, linksmy-'klos — už savęs sužmoginimą, 
bių smuklėse, Išgertuvių namuo 
se, save į niekus pavertimo nak
tinėse landynėse... Panašiai bei 
daugeriopai dar kitaip mes ker
tame šaką ant .kurios patys sė
dime. Taip ndenitai nusiduoda 
ekonominiuose reikaluose dėh 
trūkumo mūsų charakterio. Dėl > 
tokio trūkumo'jau žuvo Romos, 
graikų. Egiptu, savu laiku tu
rėtas gęrbuvisLDar žmogumi sa-'| 
vu charakteriu, netapusysis ne-» 
pajėgia matyti, savyje didžiau-.

už vaikų išmokymą kitam teik
ti gėrį, o ne vien tik laukti do
vanų iš kito.

(Bus daugiau)
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KAZIO ERINGIO
U Charles Auto Repair ' 
4800 Š.-CALIFORNIA AVE. 
;' Tel Virginia 7-9327

£

Linksniu K^chj ir Laimingų Naujųjų Metu 
visiems draugams ir kostumeriams linkiA. LAURAITIS
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^rJMŠURANCE AND REAL ESTATE 
4645 So. Ashland Ave. Chicago, III.

^"’Telef.: LA 3-8775

Kūčių vakaro šiluma ir Kalėdų švenčių 
atsiminimai tenukelia mus i okupanto pa
vergtą Lietuvą, ir teūždega, tnūš naujiems, 
vieningiems laisvinimo žygiams Naujaisiais 
1978 Metais. ■ ;

r,7 - * z* < . i

. .. . SveiknjdMĮiii visus geros valios patriotus 
lietuvius, linkime to naujo ryžto veikloj, kad 
Užgimimo Šveiitė greičiau priartintų Lietu

-vos atgimimą' laisvėje^ - ,

Amerikos Lietuvių Taryba

ALDERMAN AS KENNETH JAKŠY

GENERAL ASSEMBLY
STATE OF ILLINOIS

FRANK D. SAVICKAS, 5TATE 
SENATOR 27th DISTRICT ANO.

WARD COMMITTEEMAN — 15th
WARD DEMOCRATIC

ORGANIZATION

Unksnių Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems savo klientams ir draugams

IM

SVEIKINAME JUS 
IR

JŪSŲ SEIMAS SU 
ŠVENTOM KALĖDOM
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Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti.

WALTfiR !ė ELIZABETH MISEVICH, Sav. 
CAROL MISEVICH - CARROLL, Mgr.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsiny#)

G. Dekanozovas Lietuvon atvyko su aiškiai nusta
tytu tikslu — inkorporuoti Lietuvą į Tarybų Sąjungą. 
Jei iŠ karto formaliai to nebuvo padaryta, tai tik todėl 
kad buvo norima suvaidinti politinę komediją, neva lai
svu noru Lietuvos įsijungimą į Tarybinių Respublikų Są
jungą. Tuo tikslu Maskvos buvo suplanuota tiek Lietu
voje, tiek ir kitose Baltijos valstybėse kol kas išoriniai 
palikti tą santvarką, kokia jose iki šiol buvo Lietuvoje 
1940 m. birželio 17 d. buvo sudaryta nauja vyriausybė ne 
laisvvai, bet Maskvai paėmus į savo rankas vadovauja
mą rolę- Toji naujai atsiradusi vyriausybė, pasivadinusi 
Liaudies Vyriausybe, nebuvo vienlypė, bet susidėjo iš 
dviejų priešingų grupių, su atskirais tikslais ir sieki
mais. Viena grupė iš tautiškai nusistačiusių žmonių, 
kurie Maskvai tik todėl buvo reikalingi, kad naujdji vy
riausybė turėtų dar šiokį tokį pasitikėjimą Lietuvos vi
suomenėje, bet kuriai visai nepasitikėjo Maskva ir jos 
įgaliotiniai Lietuvoje. Antrąją grupę sudarė komunis
tai, kurig turėjo griežtai vykdyti Maskvos jiems, kaip 
komunistams, padiktuotus uždavinius.

Pirmajai grupei priklausė ministerio pirmininko pa
vaduotojas iri užsienių reikalų ministeris prof. V. Krė
vė-Mickevičius, finansų ministeris inž. E. Galvanauskas 
ir krašto apsaugos ministeris gen. V. Vitkauskas. Neaiš
kių nusistatymų buvo žemės ūkio ministeris M. Mickis, 
daugeliu atvejų palaikydamas mus. švietimo ministeris 
A. Venclova visai nesiorientavo padėty ir dažniausiai 
balsavo prisidėdamas prie-daugumos.

Antrajai grupei iš pradžių priklausė: teisingumo 
ministeris P. Pakarklis, vidaus reikalų ministeris. M. 
Gedvilas, kuris laikėsi santūriai, nesileido į ginčus, ir 
sveikatos ministeris dr. L. Koganas.

Tautinė grupė — aš, E. Galvanauskas ir V. Vitkau-' 
skas — svarbesnius klausimus aptardavo atskirai ir ėjo 
į posėdžius su atitinkamu nusistatymu. Antroji grupė, 
matyti, gaudavo direktyvas iš rusų atstovybės, kurios 
nevisuomet ir jiems patiems buvo malonios, kaip vėliau 
man prisipažino M. Gedvilas.

Tautinė grupė, turėdama žinių iš patikimiausių šal
tinių, kad V. M. Molotovas-buvo užtikrinęs Vokiečių at
stovybę, neva Maskva nemananti kėsintis pakeisti vi
daus santvarką, siekė trukdyti Tarybų Sąjungos atsto
vų Lietuvoje pastangas ardytį tvarką. Be to, buvo Įhą- 
nyta, kad karas tarp SSSR ir Vokiečių Reicho yra neiš-- 
vengiamas. Prasidėjęs karas atneš Lietuvai išvadavimų 
iš bolševikų jungo, todėl, kiek galima, ilgiau reikia iš
saugoti esamą saitvarką nuo suiritės, o labiausiai — eko
nominės ir ūkinės organizacijas.

Ministerių Tarybos pasipriešinimas Maskvos užgai
doms pasireiškė įvairiais klausimais gana sėkmingai. 
Nors ėjęs Respublikos Prezidento pareigas L..Paleckis ' 
buvo sutikęs, tačiau, Ministerių Taryba atmetė Maskvos 
pasiūlymą įvesti į vidaus apyvartą tarybinę valiutą — 
rublius. Maskva šiuo klausiniu turėjo nusileisti. Minis
terių Taryba dauguma balsų atmetė vidaus reikalų mi- 
nisterio M. Gedvilo pasiūlymą legalizuoti Lietuvos ko- < 
munistų partiją.

Maskvos atstovai Šti G. Dekanozovu priekį paste
bėję, kad jiems nepalanki grupė rodo kietą atšpaurumą, 
ėmėsi priemonių Ministerių Taryboje sustiprinti komu
nistinę grupę. Be Ministerių Tarybos ir be einančio mi- 
nisterio pirmininko pareigas prof. V. Krėvės-Mickevi
čiaus žinios, buvo J. Paleckio’ aktu įsteigtos naujos mini
sterijos — Darbo Ministerija ir Pramonės Ministerija, 
kurių ministeriais buvo paskirti, kaip pasirodė vėliau, 
komunistų partijos nariai. Buvo įsteigta Vilniaus srities 
įgaliotinio įstaiga, kuriai vadovavo įgaliotinis su miriis- 
terio teisėmis. Įgaliotiniu buvo e. Respublikos Preziden
to pareigas J. Paleckio aktu paskirtas irgi komunistas 
D. Didžiulis - Grosmanas. Susisiekimo Ministerija pir
momis okupacijos dienomis buvo perimta bolševikų ka
riuomenės vadovybės žinion. Dabar Ministerių Taryboje 
atsirado specialus komisaras irgi su ministerio tei
sėmis. j

Visus šiuos pertvarkymus', kiek galėjo, trukdė tau
tinė grupė finansiniais sumetimais, bet, pagaliau, ulti
matyviai reikalaujant J. Paleckiui, per kurį veikė G- De
kanozovas, turėjo nusileisti.

Tucr pat metu buvo paskirtas naujas valstybės kon
trolierius, irgi aršusis komunistas L. Adomauskas. To
kiu būdu Ministerių Taryboje kosvyiiiojantieji švietimo 
ir emžės ūkio ministerial, svarbiausiais klausimais pri- 
sišliedami prie komunistinės gfupės.

(Biis daugiau)
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vo atvykęs į laidotuves, mažam 
losangeliečių būreliui pažadėjo, 
jog bus dedamos pastangos, kad 
į Los Angeles vėl būtų paskirtas 
konsulas; Pažadas įvykdytas, tai 
nevieno asmens darbo ir veiklos 
rezultatas. Ir, diplomatinė tamy 
ba, Ir Vlikas, ir Altas, ir Liet. 
Bendruomenė sutartinai dirbo, 
kad Los Angeles kpnsulatas ir 
toliau veiktų. . ;

Trumpai papasakojęs konsulo' 
istoriją nuo sęniaūsių laikų,.aiš
kino, jog garbės, konsulai skiria 
mi taupant valstybės lėšas, nes 
jgarbės konsulai negauna atly
ginimo iš tos valstybės, kuriai 
atstovauja. Paminėjo nepriklaul 
somos Lietuvos garbės konsulus ’ 
buvusius Suomijoje, šveicarijo-j; 
j e ir k-tose valstybėse. Ir Vytau j

degimu atidengė, gal būt, pa 
gražintą, girių glūdumoje sau 
vieną lietuvį, jo darbą, laiką, 
aplinką. Giria ir lietuvis, žmo
gus ir lietuvis iškilo jo raštuose 
skaidria žmoniškumo šviesa. Ten 
toliau hike ir erdvėje Kristijo- 
nonas Donelaitis. Ant prūsų ka
pinių kaizerių amtmonų laidotu
vėms ruošiamas lietuvis iškils 
ariamos žemės, dūminės pirkios 
pilkumoje, apsuptas gyvenimo 
paprastumo, darbo meilės. Pas- 
partinkim žingsnį. Šitai Kudirka. 
Vergo nuolankume, dangaus 
aukštybėse galvą svaiginantį 
užgrabne ' svajone ma už i'an- 
kos tikrovės, tautos dvasios dar 
bininkaš daktaras Vincas Kudir 
ka. Tautą gydęs nuo carinės pries 
paudos mistinio svaigulio. Susu 
*kęs: Kelkite!

Petys į petį ženga kitas dak
taras — Jonus Basanavičius Jau 
kitam kontinente iškils daktaras 
Jonas Šliupas, šviesa pasiekęs 
širdį, protą svetimoje šalyje be 
žodžio, be savųjų aplinkos dva
sios neviltyje atsidūrusį brolį— 
lietuvį. Gal reikės dar ilgų metų 
eilės, kol visa didybe iškils per . .’ , . v xr nos tikrovės susdurime sielvar-Atlanto vandenyną Ausros, Var . - ,•. , v L, av tingai sauks: ... “As norėčiaupo ugnį atnešęs daktaras šliu- . ,. .. .p o v ■ prikelti nors viena seneli is kapas. iskelęs Sau žmogaus vertę., -----“ . f ...

(Tęsinys) ' *
Rytprūsių žemėje iškils pro

to, sau žmogaus religija. Ji duos 
Mažvydą, Donelaitį, Rugį, šau- 
erveiną, Vydūną, Jankų. Tai bus 
kaip mielės, kurios išjudins min 
tį, atpalaiduos rankas gyvenan
čių agonijoje: kentėti ir užu 
žvaigždžių sulaukti atpildo.

Iškils Basanavičius, Kudirka, 
Petras Vileišis, Tumas.

Proto, veiklos religija iš Va
karų susidurs su jausmo — že
mę niekinančia religija. Išoji 
religijų grumtis atves į knygne
šius^ į Vilniaus seimą, 'į sukili- 
limus prieš carus, atves į Vasa
rio 16-tąją, atves į sau žmogaus 
vertybes.

Neteks mums ilgėliau įsikasti 
į savą žemę, įstiprinti šakinis Sau 
žmogaus. '

Ir mes vėl carų, satrapų kraš 
to pavojuje, kai kryžiaus avan
tiūristų ainiai grįžtamąja banga 
nuo Maskvos, Kaukazo, laistyda 
m i žemę krauju, traukiasi ne
palyginamam pralaimėjime prieš 
žmogų, prieš laisvę. Juos vejasi 
utopijos kraujuje išmaudė rusų 
tautą ir dešimtis pavergtųjų tau 
tų satrapų ainiai robotai.

Mes iŠtvėrėm ilgų šimtmečių 
bandymus, užsidarydami savy
je, savo jėgų likučiais vėl paki-į Vienas nuostabiųjų vis dar nuo ,: , , v x L -t- r t Is kils is šiaudinių pastogių ari-1

f - I i
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’ pu milžinu”. Milžinai nepakils.,
v n • * "V v • T • • i * * ?

lom budėti sau žmogaus verty- šaliai stūkso milžino valia knyg |_ . . . x— . , •u.,vi x v -r T'k** t • 17 i* tza nio vagoj vyžotas artojas, atsi~ ?biu pavojuje. Kai beviltiška tam nesys J. Bielinis — Erelis — Ka į . v. , , i- p_ . . ............... ,? ’ , . „ i sėdusi prie ratelio amžinybe tesą grūmoja žmogui, minčiai, pa- ralius. Joks, vardas jam ne per , , .. ‘
likimui, kyla paskutinio sauks- didelis. Kokiai tautai sis nuos- - Z
mo klausimas: Su-kuo? Kas bu
vo, kas liks būsimiesiemst, kai 
jie lemtingoje valandoje paklaus: 
Su k;uo? ’

Vienas aną naktį klausiau. Su 
kuo? žemė, keliai, tėvų židinys? 
Atramos ieškokim mūsų didžių
jų veiduose, šviesos — kultūros 
veiduose. Vargo pelė — Simanas 
Daukantas. Nepalyginamu užsi

tabus knygnešys neneštų gar
bės, nebūtų pavyzdžiu nepaliau
jamos kovos už teisę būti žmo
gum. . _

Maironis, laiko įvykių tėkmė
je atsiliepęs į tautos prisikėlimą, 
gilia meile gimtini kraštą dai
nom.. “Kur žemčiūgai, žalios rū

vaiku prie kojų ir elementoriu
mi.

Jinai prikels šviesai ką buvo 
nusmerkę mirčiai, antpečiai auk 
siniai kryžiai.

(Bus daugiau)
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Čikagos miesto vaizdas

DR. VYT. TAURAS
...Gydytojas ir Chirurgas

2652 W. 59 St. Chicago, Ill. 66629 
Tel. PĘ 8-1223
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linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems
1 į į tas Čekanauskas, pąėmęfc gar-b 
i » I bės konsulo pareigas negalįs ,ti- Į! 

kėtis fondo likučių paramos.
*••0 išlaidų garbės konsulai turi 
ne tiek raštinės darbams, kiek 
reprezentacijai, dalyvavimui įvai 
rįuose pobūviuose, kuriuose susi 
tinkama su kitų valstybių kon
sulais ir kitokiais diplomatais ir 
taip randama progos Lietuvos- 
reikalais su svetiimtaučiais išsi-. 
kalbėti, prašyti ją paramos Lie
tuvoj laisvei. Tai priminė kon
sulas Simutis , jog losangelie- 

• čiai lietuviai turėtų paremti kon 1 
šulo Čekanausko veiklą, kad fi- - 

; nąnsįniai sunkumai netrugdyrų. I 
. A- * - ‘ — «• -• • — — — —

(Atkelta iš Į
šiek tiek iš konsulo 
A. Simučio kalbos

Generalinis konsulas Anicetas 
Simutis toms pareigoms New; 

‘JYorko mieste yra paskirtas dar j 
nepriklausomos Lietuvos vyriau 

' sybės. Prabilęs į losangeliečių pų; 
bliką jis perdavė naujam garbės 
konsului kitų Lietuvos diplomą-

yeiksinąpaskiriant naujų kon
sulą,'A/Sižnutis: tai laibai' gerai; 
vertmo-Buvo kalbų; jog sū še-~j 
nosios - /df^ematinės’tarnybos 
žmonių mirtimi pasibaigs ir Lie- 
-tuvos^atstoyybės,'’ ?tačiau įvyko

RAMUNĖ DELIKATESŲ KRAUTUVĖ
; IR'RESTORANAS

ONUTĖ KONKULEVIČIENĖ IR BRONIUS ZABUKAS

.2547 W. 69th Street Tel: 925-4254

■ • r' * -
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-
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\ jaunas konsulas. Taip kaip-Ang 
lijos premjeras .Aūtrojo kaip me- 
tū, Wmston Churchill, po .pirmo 
laimėjo: mūšio pasak, jog tai j

KURASH PRESS
PRANSKEVKIŲ ŠEIMA

----------- džiaugsmą, kad veikli Los An-
— Stiprus žemės drebėjimas gėlės lietuvių .kolonija vėl gavo 

tos, kur raiba gegutė”. Jis kels pajudinęs kelis didelius Tokijo konsulą, Anicetas Simuos pasą 
namus. kojo, jog po garbės konsulo dr.v

IR NARIAI .•

DRAUGIJA
1800 to. Holttod St

CH1CAG0S LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ (METŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

iš kapu mūsų didžiuosius, ir-dai

BESIARTINANT ŠV. KALĖDOMS IR 
NAUJIEMS 1978 METAMS, 

•sveikiname draugus bei pažįstamus 
linkėdami jiems sveikatos ir sėkmės.

Visam Naujienų štabui linkime ištvermės 
tęsti prasmingą ir lietuviams naudingą darbą. 

Kalėdų sveikinimams reikalingą sumą 
skiriame Naujienoms

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
savo rėmėjams, Naujienoms ir visiems 

lietuviams linki

A. LAURAITIS
V. LENDRAITIENĖ
JULIJA LIUTIKIENĖ
L. LUNECKIENĖ
J. MILERIŪTĖ
V. RASČIAUSKAS

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie- - 
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais. 
v *v- ’AMERICAN TRAVEL SERVICE' BUREAU

9727 So. Western Ave., Chicago, Til. 60643 
. Tel.: (312) 238-9787-8.

M

Sveikina visus lietuvius
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
LEONAS VASILEVAS — pirmininkas 
HELEN VILKELIS — vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNGYS — nutarimų raštininkė 
BERNICE ŽEMGULIS — finansų raštininkė 
PETRAS VILKELIS — kasininkas
ONA ŠVIRMICKAS —- kontr. rašt. ir koresp.

(kox^’ulo pasVyrimas,. Amerikos; 
dięlegąeijos' Belgrade prakalbėji-; 

jmas Eabaltijb valstybių; laisvės 
jreikaJais;ęsanti*?gera.pradžia. - l 

ją Konsųlui^ Ąiūcetur Simučiui 
’ -kalbą ■ baigus publika, - kompozi- 
toriuiBudriūnuiniostelėjus,kuri

. ta sųj^mūsų.niie^š,‘ĮląĮnitųn- į 
^^’j^^ipąyo-'konsu-

t' Z k ’ : v • z f'

2531-37 South Western Ave

Ra* jutu 'taupom! jūsų pinigai at
lieka didelius darbus* Pinus, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtoj 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTĮ DIDELES ATSARGAS 

lrtdaU 1923 metai*. T< 421-3070
’ < Įrtaigoe pietuose Hemą* automobiliam* pastatyti.

I K
■ ■ ■ : ■ £
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Našus bendras darbas

ANDRIUS RYLJSKIS
IT VrJ

jimas.

Lietuvos krikšto (13871 dvasiš

i. ^7

Augius

gos — žymiai didesnis. Dubi
ninkai buvo apdėti valstybės 
naudai kiemo mokesčiais.

Dvarų centrai, kur buvo tel-

r f

r i

■j

i

o prie vardo arba pavardės prie
dėlis pradėtas vartoti lenkiškas |

4 ii
M

Baudžiava senovėje
Pelėnų dienos vakare desėt-^vo pavesti ir dubininkai. Po

ro vadas Suvorovas sumušė 
Kosciuškos sukilėlius ir patį su
žeistą Kosciušką paėmė nelais
vėn. Tuometinis sukilimo vadas 
Lietuvoje Jasinskis įsakė visoje 
Lietuvoje sudeginti iki pamatų 
valstybiniu dvarų centrus, kad

kas susirinkusių kaimynų pra- Lietuvos krikšto tų centrų vy-, rusai nesikurtų Lietuvoje. Vė- 
j i šė senelį Anuprą papasakoti resnieji pasivadino bajorais ir liau rusų administracija, perė- 

a I jiems apie baudžiavą Lietuvoje, gavo tos žemės plotus nuosavy-f muši savo žinion -valstybinius 
j (Senelis sutiko, štai jo pasako- bėn ir dubininkų talkomis. Du- Į dvarus, juos rado apgyventus 
■ Į j imas. bininkai savo dubas irgi laikė ( valstiečių ir centrus be jokių tro

— Apie senovės laikų bau- nuosavybe. Dubos buvo nevie- besiu. Tuomet rusai apdėjo val- 
įdžiavą girdėjau iš bitininko Ga-.nodos ir išmėtytos gabalais.1 stybinių dvarų valstiečius dide- 
' brio, žmonių - pasakorių kai-< Pravedąs žemės reformą jaujiais nuomos mokesčiais, bet
muose,

į ko Jaloveckio, kuomet jis kai-! tos į vieną gabalą ir pavadintos i
5.11 bėjo baudžiauninkams apie caro J valakais. Valakų dydis nebuvo |

1861.II.I9 d. manifestą. j vienodas, tas pareidavo nuo že-{
Susidariau štai kokį vaizdą • mės rūšies. Geros žemės . 

iš visko girdėto apie baudžiavą1 kas buvo 20 dešimtinių, o blo-' 
senovėje.

žmonės vadino baudžiavą iš
senovės kunigysta/ Mat, tais
laikais nedidelių medinių pilių

■3

pagaliau ir iš dvarinin-ĮXVl amžiuje dubos buvo sujung- ■' centrų neatstatė.
Lz 11 /wia Ir 1 ’ r i TTlAVlA nrC Knin i v* /M i Į

Carienė Jakaterina II atidavė 
savo meilužiui Zubovui Šiaulių 

u e" i valstybinius dvarus, o vėliau ki- 
v a‘ f i caTai valstybinių dvarų cent

rus Kėdainiuose, Kalnaberžėje, 
Dotnuvoje ir kur buvo derlin
gesnės žemės atidavė irgi ru
sams.

Ilgainiui Švenčionių apskrity
je susidarė Šių rūšių dvarai: val
stybiniai, bajorų nuosavi, jleno, 
jėzuitiniai ir bažnytiniai, 
gaikščio laikais buvo pavedami 
sąlygiškai ir laikinam naudoji
muisi asmenims už karo tarny-

Seni Amerikos lietuviai įsteigė Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Prieš ALTą kovą veda tiktai maža naujai at
vykusių tremtinių saujelė, kurie nenorėjo pasinaudoti 
išmintimi, bet didelė naujai atvykusių tremtinių daugu
ma, įsitraukė į Amerikos lietuvių vestą darbą ir jį tę
sia. Iki praeito dešimtmečio naujai atvažiavusieji dar 
turėjo pagrindo ALTą vadinti senių ir nepaslankių žmo
nių organizacija Bet praeitas dešimtmetis išskyrė visus n.-xvxo
vylesnius Amerikos lietuvius politikus, ir ALTas neju- .^ Daugelis bijojo, kad toms pareigoms nebus paskirtas
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nome, kuo ta byla pasibaigs, bet kiekvienam aišku, kad 
klausimas jau negalės būti užmirštas, laisvosios valsty
bės galės panaudoti kiekvieną progą priminti žiaurius 
jų darbus Pabaltijo kraštuose.

Antras lietuviams rūpimas ir svarbus klausimas, 
tai Lietuvos garbės konsulo paskyrimas Los Angeles 
mieste- Garbės konsulo Bielskio mirtis paliko tuščią vie-

čiomis pateko į jaunesiiįų, vėliau atvykusių lietuvių 
rankas. ? ! .: ; , :

Šiandien Amerikos Lietuvių Tarybą sudaro buvę 
dypukai. Šiandien ALTo sąstatas yra jaunesnių, negu 
Barzdukinės Bendruomenės vadovybė. Nežiūrint Į nau
jų ateivių įsigalėjimą Amerikos' Lietuvių Taryboje, ji 
padaro žymiai daugiau, negu bei kuri Amerikos lietuvių 
organizacija arba jų junginys. Triukšmo ir pagyrų pa
skleidžia žymiai daugiau barzdukiniai politikai bet dar
bo padaro daugiau ALTo žmonės. Jiems pavyksta pada
ryti daugiau tik todėl, kad ALTo organizacijos pagrin- 
dan padėti geresni irjįetuvių veiklai tinkamesni princi-- 
pai. Jeigu barzdukinio judėjimo vadai padėtų savos or- 
nanizacijos principus,-tai gal ir jie būtų našesni, gal 
jiems būtų pavykę iš savo gretų išrinkti pačius geriau
sius atstovus ir įpareigoti juos naudingą darbą dirbti.

Metai jau eina prie pabaigos, todėl galima vienų ir 
kitų darbus susumuoti. Amerikos Lietuvių Taryba, ne
skaitant kitų darbų, šią vasarą padarė labai svarbų pa
reiškimą Amerikos kongreso ir administracijos komite- 
tetui ne tik apie Lietuvą, bet ir kitas Pabaltijo valstybes. 
Tuo tarpu viešais nepaskelbta, kas redagavo ir korega

vo praeitą vasarą Europos saugumo ir kooperavimo ko
mitetui pilnaciui, bet tai buvo gerai padarytas svarbus 
darbas. Autorius ar autoriai turėjo būti gerai susipaži
nę su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, mokėję įžiūrėti 
Helsinkio aktuose esančius plyšius, sugebėję tuose ak
tuose paliktomis teisėmis pasinaudoti. Jeigu jie būtų to 
nepadarę, tai būtume neturėję progos iškelti Lietuvos 
laisvės klausimo tarptautiniame forume. Lietuviai iskė--

kitas žmogus. Apie garbės konsulo parinkimą, paskyri
mą ir patvirtinimą mes dar neturėjome viešo pareiški
mo ,bet mes žinome, kad konsulo pareigoms paskirtas in
žinierius Vytautas Čekanauskas, Los Angeles Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, dalyvavęs Amerikos Lietuvių Ta
rybos metinėse konferencijose. Kaip jis buvo paskirtas, 
netolimoje ateityje įsikišusieji paaiškins, bet kiekvie
nam jau aišku, kad barzdukiniai vergu būtų siūlę ALTo

| buvo daug Lietuvoje ir jų šei- KamĮ didesni kariuomenės jun- 
mininkai. vadinosi kunigais. Po priklausė D. L. Kunigaikš 
Lietuvos krikšto (1387) dvasiš- čiui ir P^eigūnui būdavo 
kius pradėjo vadintr kunigais,: keičiami. Tie dvarai vadinosi 

valstybiniais.
Dubininkų padėtis buvo žy- 

“ponas”. Tik latviai, pratę žo- miai geresnė valstybiniuose dva- 
džių galūnes trumpinti, turi se- ruošė,- todėl daug dubininkų- 
ną žodįs “kunjgs”, vartojamą' valstiečių keldavosi į valstybi- 
vietoje ponas. Senovėje Lietu- niiis dvarus ir ten gaudavo du- 
vos kpiigai. įr kunigaikščiai has arba valakus, 
žemdirbiams už tarnybą duoda-' -
vo didelius žemės sklypus — du- liau įvestas -činšas (nuomos mo- 
bas. Nuo to tie žemdirbiai va- kestis) ir panaikintos visos ki- 
dinosi dubininkais. |tos prievolės valstiečiams buvo

Kai parakas atsirado ir me- patrauklūs. iNuo tada valstie- 
dinės pilaitės nustojo savo reikš čiai netrukdomai (kūrėsi vais
inės, tai: tuomet visa Lietuva tybinių dvaru geresnėse žemė- valstiečiai gerai .sikūrė ir gyve- 
būvo suskirstyta į didelius ga- se. Administraciniai centrai dap 
balus. Jų centrai, tai karių tel- buvo užsilikę 
kimo' ir apmokymo vietos. Tie Po Lenkijos-Lietuvos valsty- 
centrai vienas nuo kito buvo 6-7 bės padalinimo 1794 m.- įvyko 
verstų atstume. Jų globai bu- sukilimas prieš rusus. Rusų ka-

Jėzuitų ordinui veikiant Lie
tuvoje, kai kurie dvarininkai 

. testamentais užrašydavo savo 
Valstybiniuose dvaruose vė- žemes ordinui. Jėzuitų ordinas

Lietuvoje buvo popiežiaus pa
naikintas 1773 m. Tie dvarai 
atiteko valdžEai. Bažnytiniai 
dvarai irgi buvo rusų paimti.

Valstybinių dvarų žemėse

koncepciją. Jie bandė įtikinti 'politinė. veikla susidomė
jusį jaunimą, kad jis neįsitrauktų į politines grupes ir 
nevestų kovos už gimtinio krašto laisvę. ■ . r

Savo politinės programos jie- niekur nepaskelbė, 
kad galėtų-visus-į rėtį supilti.. Jiems rūpėjo Jaunimą izo
liuoti nuo politikų, kad pats svarbiausias elementaą lik
tų be vairo ir be gairių. Netolima praeitis mums fodo, 
kad politika nesidomintieji jaunuoliai nieko laisvės ko
vai naudingo nepadaro Naudingo darbo neatleika ir 
Vadai, kovojantieji prieš visas politines grupes. Američos 
lietuviai taip negalvojo. Jie patarė jauniesiems eiti į to
kias politines grupes ir ten dirbti pavergtos tautos lais
vei naudingą darbą. Amerikos lietuviai jaunesniems ąiš~ 
kino, kad nežiūrint turimų politinių įsitikinimų, reikia 
išmokti būti tolerentais ir pramokti dirbti visiems nau
dingą darbą.

Barzdukiniai išleido nepaprastai dideles sumas pi-- *■ 
nigų kelionėms, korespondencijoms ir propagandai, bet 
Amerikos Tarybą sudarančios grupės šįąis metais Lie
tuvos laisvės kovai padarė žymiai daugiau naudongų 
darbų. Barzdukiniai stengiasi politikus eliminuoti, kad 
keli “nepolitlkai“' galėtų sauvaliauti, tuo tarpu ALTą sū-

ino. Jie mokėjo rusų valdžiai 
dideles nuomas, bet buvo' lais
vi ir neturėjo jokių kitų prie
volių, išskyrus naujokų davi
mą į rusų kariuomenę.

Blogiausihi valstiečiai gyve
no leno, buvusiuose jėzuitų ir 
bažnytinių dvarų žemėse. Mat, 

J tie dvarai rusu valdžios buvo ati

Laimė ,kad Los Angeles lietuviai sugebėjo sudaryti 
didelį komitetą naujai paskirtam konsului sveikinti. Jį 
pasveikino ir tie, kurie būtų norėję kitą žmogų matuti 
garbes konsulo pareigose, bet jie nusilekę daugumos 
Kai ir naujam konsului parodė, kad jo darbui pritars' Vi
si lietuviai.

Ką šiais. metais naudingo padarė barzdukiiiiąi? 
i Vienintelis darbas, kuriuo jie galėtų pasigirti prieš sese
ris metus, tai išleistos brošiūrėlės apie pagrindines žmo
gaus teisių žalojimą sovietinėj Lietuvoj. Šiais metais at
mušta nauja-ir pataisyta laida- Niekas jiesakb, kad ta 
brošiūra nenaudinga, bet .jkfeios galia gm-okai sumažėja, 
kad tų pagrindinių teisių leidėjai nenori pripažinti A-- 
merikos lietuviams-'Jie sako, kad okupantas keliais dek- 
kretais panaikino Lietuvoje veikusias politines partijas 
ir uždraudė tų partijų bet kurį darbą. Barždtikiniai A- 
merikoje vedė tą pačią prieš politinės partijas nukleip
tą politiką, kaip ir Lietuvoje. Jie samdė paskditininkūs, 
kad Lietuvos politinių grupių istorijos nepažįstantieji 
aiškintų įš Lietuvos atvyktiems partijų vadams, kad jų 

lė ne tik Lietuvos, bet jie iškėlė, be Lietuvos, dar Latvi- partijos negeros, o jie patys jau susenę. Jie nesvarstė 
jos ir Estijos bylas. Latviai ir estai ne vieną kartą reiš- klausimo iš esmės, bet vietoje kelių politinių grupių, jie ... ...
kė Amerikos Lietuvių atstovui savo padėką. Mes neži- bandė primesti savąją, vienos politinės grupės politinę naudos Amerikoje ir tarptautinėje politikoje.

duoti rusams. -Pastarieji turėjo 
pas save Rusijoje caro Petro I 
ir. Jakaterinos II įvestą . /labai 
r-žiluriąi-baudžiavą, net žiaures
nę neL Lietuvos vergiją. Ver
gus gynė Lietuvos Statutas, o 
pas rusus jokių įstatymų vals- • 
tybėje nebuvo ir valstiečiai bu
vo atiduoti dvarininko pilnii 
globai. Dvarininkas buvo teisė
jas, savo sprendimo vykdytojas 
ir jo nesaistė jokia mortalė. Jie 
labai žiauriai elg'ėsi su vafctiė- 
čiais. Jų ištisus kaimus nukel
davo i miškų skynimus, o jų gė- 
rus laukus ir sodybas prijung
davo prie dvarų centrų ar steig
davo palivarkus. Valstiečių va
lakus smulkino ir prievoles didi
no.

----- - - - -r- -V- . • . - ---V ' «

■(Bus daugiau)

• Iš vienos bakterijos palan-
daraficios grupės išmoko bendrai dirbti ir su kitaip gal-.kiose sąlygose per 24 valandas
vejančiais. ALTo žmonės Žino, kad tiktai bendras visi} atsiranda bilijonai bakterijų, 
lietuvių darbas svarbiausiais klausimais gali atnešti 10giausi„ ... b'akterijorns vels 

tis.

ŠALIA ĮSTATYMŲ \
E? '

Atlikdamas vakarinį savo pasivaikščiojimą, ko
legijos asesorius Migujevas sustojo prie telegrafo 
stulpo ir giliai atsiduso. Prieš savaitę šioje pat vieto
je, kai jis vakare grįžo iš pasivaikščiojimo namo, jį 
pasivijo buvusi jo kambarinė Agnia ir pasakė su 
pykčiu:

— Jau, .palauk! .Aš tau tokį vėžį iškepsiu, kad 
žinosi, kaip nekaltas mergaites žudyti! Ir kūdikį ta’x 
primesiu, ir į teismą eisiu, ir tavo žmonai -paaiš
kinsiu...

Ir jinai pareikalavo, kad jis padėtų Į banką jo 
sios vardu penkis tūkstančius rublių. Migujevas tatai 
atsimena, atsiduso ir dar kartą su atgaila sieloje sau 
papriekaištavo dėl minutės įkarščio, sudariusio jam 
Tokią masę rūpesčių ir kančių.

Atėjęs iki savo vasarnamio. Migujevas atsisėdo 
prieangėly pailsėti. Buvo lygiai devinta valanda. Iš 
už debesį žvelgė mėnulio gabalėlis. Gatvėje it prie, 
vasarnamiu nebuvo gyvo žmogaus: seni vasarotojai 
jau ruošėsi miegoti, o jaunieji vaikščiojo miškely.’ 
Abiejose kišenėse ieškodamas degtuko, kad uždeg-' 
tų papirosą, Migujevas alkūne stuktelėjo į kažką1 
minkšto; nesant ką veikti, jis pažvelgė į dešinę savoj 
alkūnę, ir staiga jo veidas persikreipė tokiu siaubu,1 
laisi jis pamatė prie savęs gyvatę. Prieangėly, prie^ 
pat durų, fiul.po kažkuris ryšulys. Kažkas pailgo bu- 
’<» suvyniota į kažką, sprendžant iš lietimo, panašaus 
į daigstytą užklo ėlį. Vienas ryšulio galas buvo kiek 
atviras, ir kolegijos asesorius, įkišo jin ranką, paju

to kažką šilto ir drėgno. Siaube jis pašoko atsistoda
mas ir apsižvelgė, kaip nusikaltėlis, pesiruošiantis 
bėgti nuo sargybos...

— Primetė — dėlto! — su įtužiu iškošė pro dan- 
lis, sugiauždarhas kumščius. — štai jis guli... guli ša
lia. įstatymų! O Viešpatie! -

Del baimės, pykčio ir gėdos jis nutirpo... Ką da
bar daryti? Ką pasakys žmona, jei sužinos? Ką pa
sakys bendradarbiai? Jo prakilnybė, tikriausiai, 
paplekšrtcfc dabar pef pilvą, pfuhkštels ir pasa
kys; "“Sveikinti/j. . Che-cbe-ebe.„ žilai plaukas barz- 

.doj, o velnišs kuproj— išdykėli, Semionai,Ėršstovi-j 
/iau! Visi vasarotojai dabar sužinos jo paslaptį, ir, 
gal'būtL garbingos šeimą iftotfaos atsakys jam vieš-, 
nagę. Apie primeMitmkas rašo visi laikraščiai, ir tuo 
būdu mirštamas Mlgujevo vardas pasklis visoje Ru
sijoje. . .

y. i1 _ _ -ir*
Vidurinis vasarnamio langas btfVOĮ atviras ir iš 

jo aiškiai buvo girdėti, kaip Migujevo imona Anna Fu 
i lipova ruošė Stalą Vakarienei: kieriiė, tuojau pat už 
vartų, kiemsargis Jennolajds liūdnai bruzgcno bala
laiką... Reikėjo vaikiukui tiktai pabusti ir pravirktą 
'ir pasldptiš paaiškėtu. Migujevas pajtilo nenugalimą 
norą skubėti.

— Greičiau, greičiau... — munnėjd jis. — Šią mi
nutę, kol nieks nemato. Nunešiu jį -kur nors, padėsiu 
į svetimą priebutį . . .

Migujevas paėmė viena ranka/ ryšulį ir tyliai, 
saikiu žingsniu, kad nepasirodytų jtdriamas. nuėjo 
gatve. š’ |

“Nuostabiai biauri padėtisI galvojo jis, steng

damos suteikti sau nepaisomą išvaizdą.— Kolegijos 
asesorius su naujagimiu eina gatve! Q \iešpatie, jei
gu kas pamatys ir supras, kame reikalas, aš žuvęs... 
Imsiu it padėsiu jį šiame priebutėly . . . Ne, palauk, 
ėiaii langai atviri ir, gal būt, kas nors žiūri. Kurgi jį? 
Aha, štai ką, imsiu ir nunešiu aš jį į pirklio Melkino 
vasarnamį. , Pirkliai — žmonės turtingi ir mielašir- 
dinfp, gal biūti, dar padėkos ir auginti pasiims.”

[ Ir Migujevas nusprendė kūdikį nunešti Melkinui, 
nors pirklio Vasarnamis buvo kraštutinėj šios gyven
vietės gatvėj, prie pat upės.

“Kad jis man tiktai neprabliublų ir neišvirstų iš 
ryšulio, — galvojo kolegijos asesorius. Ot jau iš tik
ro dėkoju — nelaukiau! Pažastėj nešu gyvą žmogų, 
tarsi portfeli, Žmogus gyvas, su siela, su jausmais, 
kaip ir visi . . . Jeigu, ko gero, Melkinai paims jį au
ginti, tai, galimas daiktas, jis Ims kuris nors toksai... 
Gtfl, bus jis kuris nors profesorius, pulko vadas, ra
šytojas... Juk viso ko būna pasauly! Dabar aš jį nešu 
pažastėje .kaip kažkurį niekalą, a už metų trisdešimt- 
keturiasdešimt, gali būti, teks prieš jį išsitempus ra
miai stovėti , . .

Kai Migujevas ėjo siauru, dyku skersgatviu ša
lis ilgų tvorų p6 tirštu, juodu liepų šešėliu, jam stai
ga ėmė rodytis, kad daro kažką labai žiauraus ir nu
sikalstamo.

- --.“O j»k kaip tatai, esmėje, niekšinga! —* galvojo 
jis. Taip niekšinga, kad nieko niekšingesnio ir išgal
voti negalima. . . Na, ko dėl mes nelaimingą kūdikį 
švaistome iš prieangio į prieangį? Nejau jis kaltas, 
kad užgimė? Ir ką blogą jis mums padarė? Mės niek

šai . . , Mėgstame važinėtis rogutėse, o rogutes vežio
ti tenka nekaltiems vaikeliams . . . Juk tiktai reikia 
įsigilinti į šią muziką! Aš ištvirkavau, o juk vaikeljs 
laukia nuožmaus likimo . . . Primesiu aš jį Melki- 
nam. Melkinai pasiijs jį į auklėjimo namą, o ten vis
kas svetima, o ten viskas valstybiškai . . . uei glamo
nės, nei mėilės, nei lepinimo. Paskui atiduos jį kur
piui amatui . . . nusigers, išmoks pikžodžauti, gaiš 
badu.... Kurpius, o juk jis kolegijos asesoriaus sū
nus, kilmingo kraujo... Jis mano kūnas ir kraujas...*

Migujevas iš liepų šešėlio išėjo į kelią, mėnulio 
šviesos užlietą, ir, atskleidęs ryšulį, pažvelgė į kū
dikį.

— Miega, — praŠėagždėjo jis. — Ar žinai, kūdi
kio nosis su kuprelė, kaip tėvo.., Miega ir nejaučiu, 
kad į jį veizdi tikras tėvas.:. Drama, broli... Na, ką- 
gi dovanok. Dovanok, broli... Taip jau, reiškia, tavo 
gimtyje parašyta— .

Kolegijos asesorius stitnirkčiojo .aidulis ir pajaii- 
tė, kad jo žandais bėgioja kažkas, lyg skrtlždŽiiu* 
kės... .lis vaikutį Suvystė, paėmė jį pažastėri ir mi- 
žingsniavo tolyn. Visą kelią, iki pat Melkino vasar
namio jo galvoje telkėsi socialiniai klausimai, o krū
tinėje drąskėsi sąžinė: -

(Bus daugiau J
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DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 So. PvImU Rd. (Crowferd 

HoJicol Building). ToL LU 5-8444 
P-ūma ligonius pasai susitarimu. 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004.

P. TAMOŠAITIS

Nepasikliaukime perdaug autoritetais
(Kalėdiniai dpfhdlfyriičii)

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-8533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

nai, tapę to ordinei paprastais 
“kareivėliais”, gali būti tikri, 
nežūrrnt jų nuolankiausiu pra
šymų,- kad Lenkų dignitoriai nie 
kuemet nesutiks, kad tikro šven
tume vyras, kokiu buvo arkiv.! 
3; Matulattis, būtų Komoje be-;

DR. PAUL V. DANGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

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

Rets Gt 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
A-'UŠ'RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzio Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
P’liepia, skambinti Ml 34001,

TEL. — BE 3-5893 /

DR. LR. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHUUUGAE
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS , 

396? West 103rd 5tr*H

-r

OPTO*METR1$TAJ , . S
- KALBA LIETUVIŠKAI
2618 Wi 71 St. TeL 7^-5145* S

Tikrina akis Pritaiko akinius jr - 
‘’contact lensed"’-; . 

VaJL agal susitarimą. Uždaryta tree 
——————----- į------ '■-t—? --

I LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS- ČHIRUgftijA
2656 WEST 63rd STREET
Vai. anttad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vaL vak. .
Ofiso telef.:, 7754MG tl 

Rezidencijoj fflife 448-5541

Ml

I enkų dignitoriai betvarkyda 
mj ir atstovaudami Lietuvą Va
tikane, ten įsigalėjo, jie aiškini 
suprato Vatikano religinę ir valš 
tytrinę politiką ir ją panaudojo 
didesnei LehkijOš garbei ir nau 
Jai, sulenkindami Lietuvos aris
tokratiją ir dvasiškiją ir dide-/ attffltno4as j Šventnosins. Vie
nus l’etuvių gyvenamus žemės ton jo, atrodo, dattg lengviau jie 
plotus.

Antra. kO mės niekuomet me-d 
turėtumėm pamiršti, kad nuo 
Jogailos laikų su mažom išim
tim, į vyskupų Metivai parinki
mą ir jų paskyrimą lemiamos jta 
kos turėjo Lenkijos dignitoriai 
ir sėdintieji VStikne lentai dva
siškiai. Tas vyksta ir iki šiai die 
nai. Vyskupais buvo skiriami,- 
kurie pasižadėjo vesti lenkinimo 
politiką. Lietuvoje. Ryškus pa- 
viždys — tai patriotas lietuvis 
kunigas Antanas Baranauskas. 
Paskirtas Seinų vyskupu, jis 
gavo padėjėju aršų lenką šovi- 
iristą Jelbžykowskj, ir pats bu
vo priverstas tapti lenkomanu. 
Arkiv.-; Karevičius - -(Kauhe) ir 
irkiv.^atulnitis, (Vilniuj, at 
sisakė paklusti lenkams ir >Vedę 
grynai’katalikišką, politikai gj£- 
op, lenkų intriguojami per ’Va
tikaną,- turėjo- atsisak^yti sai|* 
vyskupijų ir.' užsidaryti viepuo- 
ynan. « -

Ypač'lLenkų dyasiški dignito- 
riai niėšiad neatleis. arkiv..Ž J mJ- 
giui AlstulaičiuI išėmimo iš -jį 
7inios tt; jstei^SEį'.RBvarėnkios. 
Lietuvos bažri^irtės-.^ūvincij'ois 
r, jam. esant Vilriisu& vyskuptį,. 
griežto atsisakymu vesti proleh

svt'ktų su jiems palankaus, len 
Ikiškos kultūros (Lietuvoje) auk 
lėtinio, Stasio Šalkauskio kandi- 
Ąatnra.

Nebent lenkiško medžio lietu
viškos šakos marijonų vyresnie- 
-i ,jėi turėtu nors kiek savaran- 
katrs jausmo' ir tautinės ambizii 
jos, jie būtų galėję, į lenko ma
rijonų generolo jsakymą-atiduo 
ti milijoną, dolerių, gautą už par 
duotą Clarendon Hills ukj, len
kų marijonams Romoje, atsa- 
kyti-jie tai svarstys, jei lenkų 
marijonai Romoje pasirūpins, 
arkiv. J, Matulaitis (pagal juos 
Mathlewicz), kaip marijonų or
dino atsteigėjas bus beatifikuo- 
tas į šventuosius. Bet ar galima 
tikėtis t(Ę iš rimšelių, dambraus 
kų, brizgių ir jiems panašių, ku
rių gyslose kartų kaitomis teka 
jų tėvų-senelių. vergėęrbaudžiau- 
ninko jų viršiijinkęms-dvarpo- 
niamš, kunigams, dideliu nusiže
minimu ir paklušnyBe atmieštas 
kraujas ir jausmas”.

Pagyvenusių žmonių draugė- 
jej’mes dažnai vienas kito klau
siam (įterpdami ir savus-aiški- 
nimus) kas čia sunkiai supran
tamo, tįesiog nuostabaus jau ku 
rie metąiį vis labiau kasmet at- 
Įnešd&ihi (vairius netikėtinumas, 
vyksta mūsų lietuviškoje pa
dangėje Dar rodos, taip nese
niai darniai sugyvenamoj Lie
tuvių Bendruomenėje staiga at- 

(NukęĮta j 6 psl.) y
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ietuvių in gudų. Nors arkiv. j. 
Mattilaitiš įaug yra nusipdnęs 
enkams, a įsteigdamas vienuoliu 
marijonų ordiną (pagal Liubli-

Vy T TAURAS 10 ^vas^), tet lietuviai marijo-
M0DERN1ŠKUS AIR-CONDITIGNED KOPLYČIOS

■ff.

ę

i

by Corning.
k į CORNING

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
. DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ,

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

■-i

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANIGA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

.. x

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ Iiįd.

Of.šaš 2652 WEST 59th STREET

OFISO VAL.:, pirm., an trad., trecia d 
ir penxt. 2-4 nf drfiT vai vak; Sestadie 
niais 2-4 vai. .popiet ' ir ikitu laiku 

pa^al susitarimą. ’ STASEI JVODAKIENEI1131

. ORTHOPEDAS-PROTEZISTAi 
A Aparatai?- Protezai. Med. haa- 
JW Speciali. pafMba kojon». 
CV (Arch Supports; ir J. t.
V al.: 8—4 if 6—8. Seštacheniais 0—1 
2850 West 63rd St„ Chicapo. ill. 60625

Talat.: PRospact 6-5084

l Gėlės visoms progoms \ •
I BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

-r WEST tljkfT- > 
Telfonai: PR 8-0W3 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gana Driship .

' krautuvė.
THE DAISY STORE -

9918 Souttwest Hw^.^Oak Lawn

■MMMMM

PERKRAUSTYMAl

Apdraustas perkraustytai 
iš įvairiu artitumu, 

ANTANAS VILIMAS
I Tel. 376-1B82 arba 376-5996 
k—■ ■■■■ *  ...............■.->

mirUSr .v. ■■
joa vyrą Stepą, dukras Danguolę'ir TSJijolę šti 

seimą iitioširdžiai užjaučiame; ■

Šiepus Ivanauskas, 
Birutė ir Juozas Skorubskai

Mylimam tėvui Lietuvoje
•1

Leidimai — Pilna aporauda 
ŽĖAiA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063 į.

— -1—7'—

—

ALEKSANDRUI KASMAUSKUI 

mitušj '
jo dukrai Stefanijai, jos Vytui JūštiiiUi, §id- 
lauskams, gimingfiis ir Urtiffiiėšleftls reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Onutl ir Balys Sebastijonai

Paliko nuliūdi 
draugai Frank ir _ 2 ,
da, Robert su IHohi .Teri tr Willi

ADAM J. VAINORUS
• Gyv. Cicdroų Ulines

Mirė 1977 m. gruodžio 18 d., sukakęs 82 mėtų Amžiaus.
Gimęs Liėtuvojė; Papilėje.
Amerikoje jšgyyeno 53 metus;
Velionis buvo a. a. Julijos v+ras. 1

le: draugai ir paistanti, Laidotuvėmis rūpinasi artimi 
Leona Morosky if ju VafkMi —- Frahk su žmona Van- 

“■■‘jutt Motosky. ' x
K9nas pašarvotas A. Petkaus kbplyčioL H10 So. 50 Ave., Cicero, IL 
TrtČkHknf, <rtiwži8 21 dieni 0:00 Vai. fyto bus lydimas iš kop

lyčiom į šv. Antano parapijos bažnyčią, o bo gedulingu pamaldų bus 
kMojatnai Ouegfi nf H«tven tnaiBoiėjuj.

Visi 6. A£k& X Vatoofaus gitirirife, draugai ir pažįstami nuo. 
širdŽiiilViečkmi j5įyv-T^ - w 1.
davimą ff atsisveMM^p » ..

Nūiiūdę lieka: draugai ir parjsttml.

LJW(rtuvių direktorius Dohald A, Petkųk. TlH. 8Š3-210Š.

1 . Uli i .Hi mill..—

._______ _ gltnihės, draugai Ir pafisteml nud.
/auti laRjotiivėsė lt sutelkti jam paskutinį patar-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

s

EUDEIKIS

n

i

Perkūno Siena nepriklausomybės laikais Kaune

JADVYGAJUKNEVIČIENE
VENSLOVAVIČIŪTĖ

Mirė nuo širdies ligos 1977 m. gruodžio 17 d., 12 vai. naktį, 
sulaukusi 72 metų amžiaus. * z

Gimusi Latvijoje, Liepojos mieste.
Amerikoje išgyveno 28 metus. r . -
Gruodžio 19 d. 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Eudeikio Gaido 

ir Daimido koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Vietoj gelių aukoti Lietuvos Dukterų Draugijai.
Trečiadienį, gruodžio 21 diena 9:00 vai. ryto bus lydima iš namų 

į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jama šv.; Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. ^ar Jadvygos Juknevičienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisbeikinimą.

Nulūdę lieka:
3g giminės ir pažįstami.

Laidotuvių direktoriai: Gaidas ir DaimičL Tel. LA 3-0440.

i
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Comfort Your -
Lighi įįį. 

indoors

With Our 
P&otochromiė

EDENS OPTICIANS
EYEWEAR BY EDEN’S SINCE 1925

2717 W. 63rd ST 778-4626

Mon. & Thurs. 9-9; Wed. 9-4; Tues. &Fri. 9-5:30; Closed SaL

5569 W. 95th STi 499-3656

Mon.. Thurs. & Fri. 9-5:30: Tons. 9-9; Wed. 9-1; Sat. 9-1

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas Šlubuodamas ne
klystu. — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy- 

; muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi- 
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 

* sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palieJIa kiekvieną. Bet kur yra mi- 

\ rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: ;

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

M.,.V.,,,AW/AV.V.,.,.7777.V7/AV7.‘ASV.V.W7AY.1.,.WAS

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

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tei.: YArdr 7-17-41 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonam: LAfayette 3-0440

4
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TĖVAS & SŪRUS 
AfARQl'ĖTTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehili 6-2345-8 

1410 Soy 50th Avė., Cicero 
TtteL: TOwnkall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTe TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aseociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave„ Cicero, 0L Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
; (LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET REpnbHc 7 1213
2.114 West žsh Pl/.ce 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, PL 974-44H

i

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-ltll

v
l
i
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REAL ESTATE

Compiunity ligoninėje gydomas s 
r .

Namai, 2«m« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

j draugais bei pažįstamais., paii- i 
| keisti šventiniais sveikjniniąis.

— Jadvyga Juknevičienė ipirj — Kazys Ulevičius iš Argo 
rė gruodžio 17 d. Chieagojė. \ e- gpyjįnjiės praeitos savaitės pra-į 
lionė buvo žinomos artistės ą. ą.į parvažiuojant iš darba- 

; Lalios motina- Liūdėti liko jbuvo sužeistas automobi- 
žentas dr. Sąulius Šimoliubas Ho katastrofoje, kuri įvyko* be 

Detroite. Trečiadienį jis atvyk- .Q Dabar jis yra Christ
sta j laidotuves.

V. Karosas sveikina Rųlė- jr daromi tyrimai. Jo gerove, rū 
dų švenčių ir Naujųjų Metų pro pinasi žmona Stasė taip pat bro

liai —r Juozas ir Jonas. K. Ule
vičius priklauso daugeliui orga.- 
nizacijų ir yra Vyčių choro na
rys. Jo palatos tek 42.7-8000, 
ext. 3636, lova pirma. . V 
; —■ Prudencija Bičkienė, mū
sų žymioji solistė iš Evanstono, 
tarnauja Microsystems B-j e. 
Nesenai ji pakelta tos bendrovės 
vykdomąja vicepirmininke, f

— George Burba, žinomas 
Bridgeporto apylinkės lietuvis, 
nekartu parėmęs Naujienų lei
dimą aukomis ir dovanomis, su
sirgo. Gydosi Central Commu
nity ligoninėje. Linkėdami grei

, ga Naujienų redakciją ir admi
nistraciją, bendradarbius ir 
skaitytojus, linkėdamas ištver-

1 mės kietoje laisvės kovoje. Tą
’ proga skiria Mašinų Fondui $20
’ auką.

— Bronė Studžienė ir jos šei- 
ma iš Marquette Parko apylin
kės sveikina visus savo gimi-

- nes ir pažįstamus Kalėdų šven
čių proga, visiems linki laimin-

; gų Naujųjų metų. Vietoj svęį-
2 kinimo kortelių atsiuntė auką 
~ spados paramai.

— Algirdas Petrauskas iš Gage
Parko apylinkės lankėsi Naūjię-

7 nose pasimatyti, su dirbančiais tai pasveikti, siunčiame kartu ~ 1 r . .. . f /

J

r

MARUĄ £O8£K1EN2
2608 Wen 89th St, Chietga,DLf6fi2f • TeL WA 5-2787 \ 

Didelis wasirlnkiflM* Įvairiu proWy.
• MAISTAS li gKMDtLIU, ' <

prilos

Linksmų Kalėdų ir lųiniių^ų Naujųjų Metų 
linkime visiems savų klientams ir draugams

VALDYBA ją DIĘEKTORIĄI

CHARLES ZEKAS, Chairman Board of Directors
ANTANAS ŽAKAS, Secretary

Sąskaitos apdraustos iki $40,000
• * * " '■ ■ •" • ’ /> 5 v*’>■ *

£671 Archer Ave^ Chicago, Illinois 60632

v~-

V — LB Hot Springs apylinkės 
vąfidybon išrinkti: N. fMinšfeihė, 
L. Gudelirii^ V. Saktiltenė,!.. 
Tamošaitienė, k. Bertulis? : S.’ 
Ingaunis, V. Mozuraitis ir ,K. į 
Saudargas. - i

— žurn. Alfonsas Giedrai
tis, Santa Monica, Cal., pastebė-- 
jo savo raštuose netikslumus:] 
“Naujienose š. m. 277, 279 ir 
280 nr. išspausdintame- mano 
straipsnyje Kokia kalba, tokia 
tauta, žemiau pavadinimo turit 
nio rodyklėje žodis pratimai tu
rėjo būti prastinimai; IlI-mę 
str. tęsinyje (Nauj. 280 nr.) I- 
mos skilties pabaigoje ir II-os 
pradžioje, žodžiai: patiektų, pa
tiekti, t. b. pateiktų, pateikti. 
Be to, mano mokslinio titulo 
santrumpa, pagal nusistovėjusių 
tarptautinę trumpinimų tvarką; 
turėtų būti ne Dr. D. D., bet

artimaisiais ir kaimynaisrai su jomis susipažinti ir pa-su 
šventinius sveikinimus.'

— Ponia Mėta Juozaitis iš 
Gage Parko apylinkės, anksčiau 
buvusi verslininkė mūsų kai
mynystėje ir Brighton Parke, 
lankėsi Naujienose. Dėkui už 
vizitą, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už $7 auką. Taip 
pat dėkui poniai Marijai Baguis 
kis iš ' Marquette Parko, Įteiku
siai $2 už kalendorių. Dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams ir Įteikusiam $5 auka, bet 
pavardės prašiusiam neminėti. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, visi 
lietuviai kviečiami Į jas atkreip
ti savo asmenišką dėmesį, ge

reikšti savo ąsuiejrišką nuomonę 
užsakant.

—- Stasyą Beržinis išrinktas 
KLB Delhi apylinkės pirminin
ku, Karolis Lukošius — sekr., 
Alfonsas Kaij-ys — ižd., Gedi
minas Rugienis ir Antanas Stėig 
vija — valdybos nariais, Petrais 
Aūgaitis, dp. Urpnips Povilaitis 
ir Domas žiogas — kontrolės 
k o misi j on. v'

— Balys ^ayicięąs, patyręs 
šaudymo sporte ir yaržybose- 
Kanados lietuvis, pakviestas 
Pasaulio LjęJjjvjų Spąrto Žai
dynių sekcijos vadovų. Jis buvo, 
tos sekcijos pąręigūnu 1976 m. 
olimpiadoje lypntreąlio mieste.

Visi šie netikslumai įvyko dėl 
mano kaltės, todėl labai alsi] 
prašau Naujienų Redakciją ir 
visus skaitytojus”.

—Antanas Abraitįs, iš Bright-; 
on Parko švenčių proga sveikinai 
visus artimuosius, bend ra dar-: 
bius ir geros valios lietuvius, lin 
kedamas šv. Kalėdose geriau
sios nuotaikos, o 1978 metuose 
linki visiems vienybės ir ramy
bės lietuvių tarpe. Naujienų štaj 
bui linki ištvermės ir stiprybės 
spausdinant tiesą. Vietoj syeiki-

<4

■noras $10.4 -■ ■■

MARQUETTE GIFT PARCELS SMVfcl 
.»N BCWHi St^Clifeafo, !1L.*M». ~i- t*£ WA

L-t
f

. I' ’

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BŪTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

s
1-4
*
e*

j

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

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

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

4243 W. 63rd St., Ch!c*g« 
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALk 
Darbtninku Reikia

rNEPASIKLĮAUKIME™
' i ‘ ' ’''''J*:- ■

. siradp skilimasŲ. Frontininkams 
;jsigalėjus ir pridėjus ją tvarkyk 
ti vadistiriiąis pagrindais ir pą- 

. sinešimu bendradarbiauti su Lid- 
.tuvos okū^niij pastatytais taiė 
nąis, atskilo protestą’ vardan da 

I lis patriotiškai ir demokratiškai 
iąųsiteiknsįiį' jos narjų ir įsteigi 
! savą reorgaijzuotą Lietuvių Bell 
pdrųomenę,'e.pasiremiant JAV, 
i įstatymais’.- .

: Prieš -trej^ą:; mėtų atėjo ip 
Romos žinia, kad liekai nįą^j^- 
iiaįtten pašist&tė puošnius !saū. 
■jjiihus už- iriilijoną ^dolerių, galė
ta S Čikagos (draugo) lietuvių 
marijonų, Jįjįrie/tuąs pinigus ga 
^vo. pardavę jiems .testamento bū 
'^įyįeribs lietuvės (pavardė sies-.

REAL ESTATE 
2625 "West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir RemontasFor plant in heavy 

metals industry. 
Applicants must have well 

rounded, mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other -I 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC.

-342S S. KEDZIE AVB.. į 
An equal opportunity employer;

;

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559- . . -- > V; o.
. KLUBO VALDYBA šVExXČI!J,'pĘOGA .
sve&ha Naujienų štabą., veiklius nąrius,

w - ėfrf .V-: -. y. - -ši
parengimų svečius, ir.žėmaičianis prijaučian
čius draugus, Įmkčdįniį laimėį; džiaugsmo

ir sveiko amžiaus. 7 « l

4

f x-

ROMUALDAS URBONAS, Sav.

ros)

'^£suaų$<

VISIEMS NARIAMS, RĖMĖJA

Pirmininkas

Linksmų Kalėdų ir laimingiĮ Naujųjų Metų 
linkime visiems sayp kostumeriams

BRIDGEPORT DELICATESSEN
3263 So. Halsted St., fhįcago, HL 60608 

Phone C A 5-6696

ZARASKKIU KLUBAS
linki linksmu šv. Kalėdy ir laimingy Naujųjų Metų, 

kad kiti metai būtų šviesesni klubo nariams ir 

visiems geros valios lietuviams.

: Naujieny maliny fondui klubas paskyrė $50.00.
r

INDUSTRIAL MAINTENANCE * d' t M ■ f I O
: ir' u- į Ai • ‘ S2—*5 M- AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

General Machine Maintenance Tiktai $9S pusmečiui automobilio 
with, some Lathe Experience, i klRbfllty apdraudimas pensininkams 

Must have natural Mechanical I LAURAITIS
Aptitude and good references. 4645 so. ASHLAND avb. 
>■ 737-8500 52X775

nz
i ’ b ’U ■

LEd.GfNlOTlS-
r •
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LINKSMIAUSIU KALĖĘŲ ĮR LAIMINGU 
' NAUJŲJŲ 1978 METŲ' R

/ -2  - 7 5 / * t

PAUL MASILIONIS -
ADELINE GEDVILĄ — Vicepirmininkė
ROŽĖ DIDŽGALVIENĖ —. Nuf. rašL ir koresp.
HERMAN DANTA — Fin. raštininkas
JOSEPHINE MASILIONIS — Kontrolės Raštininkė 
MATT POVILAITIS — Iždininkas

LIETUVIŲ ŽAGARĖS

mdon EGlls ūkį su 
i'fcobesiais. Lietu- v f? ' • ' v# •pinigais manjo-r 
J^^^Pį-seminay 

rijai didelius trobesius, kur til< 
■pbhefų^į. ^ėnęKų.Š- prieglauda,' 
biblioteka,' daug lietuvių archy- 
yinės medžiagos, : lietuviukams? 

tubkykla etc. .Lietuvių Bėhdruo- 
mėnės vadovai prašė už gerą at
lygi nim ą parduoti jiems. centrą, i 
Uetuvių archyvui, su keliais ak; 
rais, bet marijonų vadovybė at- 

j sisakė. Jie pardavė pirkliui, ku- 
j ris žemę išsklypavęs keleriopai
■ uždirbo. Jis pastatus nugriovė 
- ir buvusią ten brangią lietuviams
■ archyvinę ir kitą meno medžia- 
gą suvertė į mėšlyną. lietuviai

• matydami tokį vandalų darbą, 
verkė.

Lenkų marjonai bešventyda- 
. mi. pastatytus rūmus, parodė

■ lietuviams marijonams špygą, 
Į net nepaminėjo iš kur jie sta
tybai pinigus gavo. Tik po visam

i kard. Višinskis privačiai pasik- 
? vietęskeletą. lietuvių — ašaro- 
i damas spaudė rankas, stebėda- 

masis tokiu nepaprastu lietuvių 
; lenkams duosnumu. Kalbama, 

kad marijonai ūžtą ūkį gavo tris 
; mflijorius, tik nežinia kur kiti du 
; milijonai dingo, f
; Ir Vėl neseniai iškilo trukšmin 
i gas ir negražus incidentas Jauni 

mo namuose, kur vad. “katali- 
: kų” spauda paskelbė, kad grupė 
i trukšmadarių buvo užpuolusį 
i’ prie altoriaus Jaunimo namų 
? adm. kun. Kezį, po to ta grupė 

"Naujienų” spiruota, drauge su 
; naciais ir komunistais piketavę 
; Jaunimo namus, gal norėję juos 
[ išsprogdinti, ar langus išdaužyti. 
;• Greit paaiškėjo, kad ta “trukš- 

j? madarių” grupė ir piketavimas 
? įvyko, kaip protestas prieš kun. 
' Ke?io leįdimą Jauninto namuose 
' rodyti propagandines komunisti 

k nes filmas iš rusų pavergtos

r
; :;TERK0S

DOVANŲ PREKYBA

iki pat Kalėdų atdara kasdien 
nuo 10 iki 8 vaL vak., šeštadieniais 
- ' .r-Į- nuo10 iki 5 vaL vak., 
sekmadieniais—nuo 11 iki 4 va.l. v.

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

• tel. 434-4660. '

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 69th STREET

ToM4 REpublIo 7-1941

*

* Pasakyti tiesą šiais laikaisi 
/ra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie-j 
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo u- nebijo kon> 
frontacijos, nors dabar daug j

Naujienos buvo ir yra už de-1 
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali tolęjąioti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
.vairių tipų bendradarbiautojus 
asiškoje laisvėje.
Todėl šio pasimetimo ir Diu- , 

rijų laikotarpiu Naujienos yra 
>ūtinos kiekvienam lietuviui, 
teikia prisidėti prie sąjūdžio 
ladvigubinti Naujienų skaity 
ojns-

Notary Publie
INCOM* TAX SERVICI 

4259 S, Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, jlminly { 
Skvietlmal, pildomi pllIotyMs pro- I 
iymai ir kitokį blankai  I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avv 
ChUa£7 IIL 60632. Tel. YA 7-59S(

r ^———= ■ n i ■

BEST THINGS IN LIFE
' I_*il Fr*nk Z*poli»

EA <-U»

STATI FARM

INtURAMCf v r*
blate Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

Uetuvj talf M Trinku 7^ 
Chk<co> 

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 263-582® 
(jataigo.) ir 
677-8489 

(bužo)

• 1

(Bus daugiau)

letuvos. laj.j buvo tus “katali 
<ų” spaudos uij -JS meias izper 
Atas L-ii’.isljs.

I 6, &Jk—• Tuesday, December 20( 1977.

give...
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FUND
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