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In The United States

CARTER ATLEIDO BURNS E FEDERALINIO 
■ REZERVU BANKO VALDYTOJO PAREIGU 

Nauju valdytojų paskyrė savo draugą ir 
biznierių G. William Miller

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Carteris, ketvirtadienį 
prieš išskrisdamas ilgon ir tolimon kelionėn, atleido iš Federalinio 
Rezervų Banko valdytojo pareigų 73 mėtų amžiaus Arthur Burns. 
Nauju ši<r-svarbaus if galingo banko • valdytoj u prezidentas pas-

Demokrata: gaus 
naują p.rmimnką I

Prezidentas Carter, prieš iš-) 
skrisamas užšien’n, pareiškė,! 
kad jis pas ūlys pietietį John C. 
White demokratų partijos pir
mininko pareigoms. Iki šio meto 
demokratų buvo pirmininkais 
šiauriečia’, biznieriai ir preky
bininkai. Prezidentui atrodo, kad 
verta skirti pietietį toms svar-

kyrė seną „savo draugą G. William Miller.'Paaiškėjo, kad pasku-Į bioms paregoms. Dabartinis pir 
riniu metu prezidentas Carter buvo nepatenkintas - Federalinio ,mininkas Robert Strauss patarė 
Rezervų Banko valdytojo paskelbtais patvarkymais. Labiausiai demokratams pasirinkti White) 
prezidentui nepatiko Amerikos dolerio nuvertinimas Vokietijos ir ^pirmininko pareigoms. Savo lai-T
Japonijos biržose. Valdytojas Buras buvo prižadėjęs prezidentui ku jjs buvo geras John Connally 
sutvarkyti dolerio vertės reikalą, bet jo nesutvarkė. Jis nesiryžo draugas. Galimas 
imtis griežtesnių priemonių.

Nori pertvarkyti 
finansinius istatvniūs ' 

*■ '

~ Prezidentas vakar pareiškė 
laikraštininkams, kad jis' nepa
tenkintas dabartiniu federalinių 
.Įstatymu, tvarkančiu krašto fi
nansus. ir duodančiu Federalinio 
Rezervų Bankui labai didelę ga
lią. Prezidentas jau anksčiau 
siūlė imtis priemonių dolerio ver 
tei sustabdyti, neleisti jai kristi 
Japonijoje.ir Vokietijoje, bet re-

. zervu valdytojas nesiėmė jokių 
'.'priemoniU."VaIdytojas‘Būrs buvo 

nuomonės, kad tiktai teigiamas 
biudžetas gali sustabdyti dole-

' rio nuvertinimą. - šiomis dieno
mis. paaiškėjo, kad JAV preky
bos biudžetas bus labai nelygus. 
■Skirtumas tarp perkamų ir par 
duodamų prekių buvo' 29 bilijo
nai dolerių. Didžiausius išlaidas 
daro Vokietijoje, Formozoje ir minti g tpniJ pagerinto ura 
Paciffke laikomos karo jėgos, 
prezidentas ir naujas rezarsų ban 
ko valdytojas imsis priemonių- .
dolerio vertei gintu Prezidentas! Heyaėrdanl plaukia Į

Pietų Afrika gaminsis 
atomų bomboms medžiagą

Rand Daily Mail trečiadienį 
pranešė, kad Pietų Afrika grei
čiausiai pati pradės netrukus ga 
mintis pagerintą (sustiprintą) * 
uraną nuosavoje įmonėje. Galu
tinio tuo reikalu nusistatymo 
laukiama ateinančių metų pra
džioje. Išvengti svetimų šalių

daiktas, kad 
jis gali įtikinti buvusį finansų 
sekretorių grįžti į demokratų 
partijos eiles. Demokratams tai' 
būtų .didelis laimėjimas, nes dar 
ir šiand’en Texas valstijoje Con 
nally- įtaka yra labai didelė. Jis .

‘ - -M v . * * • - •

artimai pažįsta partijos veikėjus 
ir birznierius.

Japonija ginkluojasi
TOKIJO. — Japonijos nacio

nalinė -apsaugos taryba praėjusį 
trečiadienį nutarė įsigyti net

■ .»

Prezidentas Jimmy Carter, žmonos ir keliy patarėju lydimas, ketvirtadienį 
išskrido į Lenkiją, kad galėtu pasitarti ekonominiais Lenkijos klausimais,

TARSIS VARŠUVOJE, SAUDI ARABIJOJE, 
TEHERANE, NEW DERLI IR KITUR

Nori aptvarkyti ekonominius ir prekybos 
reikalus su keliomis valstybėmis

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Carter, žmonos Rosa
lyn ir kelių patrėj ų lydimas, ketvirtadienį išskrido 9 dienų ke
lionėn. Jis planuoja aplankyti 6 valstybes ir tartis su minėtų 
kraštų valdovais-Įvairiais ekonominiais ir prekybos reikalais.

savo kelionėje bandys aiškinti 
reikalą išlaikyti doleri reika
lingoje tarptautnėje aukštumo
je. - — V ••

daromo' boikoto, įmonė būsianti S. F-loJariškų puola^
statoma iš savo irvlo^antisubniariL ,^Lenk»i-nor>^3<*ti ilgamečiu-paskolu-iš-Amėrikos. JšzLenkiįas^prezidentas -
medžiagų. Pietą Afrikos- Atomi nų'(kovai su povandeniniais nard 
nes En^gijosjarybo^preziden -rčklifvrv? S.' P.' 3' G

kurie -japonams, t kaštuos. $4.55 
bilijonus, ifie lėktuvai. perkami 
iš JAV prądędant nuo _ ateįnan-

Penktadienio rytą prezidentas 
Carter^ tarsis su Edwardu- Gie- . 
reku,, lenkų komunistų partijos 
pirmuoju sekretorium. Preziden 
tas pasimatys su keliais lenkų 
ūkio specialistais, kad galėtų ap 
tarti galimybes dar kartą padėti 
dabartinei lenkų vyriausybei. 
Lenkai yra užpirkę įvairių pre
kių ir mašinų Amerikoje ir ki
tose Vakarų Europos vaLtybė- 
se, bet komunistinė valdžia norr 
daugiau paramos ir paskolų. Gie 
rekas. važinėjo į Vatikaną, pra
šydamas popiežių padėti pareip 
ti Lenkijos, katalikus dabartinės 
vyriausybės pusėn. Gierekas 
skundėsi, kad Lenkijos katali
kai nebendradarbiauja su dabar- 

' tinę vyriausybe, o katalikai skun
nepriklausomas armijos karį-, dėsi, kad komunistinė Lenkijos 
ninkas, pernai patapęs socialis- vyriausybė nerespektuoja pa
tu. bet turįs apsčiai rėmėjų ne grindinių žmogaus teisių ir ne- 
partijoje. turės 
rolę naujojoje vyriausybėje.

Soares, kurio socialistų parti
ja yra skaitlingiausa parlamen
te, per 16 mėnesių pirmininka
vo mažumos valdžiai, kol deši
nieji, centristai ir komunistai su 
sitarę parlamente sudarė balsų 
daugumą nepasitikėjimui išreikš 
ti.

Portugalija premjerą

LISABONA.—Prieš mėnesį lai 
ko pašalintą pirmą kartą po 50 
metų laisvai išrinktos valdžios 

■”ortugalijos ministerį-' pirminin
ką Mario Soares prezidentas 
Antonio Ramalho Eanes trečia
dienį vėl pasikvietęs paprašė su
daryti nauja, antrą administra
ciją. Portūgaljos žinių "agentū
ros AN OP žiniomis, drauge-(su 
Soares) pas prezidentą į pasita
rimą pakviestas fr; Mario Firmi
nė Miguelj buvęs krašto apsau
gos mirrsteris pirmajame Soa
res kabinete.

Stebėtojai spėja. kad’31iguel.

skris į Saudi Arabiją jr Iraną.

tas ir Urano Pagerinimo (Enri
chment) korporacijos pirminiu, 
kas A. J. Roux pasakęs kad tos 
įmonės didumas ir kiek 'ji kas, 
tuos, bus ■ nuspręsta vėliau. Jo' 
nuomone," ta Įmonė gali kaštuoti 
$1 bilijoną ir .per metus paga-

no.

Indijosvandenyną
■ ’KUWAITAS;-sostinė. — Iš
garsėjęs norvegu keliautojas ir

i

tyripZtįiį.. pastatęs 
•kelis senovės,laivus, praeitą ke
tvirtadienį iš Persijos įlankos 
išplaukė į Indijos vandenyną. Sa 
vo laiku Heyderdahl “Kontiki’’ 
laivu išplaukė į Pacifiką ir įro
dė, kad ir. silpnais senovės lai
vais buvo galima atlikti ilgas 
ir pavojingas keliones.

Vėliau antra ekspedicija jis

Rusai gamins 
neutrono bombą

MASKVA, Rusija. — Jeigu 
JAV nepasižadės negaminti dau
giau neutrono bombų, tai Sovie
tų Sąjunga pradės jas gamin- 
ti, — pareiškė mokslininkas Va 
silijus Jermolinovas. Jis nepa
jėgė paaiškinti, kodėl rusai' bū- tyrinėjo Velykų salą ir ten su
tinai turi leisti nepaprastai di- akmenėjusius žmones. . Dabar 
deles sumas neutrono bombai 
gaminti , bet vėliau pasiaiškino, 
kad ją. vis dėlto gamins, nes 
maršalas Beržnevas taip pareiš
kė. Jeigu Brežnevas pareiškė, 
kad neutrono bomba bus gami
nama, tai ji bus ir gainmama, 
baigė mokslininkas Jermolino
vas.

Italijos komunistai 
smurtu sieks ^valdžios
ROMA. — Pradėjus didėti po 

litiniam smurtui trečiadienį Ro
moje gražią saulėtą dieną gat
vėje buvo nušautas tūlas Angelo 
Pistole si, 31, atpažintas kaip vie 
nas iš neofašistų. Jis buvo nu
šautas belipant į automobilį va
žiuoti į darbą.

ten išplaukė keliautojas Vladas 
Rasčiauskas. Keliautojas Heyder 
dahl, su ruošęs naują ekspedįci- ' 
ją, nori patirti, kad toli galėjo 
Mezopotamijos jūreiviai pasiek
ti ir kokius kelius Indijon jie 
naudojo. Prieš kelionę jijs siu-. 
dijavb kiniečių ir persų šalti-1 
nius apie Mezopotamijos -jūrei-j 
vius, besileidžiančius į Indijos 
vandenyną.

ORAS
f .šiltesnis

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27

R IZRAELIO PARLAMENTAS PRITARIA 
čio ' balandžio mėnesio per 10 'BEGINO PADARYTOMS NUOLAIDOMS
ar 11 metų. Lėktuvų dalis bus 
gatavai' pistdty^to-JAV-base’. ki
ta dalis dalinai,baigti.JAV-,bėse 
ir. į- Japoniją pristatyta dalimis 
ten baigti ir sustatyti, dar kiti 
visiškai. pastatyti Japonijoje.

Etiopija bombarduoja 
SSSR ir JAV lėktuvais

MOGADIŠU: -— Trečiadienio 
'" i kaltina 

Etiopiją, kad ji Sovietų ir Ame- 
r^-ots gamybos lėktuvais pa
smarkino oro puolimus šiauri
nėje Somali joje, kur buvo nu-, 
mušti šėši 'Sovietų ir Amerikos 
lėktuvai.

. Etiopijos lėktuvams bombar
duojant šiaurinės Somąlijos sos
tinės Hargeisa miestuką, trys 
vaikai užmušti ir. mažiausiai 13 
civiliu sužeista. Iš šešių Ame
rikos ir sovietu statybos MIG- 
21 ir F-5 kariškų lėktuvu trys 
buvo numušti prie Boramą. Į 
vakarus nuo Burgeisa. Anksty-

Sadatas ir toliau reikalauja, kad Izraelio 
karo jėgos pasitrauktų iš Samarijos

JERUZALĖ, Izraelis. — Izraelio parlamentas, išklausęs prem
jero Begino padarytų nuolaidų Izmalijos pasitarime, sutiko pat
virtinti Izraelio vyriausybės paarytas nuolaidas, kad-tiktai būtų 
pasirašyta taika su Egiptu.- Izraelio gyventojams jau’-, pradeda 
įgrįsti pasiruošimai karai ir jie nori taikiai pagyventi ir pasi
džiaugti savo darbo raišiais. Opozicijos atstovai pasisakė prieš 

labai dideles nuolaidas, negaunant nieko iš Egipto: Izraelio prem
jeras pareiškė, kad Izraelis gauna taiką, o už tąską egiptiečiams 
atiduoda Egipto valdytas žemes. •

Sadatas nenori klausyti 

apie Begino planą

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadatas pakartoti- 

jnai pareiškė, kad nenori ir klau išsikalbėjęs su-Portugalijos poli- 
syti apie premjero Begino kažko tinėmis partijomis, nutarė pra- 
kią trijų valstybių “kombinaci- syti socialistų partijos vadą Ma
ją” Samarijai valdyti. Pasira-; rio Soares sudaryti naują kabi
nant taikos sutartį, Izraelio ka-i netą. Prezidentas patarė jam 
ro jėgos privalo pasitraukti iš J sudaryti naują koaliciją, kuri su 
visos. Samarijos Kol izraelitų 
užimtoje žemėje stovės bent vie 

besniu Mogadišu -radijo prane- nas IzraeHo karys? nega]j M 
j ti kalbos apie taiką. Samariją, 
'kaip žinome, valdė Jordanijos

vadovaujančią leidžia lenkams laisvai tikėt

Scores sudarys į 
naują kabinetą

LISABONAS, Portugalija. — 
Portugalijos prezidentas Eanes,

vo dvasiškiais ir katalikų baž- 
nyč’a. Gierekas mano, kad di
desnės paskolos pataisys ekono
minę Lenkijos būklę ir išvengs 
darbininkų protestų.

Iš Lenkijos prezidentas rengia 
si skristi tiesiai į Ryadą. Saudi 
Arabijos sostinę, kur nori ap- 

i tarti ekonominius reikalus su 
■ galingu'Artimųjų Rytų valdovu, 
j Saudi Arabijos karalius gali pa
veikti degalus gaminančias vals 
tybes, kad jos kiekvieną pava
sarį ir rudenį nekeltų aliejaus 
ir įvairių degalų kainų. Jeigu 
kainos bus keliamos už aliejų, 
tai jos turės būti pakelta už pra 
monės produktus, o vėliau alie
jaus gamintojai ir vėl kels kal

inas. Toks nuolatinis kainų kėli-

Čile linksta grįžti 
demokratijos tvarkon

SANTIAGO. — Čilės valdžios 
kontrolieriaus ištaiga atmetė 
kaip “nelegalų” valdžios dekretą, 
skelbiantį aoteinantį sausio mė
nesį visos tautos atsiklausimą 
(referendumą) ar tauta remia 
prezidento Augusto Pinocheto
kariškiu remiamą valdžią. Atme juias įneša chaosą į tarptautinę 
timas sudaro keblumų sausio prekybą, stabdo prekių apykai- 
1 dieną paskelbtam referendu- tą ir neleidžia ūkini augti, 
m ui, nors Pinochet pareiškė, kad 
jis tačiau balsavimus praves.

darytų sąlygas pravesti jo pa
siūlytą ekonominę programą, 
visam kraštui, prezidentas jam 
patarė tartus su kairiais social-

_ __ , . _, _ . demokratais ir maskviniais ko-
— Prezidento’patarėjas Zbig-1 karalius, šį klausimą spręs Izrae* munistais, jeigu jam truks ke- 

niev Brzezinski kartu su preži-!lis ir Jordanija, bet ne Egiptas., lių balsų parlamente. Jeigu to- 
denlu Carterfu išskrido į Var- nors Egipto prezidentas gana kios koalicijos Soares negalėtų 
šuvą, kad galėtu su Lenkijos garsiai kalba apie kitų arabų že sudaryti, tai tada tektų paleisti 

į komunistais ’ pakall>ėti lenkiš- mes. Tai naudinga prezidento ' dabartinį Portugalijos parlamen- 
1 kai. prestyžui arabų tarpe.

Pistolesi aistringai kraš-L.^
tutinis dešiniųjų italų Sociąli^ •>
nio Sąjūdžio partijos narys, pil
vo kaltinamas praeituose RųrrrfjsU
rinkimuose dalyvavęs vieno ko
munistu"aktvvišto užniiišime-’

Kairiųjų miesto partizanų 
komunistų organizacŲa “Ttąu- 
donoji Brigada’’ pasiskelbė esan
ti atsakinga už “fašisto koriko“ 
nušovimą.*

Romoje platinamas reikalavi-
mas griežtos saldžios, Įskartarti 
ir komunistu*.' v ‘ ' i '

Šimu, viršum Berberą numušti 
penki F-15 lėktuvai. ...

Iš Saudi Arabijos prezidentas 
planuoja skristi tiesiai į Iraną.

General kontrolierius Hector!kur tikisi dar kartą aptarti abie 
Humeros referendumą atmetė-jų valstybių santykius. Prezi- 
pamatuodamas, kad dekretų nė-įdentas jau buvo aptaręs su Ira- 
ra pasirašę visi 4 karininkai, | no šachu bendrus Artimųjų Ry- 
kariškos džuntos nariai, kurie 
dabar valdo Čilę.

Netrukus buvo paskelbta, kad 
kontrolieriaus pareigas iš Hume 
ros perims Darbo ministeris 
Sergio Fernandez.

iLINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
-LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ 
^PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, 

BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS 
y VALIOS ŽMONĖMS.

tų gynybos planus Irano šachas 
mano, jis, amerikiečių padedamas 
pajėgs tai padaryti. Sovietų vy
riausybė labai nori įkelti koją į 
Artimuosius Rytus, bet iki šio 
met^ n ekur jai nepavyko. Ji 

į buvo įsikūrusi laivyno bazę A’ek 
Prezidentas Pinochet nori at| sandrijoje ir Somalijoje, bet iš 

siklausti ar tauta pritaria vai- Egipto rusai jau seniai buvo is- 
džiai, kurią Junytinės Tautos pas prašyti, o iš Somalijos paskuti- 
merkė dėl žmonių teisių laužy- j niai sovietų laivai išplaukė šio- 
mo Į mis dienomis,mo.

Iš Irano, prezidentas rengia
si skristi tiesiai Į Indiją. Jis no
ri išsikalbėti su dabartiniu prem 
jeru. Vėliau sustos Italijoje ir 
Belgijoje.

Palestiniečiai nenori 
autonomijos

JERUZALĖ. Izraelis. — Sa- 
marijoje ir Gazoje gyvenantieji
arabai pareiškė, kad autonomi-j veju, jeigu jiems būtų autonomi 
ja, kurią pasiūlė Izraelio prem j e-1 ja pasiūlyta. Minėtų kraštų ara- 
ras, jiems visai neberūpi. Au-hiai norėtų gyventi Palestinos 
tonomijos jie nesiekė ir nesiren-1 valstybėje, apie kurios įsteigi- 
gia ja pasiniudoti net ir tuo at-imą vis dažniau kalbama.
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V7.ST5 s/O SKYRELIO SKAITYTOJUS SVEIKINU KALĖ-į 
DŲ s VENCIŲ IR NAUJŲJŲ /9Z8 METŲ PROGA. LINKEDA-t 
MAS VISIEMS GEROS SVEIKATOS, ILGO AMŽIAUS IR 
SĖKMĖS! Jūsų

MAGINA POILSIN IŠĖJIMO
AM2IŲ EUROPOJE

šių metų pradžioje Pranei-į 
zijos valdžia išleido įstatymų, 
leidžiantį darbininkui išeiti 
poilsiu nuo 60 metų amžiaus 

į ir gauti pilna pensiją.
Italijoje, kur poilsiu 

' ninkai gali jau dabar 
nuo 63 melij jimžiaus. 

P/^AAA5' Si LA S

darbi- 
išeili

•dabar 
suma-,

I ai vietos.
projektas nurna- 
perkelti į krimi-

PAš \1 .POS LAUKIANČIOMS Vienas įsi.
MOTINOMS IK VYKESNIO ‘{o šias bylas

, . , c ... * . x . ...d naiinį teismų, iki šiol šios by-AIZ. ^.IGAr.MS KANADOJE . ,j los buvo :.
Pagal naujai priimta Kana-i teisme ir 1 

gu& uarbo Įstatymų, mokama1 baudžiamas 
15 savaičių pašalpa laukiau-į bausmėmis, 
čiom motinoms ir speciali pa- apsiribodavo patarimu 
šalpa (vienkartinė trijų savai-}siems susitaikyti, 
čių pašalpa) sulaukusiems 65J 
metus amžiaus.

sprendžiamos šeimos! Ispanijoj 
k a 1 ti namasis buvo 

labai lengvomis 
Dažnai teismas 

vedu-

i įsiūlymo keliu amžius 
ši 55 metų, 
uujo., projektas.

E u r o p o j e, O la i id i j o j e. ’
e ir kaikuriose Skau-j 

valstybėse poilsin
i Emerald A v., Chicago, lll.Tei. 

LA: 3-1387. t Arg.

Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas i

Beda rb i o p a ša I pos 
nio mokestis bei darbo rūšys? 
kurios yra apdrauslinos, lieka * 
tos pačios, kaip ir buvo aus
čiau.

“Unemployment Insurance 
Commission ir ^Department 
of Manpower“ and Immigra
tion” Kanadob įstaigos susi
jungė ir vadinasi nauju vardu 
“Canada Emloyment and Im
migration Commission.”

Pakolkas bedarbius aptar
naus Kanados vietinės Unem
ployment Insurance” įstaigos 
arba # “Canada Manpower” 
centrai*. Kan\ jos *usikings į 
vienų įstaigų^, naujas pavadi
nimas bus ’“Canada Employ
ment Center” pr; fab.

dinavijos
išėjimo amžius yra 65 m., bet 
einama įstatymo keliu to am
žiaus ribos sumažinimo.

Poilsio išėjimo amžiaus ri
bos sumažinimu siekiama ap
rūpinti darbais jaunesnio am
žiaus bedarbius ir prieauglį.

Antras įst. projektas numa- 
| to, kad žmon i palikusi vyrų sui 

draudi-Į mušimo išdavoj, neturėtų būti 
iaikoma kalta dėl vertybių su
laužymo. Būdama pripažinta 
kalta, ji netenka teisės į vai
ku globa ir gauti alimentų.

Dar numatyta viena prie
mone, būtent, patraukti teis
mo atsakomybėn tuos vyrus, 
kurie išprievartauja savo žmo 
n as. Iki šiol įstatymdavystė ne 
matė šiame reikale nusikalsta 
mo veiksmo. Atvrkščiai, pa
gal tradicijų.
jama, kad žmona
santykiuose pilnai priklausytų j metus. Formų padavimo 
vyrui, net ir tuose atvejuos 
kada žmona atskirai gyvena.

BA1G1ASI TERMINAS 
VYR. AMŽIAUS ŽMONĖMS 

PAŠALPOMS GAUTI

TURĖTŲ BCT1 PADIDINTOS 
SOC. SEQ PENSIJOS

Kaip visi žinome, daugeliui 
darnininkų bei tarnautojų, ku 
rie dirba pramonės, prekybos 
įmonėse ir įstaigose bei val- 
uzios aparate pastaruoju nie.

= Mokyčiu Depar- ‘u P“**™ už<larblai-alguS.
■ amenta's (Department of Re-! lodei jau^utęjgikas padr- 

v , - dinti Soc. See. -pensijas, ilsivenue) praneša, kad vvresmo . . ■ *.. ' . . . -iasiueuvs ,kurie gauna mažasamžiaus žmones ir nedarbingi ’ .. r .• - • I pensijas turėtų t .rašyti savo asmenys, norį gauti pinigines F ’k • 3
pašalpas ar mokestines leng
vatas turi paskubėti tuo reika- 

btivo reikalau-į lu užpildy’ti specialias formas.
lytniuose (Form IL—1363) už ------

■« M. - &• 
senatoriams bei kongresui a- 
manains reikalavimus, kad jie

ŠEIMYNINIAI GINČAI IR .
ĮSTATYMDAVYSTĖ

ALBANY, New York valsti
jos leglslatūra svarsto vaisti
nio. projektą liksiu teisino ke
liu apkaltinti vedusius vyrus, 
kurie sumuša savo žmonas.

Kiekvienais metais New Yor- 
ko vaišijuje^ šeimos 
gauna apie 7,000 skundų, 
riuose moterys 
metusius jas vyrus 
variavimu.

(Tęsinys)

šit jau ir telegrama iššifruota (rodos, apie 4 vai.). 
Jos tekstas maždaug atatiko telefonu gautą tekstą. 
Min. pirm, pavaduotojas p. Bizauskas, kurs pirma iš po
sėdžio kambario buvo pasišalinęs, staiga prašneko, jog 
reikia su visais Maskvos reikalavimais sutikti, nes jie 
vykdant galima būsią sušvelninti. Tuojau, jis sakė, pa
sikviesti gen. Raštikį ir jam, kaip turinčiam Maskvoje 
gerą vardą, kaip jos “personai gratai“,, pavesti sudaryti 
naują Ministrų Tarybą. Apie kitu du reikalavimu dar 
teksią pasikalbėti ir pasiderėti su Maskva dėl naujųjų 
raudonosios armijos įgulų, šį min- Bizausko pasiūlymą 
labai parėmė min. pirm. Merkys ir min. Audėnas. Kiti 
tylėjo, kiti buvo linkę pritarti. Gen. Raštikis atvyko, ro
dos, apie 5 vai. Atpasakojus trumpai bylą, vėl atgijo dis
kusijos: sutikti ar nesutikti su Maskvos reikalavimais. 
Ministrai; Musteikis ir Jokantas ir valst. kontr. Šakenis 
laikėsi savo pirmykštės nuomonės: nesutikti! Min. pirm. 
Merkys, jo pavaduotojas Bizauskas, min. Audėnas, kar. 
vadas Vitkauskas, buv- kar. vadas gen. Raštikis griež
tai pasisakė sutikti su visais reikalavimais! Min. Masi
liūnas ir min. ‘Tamošaitis nė šiaip, nė taip nesiryžo. Juo
du susvyravo, rodos, savo abiejų kolegų iš šalies paveik
ti. Kaip matyti, lemiamos reikšmės turėjo min. Merkio 
ir abiejų kar. vadų, esamo ir busimojo, Vitkausko ir Raš
tikio, nuomonė.

Resp. Prezidentas: Tik viena koncecija būtų galima 
padaryti: Atsistatydinti esamajai vyriausybei ir paves
ti naują sudaryti gen. Raštikiui, kaip patikimam (Molo
tovo žodžiais) Sovietams žmogui. Tačiau ir toji koncesi
ja nieko negelbėtų, nes, atmetus kitu du jų reikalavimu, 
vis tiek jis pavartotų smurtą prieš Lietuvą. Vadinasi, 
noromis nenoromis visomis galimomis priemonėmis jam 
pasipriešinti. Mūsų pasipriešinimo žygis, nors ir neiš
gelbėtų Lietuvos laisvės, tačiau parodytų kaip nesenai 
buvo savybėje manoma, lietuviams ir prašaliečiams, jog 
tauta nori laisvai gyventu Min. Bizauskas gynė priešin
gą, savo nuomonę. Esą mūsų priešinimas labai supykin
tų Maskvą ir ji įtūžusi baisiai nuniokiotų mūsų kraštą- 
Mūsų kilnūs gestai (mojus) užtrauktų žiaurų Sovietų 
smūgį. Taigi, nusileisti, sutikti! ,

Prezidentas: Gen. Skučą ir direkt Povylaįtj atiduo
ti be jokio teisės pagrindo teismui būtų lygu pripažinti 
teisybę prasimanytiems Molotoko kaltinimams. Gįen. 
Skučas, būdamas vid. reik, miriisteriu. niekur nėra pra
silenkęs su mūsų sutartimi duotais pažadais Maskvai ir 
ėjo pareigas Prezidento nurodyta linija. Kaip ^i dabar 
Prezidentas galėtų sutikti, kad jis būtų atiduotas teis
mui nubausti. Už ką?... Bizauskas užargumentavo prie
šais Estijos pavyzdžiu. Esą, raudonosios armijos .karei
vis užmušęs pasienyje estų kareivj, ir vis dėlto Estijos 
vyriausybė, Sovietų spiriama, turėjusi pripažinti, jog 
buvę priešingai; jog estas užmušęs raudonosios armijos 
kareivį- Taigi ir mums nekaltiems reikią dabar prisiim
ti Maskvos primetamą kaltę ir tautos gelbėjimui ’ paau
koti gen. Skučą ir direkt- Povylaitį. Nors p. Bizausko ar
gumentacija buvo naivi ir pigi, jai tačiau pritarė min. 
pirm. Merkys, min. Audėnas, esam, ir buv. kar. vadai ~ 
Vitkauskas ir gen. Raštikis. Ką jie. būtų sakę, jeigu 
jiems būtų tekę tapti vietoje gen. Skučo ta išperkamąja 
auka?... Pirm. Merkys guodėsi ir kitus guodė, esą, vid. 
reik- ministro ii- saugumo depart "direktoriaus išdavi
mas netaip jau baisus dalykas. Juk mūsų prokuroras— 
rašys jam kaltinamąjį aktą, mūsų, teismas spręs 
Skučio ir Povilaičio bylą, tai gali juodu jeiįgyai nu
bausti arba ir visai išteisinti. Tokia paguoda raminosi ir 
kiti, išdavimo šalininkai. Jiems neatėjo galvon* jog kal
tinimui nėra jokio teisėto pagrindo jie tektų pramanyti 
arba sutikti su melu, Maskvos pakištu.

Kaip pasielgti Resp. Prezidentui, kai min. pirminin
kas Merkys, gen. Raštikis, kandidatas naujuoju min. 
pirmininku, ir esamasis kar. vadas gen. Vitkauskas, vi
sais reikalavimais nusileidžia Maskvos smurtui? Skirti 
jų vieton naujus? Nebėra laiko, nes tuojau reikia duoti 
utimatumui atsakymas. Ir ką skirti?... Taip esant Prezi
dentui teko ryžtis: teko kaip jau minėta, vis dėlto laiky
tis savo skirtingos nuomonės. Jis pavedė gen. Reštikiui 
sudaryti naują vyriausybę ir pareiškė kitų dviejų Mas
kvos reikalavimų svarstyme nebedalyvausiąs, nors posė
dyje pasilksiąs, pats, kaip jam Konstitucija leidžia, ar
ba atsistatydinsiąs arba pavešiąs savo pareigas laikinai 
eiti min. pirmininkui. Toks jo nusistatymas turįs būti 
įrašytas posėdžio protokolan. Visi posėdžio dalyviai pa
sisakė už tai, kad Prezidentas neatsistatydintų, o tik ku- 
r įlaika atostogų paimtų. Prezidento atostogomis, rodės, 
buvo labai patenkinti ministrai Bizauskas ir Audėnas.

Kada aš galiu gauti nedarbo 
ko n i pensaci jų ?

KL. Prieš dvi savaites mane 
atleido iš dirbtuvės,, sakyda
mi, kad produkcija sumažėjo. 
Kada man pradės mokėti ne
darbo kompensacijų Chicagos 
valdinė įstaiga? L. K.

ATS. Jūs galite gauti nedar
bo kompensacijų Illinois vals
tijoje, jei jūs buvote be darbo 
savaitės laikotarpyje; jeigu 
jums buvo išmokėta algos SL
OGO ar daugiau per bazės’ 
periodą, t. y. per 12 mėn., 
kurie dalinami į 4 kalendori
nius ketvirčius, t. y. sausis — 
kovas, balandis — birelis, lie
pos — rugsėjis ir spalis — lap 
kritis praeitų metų, tai galite 
gauti šiais metais nedarbo pa-

Be to jums per bazės 
išmokėta 

275 algos, o per tų 
buvote pajėgus

ž 1972 76 Prasme> kad atatinkamu pro
i centu padidintų pensijas. Pvz. 
j federaliniai tarnautojai jau 
įgauna 71/2 proc. algų padidini- šalpą.

o senatoriai bei kongres-' periodą turėjo būti 
dar dau-į mažiausia $2: * 

savaitę, jūs 
dirbti (ne sergąs), pasiruošęs

George V.j dirbti aktyviai ieškojote pilno

, ter-i 
’minas — 1977 m. gruodžio 31Į
I <1. (pašto štampas). ' i mą, 

Senjorai įsigykite III. formą manai pasididino 
teismai 1-363 ir ją užpildykite, kadigiau savo algas (bene po-10,- 

gautumėle inokt. lengvatas 000 dol...). Kodėl jie .pensinin- 
apkaltina pa-j™0 1971 metų Formą reikia1' 

ir iii išprie pasiųsti iki š .m. gruodžio 31
kus užmiršo

d. Po nurodytos datos senio- 
I rai tegalės formas pildyti tik 

Policija mano, kad tokių at-1 5977 metus laike 12 mėne-
sitikimų yra žymiai daugiau.-sj^ Kam reiktų pagalbos tas 
bet daugelis moterų nedrįsta fornias pildant, galite kreip- 
kreiptis į teismų institucijas. ♦is ir LB Soc. klubo reikalū 

vedėjų A. Čepulį, 3548 So.j

PASKIRTOS LĖŠOS VYR.
AMŽIAUS ŽMONIŲ

- PARAMAI

Chicago  j e Į9th Wardo Hou-

I laiko darbo;jūs užsiregistravo 
I te vietinėje valstijos darbo įs

taigoje (Emloyment office); 
jūs turėjote užpildyti pareiš
kimų toje darbo apdraudos įs
taigoje. Jus turite išbūti “Wai 
ting week“ laikotarpyje, kuris 
tęsiasi 3 papildomas savaites.£ sing centrui, 9730 S. Western,

Ave., Chicago, J1L. paskirta
‘$12,000 senjoiam namų remon Kad gautumėt kreditą,, jus tu-

* ....... _ I Hie atitikti išvardintiems pun
ktams r nebūt k’diskvalifkuo- 
tas”’ — dėl paties kaltės nete
kęs darbo.

tam. atlikti. Tas. centras padės 
vyr .amžiaus žmonėms įsigyti 
baldus. Namų, remontui skiria 
ma kiekvienam ^senjorui” iki

Molly Pitcher loved her husbano.
So much so, that when he went into bartis 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

lolled by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
■where her husband left oft And when 
die smoke cleared, America had a 
Dew victory and a new heroine.

Today, when it’s time to take 
Xodc in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.

When you join, the Pay-roll

Savings Ban at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you’re making a real investment ri 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it s been an equal 

opportunity investment y

merica

How EBorApty A&AM fg» pwif
5 y*ais the flr< vtaf). Lmc, gtokn or destroy*t

Bond* can be replaced if record* are provided. Wber 
seeded. Bonds can be cached at your bank.

$50 pašaipos.,
Ilinois Liuteronų Welfare 

Taryba, 10340 S. Western Av i 
pakyrė 11,460 dol. pavieniems 
“senjoiiams” namų remontui 
atlikti.

JŪS KLAUSIATE, i 
- MES ATSAKOME!

Štai diskvalifikacijos prie
žastys: jei darbo nustojai be 
svarbaus pagrindo, atleistas 
dėl kaltės, atsisakęs be pagrin
do priimti jums siūlyta darbą, 
jei iš kitur gavai nedarbo pa
šalpą ar “AVorken’s” kom
pensacija dėl laikino nedar
bingumo.

Užpildant pareiškimą nedar
bo kompensacijai gauti turite

Kiek aš turiu gauti pensijos?]^'1 Sw- ,Sec‘ ^teJę, 
I jei tunte formas is savo darb- 

KL. Aš gaudavau pensijos rfavįo, įmonės adresą ir įrody- 
$286,60. Nuo liepos 1 d. pri- Inę ;1]„os (W 2).
-dėjo 5.9H;. Kiek aš turiu gau
ti pensijos su priedu? šian-! ’,d <nrbole neapdraustame 
dien gavau čekį su priedu -UkH^ (twl “rgamza-
292.90^ doleriu. Man atro-- nė nebandykite les-
db, ka dman pennažai pridė-‘ barini kompensacijos, 
jo. O gal jie kaip-kitaip skai-‘ -negausite, o kreipkil^ ’ Soc. 
čiuoja? Kostas; »ec. įstaigą (jei netunle iš ko

. , _. , . 'gyventi) SSI pašalpai gauti.
' ATS. Pagal apskaičiaviinųj

atrodo jūs turčtuinėfc gauii Į
dabar ]>ensi jos 308:60 dolerių. >KAx .CYK PP 1R FAKAGINž 
Tuo reikalu užeikite i artimiau j KITUS SKAITYTI
šią Soc. See. įstaiga. ’ w a n i w iv < c

2212 WEST CEXMAK ROAD CHICAGO, HUN C15 60603

Prrti SDziniuulu, Prradtni Pkonei Virgiui* 7*7747
HOURS i Mon.We.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

(Bus daugiau)

> _ naujienos. CHICAGO », iu— Friday, December >30, 1977..
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JERIKO DŪDOS MASKVOJE
Ir sutriūbino izraelitų triū- ti .ne tik tremtinius, bet ir 

bos, ir sugriuvo Jeriko miesto čią Ameriką ir visą laisvąjį 
mūrai (Jozua5:13— 6:20). Tai šaulį. Jie tuo nori palenkti 
įvyko anais bibliniais laikais Ka sus savo kėslams, savo reikala- 
nąąno, bet Dievo žydams paža-! vimams.
dėtoje žemėje, jiems sugrįžusį štai, kaip Pietų Amerikoje iš-; 
iš Egipto nelaisvės, išklajojus|e'ną dienraščiai — “El Colom-; 
40 metų dykumose. Taip, tai bu-; b!ano” ir “EI Espectador” —; 
vo anais bibliniai laikais, kurių Į1977 spalio 25 d. rašo, pasine-Į 
dabar bolševikiniai Maskvos po- Į imant korespondentų praneši-. 
nai nepripažįsta, niekindami Bib I mais iš Maskvos', Sovietų Sąjun- 
liją, neigdami pat’es Dievo esi- 1 gos bolševik'nės vyriausybės ats • 
mą. Bet bolševikai nebūtų bol-1 tovai spalio 24 d. sušauktoje > 
šęvikais, jei jie niekindami Bib-į spaudos konferencijoje kaltinoj 
liją nesistengtų jos teigimus paJAV vyriausybę ir visą pasaulį, j 
naudoti savo re kaliams. Pavyz- prikišdami, kad nesilaikoma pa-! 
džiui, kad ir Jeriko miesto mū
rus griaunančibmis triūbomis.'

Paskutiniu laiku Maskvos po-1 išduodant oro “piratų 
nai pradėjo triūbyfi jeriko triū-; zūiskų, bet kišamasi į Sovietų j 
bų garsais nė geležinės gėdos Sąjungos vidaus gyvenimą. Esą l 
sienos mūrams griauti, kuriuos JAV vyriausybė kalbanti vien .;, j 
patys yra pastatę, ne Helsinkio o daranti kitą, 
ūkto paragrafams sut virtinti, po . 
kuriais net ašarodami savo pa
rašus padėjo, bet priešingai — 
dar daugiau spausti pavergtuo
sius, kad greičiau galėtų juos 
surusinti, kad galėtų lengviau 
sunaikinti tremtinių valią, vie
nybę ir jų laisvės kovų-ryžtą.

Maskvos agentėliai specialiai 
paruošta literatūra, pinigais ir 
gerai organizuota veikla skaldo 
yisus užsienyje ir ypač Ameri
koje gyvenančius lietuvius. Mū
sų tarpan įvelti visokių bendra- los. 
darbiavimų žiogai pamėgdžioja kad sovietai lietuvius reikalauja 
Maskvoje Jeriko dūdų paleistus ištremti tiesiai Į Sovietų Sąjun- 
garsus ir sumaniai įtaiguoja oku gą, kur jie būtų ąmbausti mirti- 
panto kėslų nepažįstąnčius. Jie mi, neatsižvelgiant, kad jie baus 
“moksline” spauda, paškviliais mę jau atliko Turkijoje, neatsi- 
įr pornografiniais romanais ar
do laisvajame .pasaulyje gyve
nančių lietuvių moralę ir pasiti
kėjimą savimi, pasitikėjimą tau 
tos ateitimi. Maskvoje pučiamų 
trifibų garsais norima apstulbin

M. ŠILEIKIS Prof. Adomo Varno portretas

A. TEN ISON AS

pa-; 
vi-'

s sirršyfos 1970 m. konvencijos | 
Į (Convention de La Haya); ne-Į

Bra i

Pasak- “EI Espectador’ 
dėlto, re’kalaujant Sovietų vy- Į 
riausybei Brainskų išdavimo, j 
Amerikos pareigūnai pareiškė,! 
jog nelegaliai įvažiavę lietuviai 
bus ištremti. Gi dienraštis “EI 
Colombiano” jau nurodo, kad 
Bražinskai bus Ištremti Vene- 
cuelon ir tarp eilučių, aprašinė
damas spaudos konferenciją 
•Maskvoje, duoda suphąsti, jog 
Maskva tuos du lietuviušscabė- 
gėlius tikisi atsiimti iš Veneeue- 

EI Colombiano” primena,

SU SAULE Į VAKARUS

miškų,'ir žvėrių,’daug ežerų ir Jos pagvuių sukurti išrinktą apleisti. Trūko mokyklų, trūko 
upių, turtingų žuvimi. Olan-j krikščionišką bendruomenę, tai kunigų. Jei atsirasdavo 
dijos ir Ubeko laivai Išveža ■ jis parinko visus patikimus Bre- gas, jis buvo vokietis ir nemo- 
š Livon'jos uostų daug grūdų,; meno vyskupus, valdovus ir nar

ūnų ir'kltckio turto. Taip pat iš-Įsius didvyrius (skaityk: narsius 
vežama daug gyvulių. Didelį rie-!karius - - A. T.), kurie vedė La
bų jautį galima nupirkti už tris vonijos tautas prie krikščioniš- 
talerius, o penėtą kiaulę už pu- ko tikėjimo... Jų šviesūs darbai
santro talerio. Svarbiausieji uos f buvo nukreipti tik į pagoniškų 
ta: Ryga ir Ravelis. Tad ir bė- 
džiai vokiečiai, kurie čia rasda
vo prieglobstį, prasigyvendavo 
ir taptiavo tos žemės ponais ir 
dovais. Kiekvienas vokietis, ra
šo Rucovas, laikė didelė gėda ir 
negarbe, jei jis šioje žemėje tu
rėjo keliauti pėsčias, nes kiek
vieną vokietį vokiečiai dvarinin 
kai vežiodavo iš vieno dvaro į 
kitą be atlyginimo. Ta;p pat ir 
gerai pavaišindavo. Kiekvienas 
vokietis, koks jis bebūtų, pada
rytų įžeidimą, jei jis praeitų pro 
pono ar dvarininko dvarą ten ne 
užsukęs. Kiekvienas vokietis dėl 
jo kalbos buvo mielas svečias ir 
nuoširdžiai vaišinamas.

tautų sielų išganymą. Kai pir 
mieji d’evcba mingieji ir ištiki
mi vyskupai kartu su vokiečiu 
ord’no mag'strais Livonijoje bu
vo atlikę sunkiausius daiL.tr 
įkūrę savo palikuonims (virbi- 
pilis, daug neprotingų pagonių 
buvo atvertę prie Dievo, tai ji 
t kėjcs’, kad ir jų pasekėjai seks 
jų pavyzdžiu, kaip pridera vys
kupams ’bei valdovams, ir tęs to
liau pagonių atvertimą Į Dievo bet Visagalio bausmė, Kuris ru- 
tikėjimą...

kuni-

kėjo vietinių gyventojų kalbos. 
Galima suprasti, kokia iš tokio 
aa'.:d ‘. !š 1000 gyventojų teat- 
sirasdavo t k vienas, kuris mo
kėjo Tėve Mūsų, neka’bant jau 
icię katekzmą. T..d Galingiau
siasis Dievas ėmėsi tokias nedo- 
.•ycfcs perspėt. bet jie tik juo
kėsi iš ugn ngaj raudonos kome 
;os, kuri 1556 m. per gavėnią 
asirode danguje, baudė, atida- 

•ęs rusų ir totorių pajuokai. Bet 
visas pasaulis ir protingieji ži
no. kad senosios vyriausybės 
;uir mas, permainos ir dvarinin

kų sunykimas, pilių ir miestų 
sunaikinimas nėra rusų darbas,

sus parinko savo gnklu”.
Tai tiek citatų iš Livonijos

Bet čia pasirodė daug negero- | Kronjkos. Matome, kad Pabalti- 
vių. Kai kurie Rygos ir Tartu

žvelgiant, kad jie yra rusų pa
vergtos Lietuvos piliečiai, bet 
ne Sovietų Sąjungos. — Pilie
čiai Lietuvis, kurios pavergimą 
JA Valstybės nepripažįsta.

Taip Maskvoje pučiamos dū-

<<
;; 7 BALZEKAS MOTOR’S

4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515 įj

Seniausias automobilių . pardavėjas lietuvis

.O kaip su mano senoliu, ar ir 
jis žengė į vakaru pusę? Mano 
senolis iš tėvo pusės Mikei Te- 
nison buvo gimęs 1823 m. Vilan 
dės valsčiuje, Estijoje. 1857 m. 
pavasari jis su žmona Ieva Le- 
pik ir penkerių bei trejų metų 
sūnumis persikėlė iš Estijos į 
latvių gyvenamą sritį, Į Vec-Sa- 
lacės valsčių. Taigi, pasistūmėjo ■ 
su saule, kur pas Vec-Salacės 
mieste gyvenusi vokiečių baro
ną yon Stahlgolfsteiną gavo nuo 
m.ai už 20 km nuo miesto ir uos
to mišku apsaugosi žemės skly
pą 250 purviečių ploto, t. y. ly
giai 100 hektarų ūkiui steigti, 
šimtas hektarų miško — tai jau 
geras kvartalas! Lįsk, braukis 
i tą mišką! Kirsk, degink jį.

(Tęsinys)

Rauk kelmus. Kovok su velniais! 
Statyk ten baronui trobesius. 
Daryk plėšinius, dirvas, kultū
rink pievas. Kurk baronui naują 
gyvenvietę — žemės ūkį. Mokė
jo jam nuomą pinigais ir atliko 
darbo prievoles:, vasarą šienau
jant pievas, o žiemą prie miško 
kirtimo ir išvežimo. Per pirmuo
sius penkerius metus noujaku- 
rys buvo atleidžiamas nuo nuo
mos, bet po penkerių metų nuo
ma buvo nustatyta mokėti baro 
nui po veną rabi už purvietę. Tai 
gi 250 rublių metams! XIX šimt 
mėčio viduryje^tokia' rublių su
ma naujakuriui buvo labai' aūkš 
ta nuoma, nes visą plotą ne taip 
greit gali pajėgti išnaudoti.

Viskas, kas ūkyje pastatyta, 
paruošta, buvo barono nuosavy
bė, ir jis savo nuomininką, pa-' 
gal Pabaltijo baronams caristi- 
nės valdžios po 1710 m. Estijos 
ir Vidžemės .užkariavimo suteik 
tas privilegijas,Įgalėjo išmesti 
iš ūkio net vidurvasaryje.

Reikia pažymėti, kad 1710 m. 
Latvijoje siautė maras. Prieš 
marą Vidžemėje buvo 136-000 
gyventojų, gi po maro beliko tik 
52.000. Vidžemė liko retai apgy
venta.

Livoniją “atrado” vokiečiai 
1158 metais, karaliaus Fridriko 
Barbarosos valdymo metų. Tai 
buvo Bremeno pirkliai, kurie sa 
vo laivais atplaukė pas lybius. 
Čia jie atvyko ne savo noru, ra
šo Rucovas, bet audra jūroje 

-juos atbloškė pas pagonis į Dau 
guvos žiotis, čia jie, gerokai pa
sipešę 'su vietiniais gyventojais, 
užmezgė prekybą. Vokiečių pir
kliai išplaukdavo. ir vėl sugrįž
davo su prekėmis. Po kurio lai
ko pradėjo statyt prekėms sudė
ti sandėlius — tvirtoves Ikšlyj e 
ir Dolėje ir taip, vietiniams gy
ventojams nieko blogo neįta
riant, atsirado vokieeių-krikščio 
nių tvirtovės Livonijoje. Apie 
1200 metus krikščionybę platino 
jau riterių ordinai. Kai latviai 
ir lybiai suprato, kad vokiečiai 
nor užkariauti'jų žemes, jie atsi 
sakė priimti iš jų krikščionybę 
Popiežius Inocentas m 1199 me 
tais paskelbė kryžiaus karą, ir 
į Latviją atvyko kryžiuočiai. 
1202 m. buvo įsteigtas kalavi- 
jiečių ordinas ir... visą šalį pama 
žėliais pradėjo valdyti magistrai, 
komtūrai ir fogtai. Po to Rygos 
arkivykskupas su savo keturiais 
vyskupais: Tartu, Samsalos, Kur 
šo ir Revelio...

jo pagonių kraštas buvo tik vo
kiečių dvarų, pilių, tvirtovių 
steigimas ir gyventojų plėšimas, 

šo gerus pavyzdžius ir pradėjo į 
nereikalingus tarpusavio karus. 
Buvo laikai, kada vyskupai kvie 
tė į pagalbą prieš ordino magist
rus netikėlius lietuvius. Tie ka
rai buvo vedami tik dėl pasauli
nės garbės ir valdžios troški
mo... Prasidėjo varžybos, karai, 
Dievo garbė buvo užmiršta ir 
šėtonas sėjo piktžoles tikroje 
Dievo žodžio dirvoje. Tinginia
vimas, prabangus gyvenimas, iš 
didumas ir kitos negerovės įsi
veisė tarp valdovų ir jų pavaldi
nių. Paprasti viršininkai, komiu 
rai, fogtai mėgdavo pasipuošti 
aukso grandinėlėmis, brangiais 
drabužiais, viešai rodytis trimi
tuotojo lydimi, tarytum lygūs <u klausitaji. w ' ’i -i • rr^i _

k ūpai ir ordino magistrai užmir
atėmimas iš jų žemės. Krikščio 
nybės gi platinimas tik toks, kad 
iš “tūkstančio gyventojų tik vie 
nas temokėjo Tėve Mūsų! Tai
gi dideli žemės plotai ir miškai

, Latvijoje. Estijoje ir Livonijo- 
i je. Ordinui žlugus, pasiliko vo- 

■’ kiečių baronų rankose, o vietos 
I gyventojai liko jų nuomininkais.

šis vokiečių baronų viešpatavi
mas truko 7 šimtmečius, iki I-jo 
Pasaulinio karo pabaigos ir pa
liko savo pėdsakus ir latvių liau 
dies dainose. Pas-yzdžiui:

Kas tie tadi, kas dziedaja 
(Be saulutės vakare?) Visi jie 

visi baraberhi, (Bargu kungu

nigaikščiams ar karaliams. To
kį pat puikybės gyvenimą vedė 
ir feodalai ibei dvarininkai, ir 
tas apsunkino gyventojus, ku
rie kentė nuo visokių savavalia- j 
vimų. Bažnyčios reikalai buvo >

(Kas tie tokie, kurie dainavo) 
Be saulutės vakare? (Visi jie 
.vargo žmonės (Žiaurių ponų 
klausytojai.).

(Bus daugiau)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PimyL senus I® 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžię sąrasas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliaL

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

V Glare premier Coupe

Chrysler -Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi.mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

dos ir paskleisti paškviliai ne
duoda ramybės pabėgėliams nuo 
bolševikų teroro net tokioje Jais 
vių šalyje kaip JA Valstybės. 
Atrodo, kad Bražinskams tegali 
padėti viešas ir spontaniškas pro 
testas, koks buvo pareikštas Si
mo Kudirkos atveju.

V. Prūsas
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1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608Savo Kronikos Įžangoje Ruco 
vas rašo — cituoja ištraukas:

“Kai Dievas norėjo iš Livoni-

Chicago, III. 60608

DIDELES ATSARGASTURINTI

TH. 421-3070

Pastorius Rucovas Kronikos 
įvade rašo, kad Livonija savo pa 
vadinimą gavo nuo lybių genties 
pavadinimo. Livonijoje yra, rašo 
Rucovas, laba daug dvarų ir kai 
mų. Daugumas dvarininkų yra 
vokiečiai. žwnė derlinga, daug

Pas mm taupomi jūsų pinigai *> 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra,' jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams Įsigytu

..

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - i
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jos kronikos”, kodėl tie vokie
čių baronai atsirado Livonijoje 
ir kaip jiems už “krikščionybę” 
vergavo estų ir latvių žemdir
biai. ’

Lvonijos kronikos autorius, 
Raltasaras Rucovas, buvo vokie 
tis. gimęs Taline (Revelyje), 
kur jis nuo 1503 m. pastoriavo 
liuteronų Sv. Dvasios bažnyčio- 

; j e. Kroniką jis rašė vokiečiu 
kalba, aprašė įvykius Livonijoje 
nuo 1158 iki 1583 metų, kada 
Livonijos ordinas jau buvo žlu
gęs (1560). Savo knygą išspaus
dino 1584 m. Bartos kunigaikš
čio spaustuvėje. Mirė 1600 m., 
tačiau jo gimimo ir mirimo dato 
se yra netikslumų.

Livonijos ordino valdos, nu
rodo Kronika, plėtėsi nuo Klai
pėdos (Memel) iki Narvos šiau
rės rytuose — 120 mylių išilgai 
ir 40 mylių skersai. Visas plotas 
sudarė tris provincijas — estų, 
latvių ir kuršių, bet estų provin 
cijosžemė buvo derlingiausia. Op 
dino oficialioji kalba visur bu
vo vokiečiu kalba.

pas mus

1800 So. Halsted St.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

daiL.tr


tas ,o jis, pats darbo žmogus, šitokį darbą atliktų. 
Kai jis įsitikino, ir kai šitaip buvo padaryta, komu

nizmas pasidarė nenugalimas, kadangi žmogus, ta
pęs savo gyvenimo šeimininku, pamatė, jog jo dar
bas yra viesagalis. Jis būdamas ne išimtis, o toks 
pat kaip ir kiti, su jais džiaugsmingai sako “Viskas 
žmogui, jo gerovei.” (Vilnis, 1977 m. gr. 23 d.,
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Komunistai nekreipia dėmesio į žmogų
Vakar minėjome, kad komunistas Pr. Pelėda tvir

tino neteisybę, kai pasakojo apie nepaprastai plintan
čią komunizmo galią ir kad ji yra tapusi pati įtakingiau
sia pasaulyje jėga. Suminėjome kelis faktus, kurie pa
rodo, kad kdmunizmo jėga nėra didelė? kaip Pelėdos ir 
Jo kuokos bando jas vaizduoti. Ne vieną kartą visa ko
munistinė sistema buvo palinkusi ir pasiruošusi griūti, 
bet keli pasiryžėliai vėl ją parėmė ir leido toliau egzis
tuoti. Komunizmas nėra toks įtakingas pačioje Rusijoj, 
jo galia dar mažesnė užsieniuose. Jau ne vieną kartą 
atrodė, kad komunistai paims visą Vakaru Europą; bet. 
dėl menka dalyko jiems vis nepavyksta. Jie buvo tikri; 
kad įsistiprins Jugoslavijoje, bet menkas dalykėlis — 
komunistas Tito — kitaip nusprendė. Jie buvo tikri, 
kad valdys Graikiją, bet ir is ten komunistai tūrėjo pa
skubomis kraustytis. Komunistai “valdė” Albaniją, bet 
Hocha ryžosi rusus išprašyti ir labai lengvai išprašė. 
Komunistai buvo tikri, kad jie demokratiniu būdu “val
dys” Prancūziją ir Italiją, bet ir čia valstybinė galia 
kažkaip netyčia jiems išslysta iš rankų. Atsimename-, 
ko jie nepripasakojo apie Portugaliją it Ispaniją, bet ir 
čia komunistams nesiseka. Kada vieno ir antro krašto 
gyventojai turėjo progos pasirinkti, kuri partija jiems 
arčiausia prie širdies, tai žmonės pasirinko demokrati
nes partijas, bet ne komunistus. Tvirtinimas, kad ko
munizmas yra įtakingiausia jėga pasaulyje, yra jų pa
čių išgalvotas ir nuolat kartojamas, bet šis tvirtinimas 
neturi pagrindo.
~~ Tas pats Pelėda tame pačiame rašinyje.skelbia ki

tas komunistines propagandos nesąmones. Jis pradžio
je aiškina, kad žmonės tiki komunizmu, todėl jis ir tam
pa toks galingas, o vėliau, kur komunistinė sistema įsi
tvirtina, tai ji rūpinasi žmonėmis, todėl jo įtaka yra to
kia didelė- Jis rašo:

“Čia, matyt, savo laimingą darbą padarė tikė
jimas į žmones, daug dirbdami, augino, duoną ir 
krovė prabangą, tačiau pats vieno turėjo mažai, d 
antro visai neturėjo. K'omūhistams reikėjo, kad jis 
patikėtų, jog tikimas dievas, kuris jo vaizduotėje 
per amžių amžius tvarkė pasaulį, nieko nepadarė 
ir nepadarys, kad gyvenimas būtų sutvarkytas ki
taip. Komūhistams reikėjo įtikinti, kad ne kas ki-

lki šio meto komunistinių idėjų teoretikai, prade
dant Marksu ir baigiant Brežnevu, tvirtino, kad komu
nistinė santvarką atveda susidariusios ekonominės ir 
politinės sąlygos. Kur tą sąlygų nėra, tai ir. komunisti
nės santvarkos negali būti. Dabar Pelėda tvirtina, kad 
nė “ekonominės sąlygos“, bet tikėjimas atneša “komu
nistinę santvarką”. Kai visgalintieji darbininkai patiki, 
kad nuo jų viskas priklauso, tai jie ir komunistinę siste
mą įsiveda. Kai darbininkai patiki, kad jie viską gali, 
tai jie ir komunistinę sistemą įsiveda. Vėliau jie patys 
džiaugiasi ir tvirtina, kad viskas žmogui ,jo gerovei-”

Visa tai buvo labai gerai, kol buvo viena partija ir 
vieaas centro komitetas, bet kai tame pačiame centro 
komitete susidarė dvi arba daugiau nuomonių apie ko
munistinę sistemą ir reikia teisme spręsti, kas privalo 
būti padaryta žmogui, tai ir prasidėjo piautynės. Jugo
slavijos komunistai priėjo išvados, kad jie daugiau nu
simano apie Jugoslavijos ūkį, negu Rusijos komunistai. 
Kai jugoslavai ryžosi spręsti savo klausimus, tai ru
sams nepatiko. Keli jugoslavų komūnistai dingo be ži
nios, o kiti buvo suimti ir atiduoti rusų teismui. Bet kai 
Jugoslavijos komunistai nudaigojo kelis rusus komuni
stus, tai Stalinas saviems turėjo įsakyti trauktis iš Jo- 
goslavijos. Panašus protestas komunistiiiei sistemai į- 
vesti buvo ir Rumunijoje. Dar aštresnis konfliktas taip 
komunistų kilo Kinijoje. Kinijos komunistas šiandien 
labiau nekenčia Rusijos komunisto, nes jis kiniečiams 
padarė daug žalos, išveždamas iš Kinijos nepaprastai 
daug turto.

Kur pateko “tikėjimas žmonėmis“, kai Rusijos cen
tro komitetas nutarė išžudyti visą Lenkijos komunistų 
partijos centro komitetą. Kodėl šį kartą lenkiškas ko
munisto tikėjimas nebuvo toks geras, kaip rusiškas? 
Komunistų tikėjimai turėjo susimaišyti, kai reikėjo 
spręsti kurį iš lietuviškų komunistų vadų reikia .šau
dyti: Aleksą Angarietį ar Vincą Kapsuką. Aleksa iš 
princijo atsisakė liudyti prieš Kapsuką, o Kapsukas nu
ėjo ir liudijo prieš Aiigariėtį. Aleksa Maskvoje buvo 
sušaudytas, b” Kapsukui buvo leista savo mirtimi

Alėksa Angafietis netikėjo, kaip Pr. Pelėda, žmo- 
^ūmi. Jam viską apspręsdavo “ekonominės sąlygos“., 
Lūbiahkojė statomas prie sienos, jis, ko gero, galvojo, 
kad Rusijos komunistinų “ekonominės sąlygos“ dar ne- 
pribrėhd'o, jeigu jie elgiasi žiauriau negu caras, kuris jo 
net nesirengė šaudyti, bet keliems mėnesiams išsiuntė į 
Angaros upės pakraščius-

Jeigu viskas būtų daroma darbo žmogui ir jo gero
vei, tai šiandien, po 60 komunistinės santvarkos metų, 
Rusijos darbininkai gyventų kaip tikri buržujai. Jiems 
ir dirti nereikėtų. Bet šiandien Rusijoje gerai gyvena 
tiktai aukšti komunistų partijos pareigūnei, d visi ki
ti kenčia dar didesnį skurdą, negu caro laikais. Gražios 
Pr. Pelėdos pasakaitės tinka tik durneliams Kalėdų me
tu pasiskaityti, bet komunistinė tikrovė yra visai ki
tokia. Sovietų valdžia komunistinės santvarkos gyven
tojams nepripažįsta net pagrindinių žmogaus teisių, 
uždraudžia naudotis laisvajame pasaulyje'tūfimbmis ži
niomis ir neleidžia pamatyti tos 60 metų puoselėtos 
santvarkos.

ANGIS, GYVATĖ, ŽALTYS
(Tęsinys)

Dar ne taip seniai Chersono gubernijoje buvo 
gyvas įsitikinimas, kad žmogus, valgęs virtos gyvatės 
mėsos, gali girdėti ir suprasti gyvūnų ir augalų kal
bą, sužinoti jų gydomąsias savybes. Panašios legen
dos žinomos ir Gruzijoje, Moldavijoje namų papuoši
muose, tvorų ornamentuose labai dažnai pasitaiko 
gyvatės atvaizdų. Gyvatės čia, be abejo, reiškia gerą
sias jėgas, nešančias šeimai gerovę ir sveikatą. To
kia gyvatė moldavų folklore vadinama “šarpele“. Bet 
liaudies žodinėje kūryboje, nors ir gerokai rečiau, 
tačiau pasitaiko ir kita gyvatė — “balaur”, kuri nė-

DR. VYTAUTO P. DARGIO PRANEŠIMAS
J. A. V. (R) Lietuvių Bendruo 

menės Centro Valdybos pirmi
ninko pranešimas suvažiavu
siems atstovam buvo toks:

Mieli aukštieji svečiai sesės 
ir broliai lietuviai bendruome- 
nininkai!

Visi mes, be abejo, prisimena
me mūsų mielos, Reorganizuo
tos JAV Lietuvių Bendruome
nės dalies (prieš dvejus metus) 
pirmąjį suvažiavimą! Saitas 
žiemos rytas, bet tarybos nariai 
ir seniūnijų atstovai skubiai rin 
kosi į Sheratono viešbutį ir, ne
įskaitant patosiškų išsireiškimų, 
tarybos narių ir atstovų veiduo
se atsispindėjo viltis ir nepa
laužiamas ryžtas! Tai buvo ir 
yra tas nuoširdus ir idealistinis 
ryžtas, kuris turėjo atitaisyti 
Lietuvių Bendruomenės nuo
smukį tremtyje!

Ar atitaisėme? — paklauski
te, mieli, sesės ir broliai lietu
viai, Reorganizuotos JAV Lie
tuvių Bendruomenės nariai. Bū
kime pragmatiški ir objektyviai 
vertinkime dabartinę Reb'rg. 
Lietuvių Bendruomenės padėtį 
tremtyje: po 2 mėtų kadencijos, 
kaip jūsų išrinktas JAV (R) 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
■Valdybos pirmininkas, turiu pri 
pažinti, kad pasiekėme daug lai
mėjimų, bet dar ir daug liko, 
kis turi būti padaryta, kad Vi
sa Lietuvių Bendruomenė grįžtų 
į normalias vėžes ir dingtų vi
suotinas nuosmukis — tiek pū
liniame, tiek, kultūriniame ir 
švietimo darbe!

Prieš tolimesnį mano prane
šimą — turiu pabrėžti, kad lies
damas Lietuvių - Fronto' Bičiu
lių sąjūdį, nekritikuojū jų idea- 
loginių gairių, bet smerkiu ir 
kovoju prieš- jų uzurpatorišką 
bandymą paglemžti į savo kon
trolę mūsų politinės kovos veik 
snius prieš tėvynės okupantą 
(ypatingai Altą!) Antra Fron
tininkų politinė nedorybė (sa
vižudiška mūsų tremties kovai 
dėl Lietuvos laisvės!) yra bfe- 
atodairinis ir nediškriinihubjaft- 
tis bendradarbiavimas su tėvy
nės okupantu ir jo siųstais vi

šokių rūšių (K. G. B.) agentais 
ir kitokio plauko batlaižiniais 
quislingais!!! Frontininkų ben
dradarbiavimas su “Akiračių” 
grupelė (kaip visiems žinoma, 
“Akiračiai” yra laisvai leidžia
mi platinti okupuotoje Lietuvo
je) — irgi dar vienas! frontinin
kų barzdukinių ideologų “per
ils”; kai tuo tarpu jiė propaguo
ja tdūtiiiį solidarumą; kaip- jų 
pagrindinę ideologinę gairę!'! 
Tai politinis pariziejiškumas trė 
čiame laipsnyje!!! šitie barždu- 
kinių frontininkų, taip vadina
mu “partorgu” vadai ir klaupi 
čiukai dar ir šiandien tebevado
vauja nereorganižūotos JAV 
Lietuvių Bendruomenės daliai!!! 
Tad dar yra didelė Bendruome
nės nuosmukio dalis prieš mū
sų akis. Dar bus daug darbo 
mieli Reorganižūdtoš Bendruo
menės dalies veikėjai, kol tikrai 
įgyvendinsime garbingojo pre
lato M. Krupavičiaus žodžius: 
“Palikite partinius bflfetusf ėi- 
dami į bcridruomeninį darbą,!”.

Atleiskite, kad sustojau ilgė
liau prie frontininkų kriminali-; 
nės bendruomenę skaldančios 
akcijos ir jų partinių bilietų ir 
■dominavimo užmačių nešimą į 
bendruomeninį darbą!- Bet-tik 
tada, kai susipažinome su poli
tiniu barzdukiniu frontininkų 
sabotažu ir pagalių kaišiojimu į 
bendros tremties politinio dar
bo ratus, tik tada (kartoju) ei
linis tremties lietuvis galės su
prasti prieš kokį politinį priešą 
atsistojo idealistinė Reorgani
zuota JAV Lietuvių . Bendruo 
menės dalis! - . . :

Grįžtu atgal prie savo tiesio
ginio pranešimo. Susidarius 
JAV Reorganizuotos Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdyba 
ir nustačius veikimo plano gai
res, buvo aišku, kad negalėsi
me ribotis vien kultūriniu ir 
švietimo darbais.. Pagrindinis 
rūpestis buvo — kain išsilaiky
ti ir tiesiog egzistuoti prieš ko
ordinuotą barzdukinių frohti- 
ninkij paglemžtos JAV Lietuvių 
Jfendruoiiiėnės dalies Ataką!!! 
Per televiziją; radiją, jų kontro.

BRONYS SAVUKYNAS panoro jį atgaivinti. Asklepijus ėjo, pasiramsčiuoda- i VYTAUTAS KLOVAS 
nias lazda. Staiga jis mato: aplink lazdą apsivyniojo . 

' gyvatė. Asklepijus išsigando ir užmušė ją. Tuoj pat ! 
pasirodė antra gyvatė, nežiną vaistingąja žole, ir at- 

j gaivino pirmąją.
i Jei Asklepijus nebūtų buvęs toks pastabus, jis t 

taip ir nebūtų tapęs gydytoju dievu. Jis suprato;
ši žolelė padės prikėlti iš numirusiųjų ir valdovo sū-fkoslovakij

į nų, štai dėlko dievo gj-dytbjo Asklėpijaus šventyk-į tais buvo atvežti keli žvėreliai ir paleisti netoli Pra
lošė apsigĄ-vcno išmintingosios gyvatės. Skeptras, ku- [bos. Dabar ondatros paplito -viename žemvne tačiau

VIEŠNIA UŽKLUPO
NEPASIRUOŠUS

Europos nukariavimą ondatros pradėjo hub Čė- 
jos (tuomet Auslrovengrijos). čia 1905 me-

rį apsivyniojusi gyvatė, tapo ir Romos Asklėpijaus— 
Eskulapb atributu...

Antroji fiičdicm'os emblemos dalis — taurė.

Vakarų Europos kraštai tuo nesidžiaugia, čia dėl šil
tesnio klimato suprastėjo jų kailiukai, bė to, bnda*-

Antroji ttičaicmbs emblemos dalis — taurė. Ja ros kenkia geležinkelių, tvenkinių pylimams, gnditia 
Asktcpijttk laip pSl naudojosi, žinoma brdnzihė į melioracijos ir žuvininkystės įrengimus, 

f daržams. Daugelvie Eurobos kraštu ilepijAus statula, ršsta Fbmpėjujc ir saugoma Neapo
lio mnžfejtijė, kurioje dievas gydytojas ffAvaTžthidlaš 

vienoje rahkbje, suša sausras; gaisrus, šalčius. Manoma; kad toks dve- lazda, ją apsirijusia gyvate 
jopas gyvačių vaidintens supratimas atsirado dėl skir-Įtaure — kitoje. Ašldepijaus duktė Higija, šveikAlos 
tingų istorinių kultūrinių klodų: 
nešė krikščionybė, o gera liko nuo
nių trakų-dakų genčių pažiūrų (trakai gentiškai su-J Higiją pakeitė deivė Saluta; ji irgi rankoje T Ai k ė tali- 
siję su moldavų protėviais).

Manoma, kad būtent čia, senosios Trakijos že-’ 
mėse ir atsirado Asklėpijaus, < 
šio vienu iš labiausiai mylimo dievų, kultas. Lazda1 
su apsivijusia gyvate — nuolatinis Aslepijaus atribn-l 
las. Asklčpijūus draugystės su gyvate istorija maž
daug tokia. Kaizfis dar nebuvo dievas, o vfertėsi gydy
mu iHKMlėmin/ojc žemėje, kartą jam teko keliauti j 
Krito salą. Jos valdovui Minui mirė sūnus, ir tėvas

blogąją gyvatę ai-1 deivė, nublat vaizduojama su taure, kurią apsivijusi 
šėnbvfnių reUgi-ljr kurion palenkusi galvą gyvate. Romos 

i Ir a i crrnfi<Vjii kii-*
j rę su gyvate.

Tačiau ką daro gyvatė, apsivijusi taurę! čia yra 
dievo gydytojo, tapu-j keletas nuomonių.

’ ’* - - - Pagal vieną jų — gyvatė į taurę leidžia n uodus. 1
Iš tiesų, gyvačių nuodų veikimu buvo domimasi nuo 
senų senovės.

Pagal kitą versijų, gyvatė — mirties dievaitė, o 
taurėje įdėta jai auka, pavyzdžiui, melikratonas 
medaus ir pieno mišinys. Gyvatė, priėmusi auka, grų-

, daro žaibs 
f Daugelyje Europos kraštų ondatros paš;
kelbtos už įstatymo ribų; už jų naikinimą mokamos 
premijos.

Tarybų Sąjungoje šiuos šiaurės Amerikos žvė
relius pradėta aklimatizuoti 1928 metėis. Per trumpą 

Panfcohfc’laiką ondatros atsidūrė svarbiausią šalyje kailinių! 
žvėrelių tarpe — jos įsikūrė daugumoje vandens tel-

žiną gjvybę. Kitaip tariant, gyvate, palikusi virš tau- 
.rės _ |ai sutramdyta mirtis. Deja, tikroji šios alego
rijos prasmė dingusi amžių glūdumoje.

1922 metais taurė su gyvate tapo tarybinės medi
cinos emblema, o šiuo laiku toks medicinos ženklas 
priimtas daugelyje pasaulio šalių.

PABAIGA

liuojamą periodinę spaudą 
(“Draugas”, “Darbininkas”, im
perialistinis “Pasaulio Lietu
vis”, “Vienybė”, laikraštapalai- 
kiš “Akiračiai”, nekalbant apie 
“Vilnį” ir kitus mažesnius lei
dinius!) frontininkų “plunksna
graužiai” bandė pavaizduoti 
mus didžiausiu tremties politi
niu baubu, grasinančiu “taikie
siems fronto avinėliams!”. Bet 
koks Reorganizuotosios Bend
ruomenės darbas buvo visomis 
priemonėmis sabotuojamas, ne
vengiant skųsti amerikiečių įs
taigoms mūsų veikėjus (ypatin
gai sabotavo Dr. Danilevičių); 
Bet net, kreipiantis su sufabri
kuotais kaltinimaiš į teismo įs
taigas (ko niekad nebuvo lietu
vių amerikiečių isfbąijbje) fron 
tininkai užsiangažavo; kaip iš
davikiškas bendro liėtuvisko 
darbo elementas! Visokie ano- 
nihiiški “paskviliai”, daabsty- 
ifias purvais sufabrikuotų gan
dų mūšų veikėjų ir net anoiii- 
mioių laiškų grasinimai galimo
mis fižinio^tikiniffio” priSiio- 
neihiš mūsų nepaveikė, ir nepa
vyks! Visiems įnūms krikščio
niško tikėjimą, veikėjams yį-a 
ypač skaudu; kad šitas ■ bjau
rus, machiaveliškas friontiųjp- 
kų darbas buvo remiamas -ir 
yra remiamas dabar visų trijų 
lietuviškų vienuolijų Amerikoje! 
“Quo vadis, homine?” Pakalus- 
tj- gerasis lietuviškas pakelės 
Rūpintojėlis fitontinįp. pseudo
filosofo iš Clevelando!
Nežiūrint visų kliūčių, mūsų 

veikimas ėjo į priekį! Po suda
rymo Bfcentenial Ji'etuvių Čika
goje-komiteto, koncentravome? 
kaip galimai geriau atžymėti 
mūsų švėhngosioš dnfrošios tė- 

Vy-riės 200 metų gimtadieni' Ne
sinori net prisiminti visi, mieli 
bendruomėnininkai, žinote, kai}) 
tas minėjimas buvo sabotuoja
mas ir bandomas sugriauti, gra
sinant “atšiskaitiirio” priemo
nėmis su menininkais ir kitais 
tauriais lietuviais, kurie norėjo 
mums nuoširdžiai padėti!

— nuo Tolimųjų Pietų iki Pabaltijo, nuo šiau
rinių rajonų iki Vidurinės Azijos. Dabar mūsų ša
lyje ondatrų, arealas kur kas didesnis, negu natūra
lus šiaurės Amerikoje.

Vakarų Europrts ondatrų aklinratižaviino patv- 
rimas sukėlė mums šiek tiek nerimo, todėl Letuvoje 
operaciją “Ondatra” pradėjome palyginti neseniai.

. mėltiš iš Archangelsko srihes atsivežėme 
jSŽ ortdėtras; 58 išleidome Anykščių, b Ii Trakų ra- 
jbhb ežėriiošb. ifeti mėlais atsigabenome, dar 204 
žvėrelius Iš fcbžakijbs ir išleidome Zarasų bei Lazdijų 
rajonuose. Taigi, iš viso keturiuose respublikos rajo
nuose įkurdiHbfhe 286 ondatras, i^i mėtų rudenį at- 
l^ohife pirtn^ją jų apskaitą — suskaičiuota apie 6- 
OCO žvėrelių. PrAėjdsių mėtų rudenį jų suskaičiavo
me 39,(W. daugaušfa kapsuke (17,000); Vilkaviškio 
(3,012), Šilalės (2^50), Lazdijų (2,220), Alytaus (1,- 

rajonuose. Dabdr kur kas lėngvfau išvardyti ra
jonus, kur ondatrų apskaitos mėtų berasta: Akme
nės. Biržų, Joniškio, Kelmės, Kupiškio, Molėtų, Pak
ruojo, Panevėžio, Pasvalio, RadvUiškfo, Rokiškio, 
Skuodo, Šiaulių ir Utenos.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE 1R PLATINKITE 
’MĖNRAŠTI “NAUJIENAS’
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Bit R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGUš 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 5-. Pulaski Rd. (C r o O rd 

•4owica« Bu'Ming). Tai. LU 5-6446
P j'"-a * ponius pagal susitarimą 

Je' ne- siliep.a, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fcx Valley Medical CenUr 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

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

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
Al'U$*RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
liepi a, skambinti MI 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

PR. A R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimų.

D R. FRANK PLĘCKAS 
OPTOMETRJSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
^contact lenses’”

VaJ. agal susitarimą. Uždaryta tree

[ CEBU - ISPANŲ KOLONIJOS CENTRAS
į Cebu sala 'buvo apsupta kitų iki 70 nuošimčiu, bet turi negeis
, trijų salų, kurios ispanams pa- tinų efektų dėlto ieškota ir ras- 
dėdavo saugoti savo laivus ir1 ta tai minėtasis amitriptyline, j 
kolonijos administratorius. SaJ 
vo laiku Cebu buvo turtinga, bet 
dabar-ne tik medvilnės prekyba 
sumažėjo, -bet ir pats uostas ne > 
toks jau judrus. i

Cebu miestas turi savo aero
dromą, į kuri filipiniečių lėktu
vas mus nuleido. Iš aerodromo 
senas automobilis siauru keliu 

turėdavo keleivius nuvežė -į Mageliano!
’ Magelianas apie pasaulį neap- '’*»"«■ Ten tuojau susiradau 
važiavo, bet jis pasiekė Cebu sa-,0““** del VaUe- kun vadoVa- 
Ia, kuri visai netoli Molukų sa-, 
lų. kuros linkte inkdavo nuo 
Įvairiausios rūšies pipirų, mais
tu skonį prduodančų lapų. Vė
liau ispanų prekybos laivai, pa-

PR.LE0NAS SEIĘUTIS 
INKSTŲ,-PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso teleL; 776-2880 . 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Rašo Vladas Rasčiauskas
šiu metų spalio 22 dieną sek--’auksą. Ispanijos, Portugalijos 

i ir Olandijos turtuoliai mokėdavo 
stambias sumas pinigų už pries 
kbnius, kurie, kaip sako, duoda
vo ne tik skonio valgiui, bet ir 
pajėgumą žmonėms. 'Pietūs su

madieni, iš Manilos vietinio su- 
sisisiek:mo lėktuvas mane, kar
tu su kitais keleiviais — vieti
niais gyventojais už geros valan 
los nunešė Į Cebu salą.

Cebu savo laiku, gal prieš ko- ] prieskoniais būdavo dvigubai 
k:.us tris šimtus metu, buvo pa- j brangesne Geriausieji viešbu 
e’os turtingiausios ispanų kolo-J čiai garsindavo savo valgių są- 
nijos centras. Ispanijos karalie- ] rašuose, kokius prieskonius jie 
nė davė jūreiviui Magelanui tris 
’aivas, reikalingas įgulas ir pa
kankamai maisto, kad jis neži
nomam Vakarų Pasaulyje ati-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS 1R-CHIRURGAS

B«nd.-a praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET- - dengtų naujus kelius į Indiją,
„ . Tel. PRi 8-1223

OFISO- VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt/2-4'ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku

-. t.. pagal susitarimą.

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. .ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir L t.
—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1

2850 West 63rd St., Chicago. Ijj. 6062$ 
Telef.. PRospect 6-5084

V. Gėlės visoms progoms
į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA ‘
J 2443 WEST 6ard STREET 

Teifonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių Į 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn | 
Tel. 499-1318

'ačią turtingiausią šalį. Koks 
tais laikais buvo brangiausias 
turtas? Dabar aišku, kad pats 
brangiausias yra doleris, retas siekę Molukų shalas, aplankyda

vo Cebu, nes uostas buvo labai 
geras laivams pastatyti, o žmo
nės aptarnaudavo laivus ir įgu
las pačiomis šviežiausiomis dar
žovėmis .

Tais laikais ispanai su portu
galais turėjo pačius didžiausius 
prekybos ir karo laivynus. Karo J 
armados gindavo ispanų ir por- . 
tugalų laivus ir apsaugodavo 
juos nuo piratų. Portugalai tu
rėjo Įsteigę kelias laivyno bazes 
Indijos pakraščiuose, o ispanai 
naudodavo ka.ro laivus prekybos

Jienas, kaikurie metalai, net 
auksas, bet tais laikais brangių 
Amerikos dolerių dar nebuvo ir 
auksas buvo ne viskas. Tais lai
kais brangiausi buvo Indijos sa- 
'ose augę įvairūs prieskoniai. Tei 
singiau pasakius, ne Indijos sa- 
'osė, bet Makakų salose augę pi
pirai, c’namonas, bapkavi lapai, 
’vairūs žali pipirai, arbata, kava 
’r Įvairios šaknys. .

Jūreiviai plaukdavo į Moliukų 
ialas pipirų ir gydomų šaknų 
rauti. Tais prieskoniais pripil-
lyti laivai įbuvo brangesni už i laivams lydėti. Pradžioje ispa-

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna aporauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

-

i-minu te—cook frozen

3 raps diced cooked iurta^F '
1 can (10 cmu) rood eased 

cream of rnnshroorn www
t pJrntoBte «te^w

Apdraustas perkraustymas 
i$ įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

TURKEY A LA KING WITH SHUTTING XING
1 pvJuMre (€ oi.) ehickfcu 

flavor ginffinr mix
IS ewp« water

SOPHIE BARČUS
radijo Šeimos valandos

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona cį^ukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVEa 
CHICAGO, ILL. 60629

Frrpnre staffing xnlx a*

Anything less than a 20-pound turkey would be an tnsuit to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples corJnt 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of >ft* 
ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye £- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled, wine are aH yw

___ directed ou pactoce. urine
vaūr? Gently press into a greased 4-cup ring moed; keep »».tl 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, soup, plmlento, wine, and % cup cK the p*«s t». 
a Bwcepan. Cook and stir until mixture just totow to > boC. 
VnmoM stuffing onto serving plate; spoon turkey mirtar. aroood 
base and Into centra- of ring. Beret with remaintog >nML MaJue 
ft Mcvlaga.  ,

vo Cebu salo* turizmo įstaigai. 
Tai buvo gana apdairi 30 metų 
amžiaus netekėjusi moteriškė, 
kuri tvarkė visus Cebu salos tu
rizmo reikalus. Josios įstaiga bu 
vo tame pačiame Mageliano vieš 
būtyje. Mergina turėjo būti is
panų kihnės, bet labai gražiai 
kalbėjo angliškai. Ji žinojo Fili
pinų salų istorijų, o dar geriau 
jai buvo pažįstama Cebu salos 
istorija. Ką aš čia rašau apie 
Cebu salų ir jos praeitį, tai pa-

jie užkariavo salas ir padarė di
delę Filipinų kolonijų.

Ispanai pasirinko Cebu salų 
savo kolonijos centru. Pati sala 
tais laikais augino nepaprastai 
gerų, ploniems siūlams tinkamų 
medvilnę, o aplinkiniai vandenys 
gerai saugojo uostų. Ispanų lai
vą’ galėjo laisvai įplaukti į Ce
bu uostų. Be to. uostų saugojo 
nedidelė, bet labai stipri Makta- 
no salutė. Jeigu priešas būtų 
bandęs priselinti pre ispanų lai- (tyriau iš jos.

— Ar žinai, ko aš čia atvtžia- 
vau? — josios kaklausiau, kai 
man davė iš anksto užsakytų 
kambarį.

vų, parėtų Cebu uoste, tai iš' 
Maktano salos, stovinčios visai 
prieš Cebu uostų, galėjo pakenk 
ti atplaukiantiems priešo lai
vams.

Savo laiku Cebu buvo didelis 
uostas. Laivai kiekvienų dienų at . 
plaukdavo ir išplaukdavo. Plauk 
davo grupėmis ilgesnėm kelio
nėm. Tekdavo plaukti aplinkui 
Afriką. Jūreiviai bijodavo, kad 
jų neužpultų piratai ir neatimtų 
vežamų brangenybių. Filipinų 
salose įsistiprinę ispanai turėjo 
išvyti kiniečius. Kaip Cebu, taip 
ir kituose Filipinų uostuose bū
davo prekybos laivų. Tais lai
kais visų Cebu saloje išaugintų

[ medvilnę nusipirkdavo kiniečiai, 
i o vėliau ispanai. Užrašai, palikti 
t Kinijos prekybos centruose sa- Tas vaistas medicinai žinomas, 
ko, kad jau nuo 8-to mūsų ga- vartojamas nuo depresijos, var- 
dynės šimtmečio kiniečiai pre- tojant nesukelia šalinių efektų, 
kiavo su Cebu. Ispanai Cebu uos

‘ tų pavertė dideliu prekybos cent 
'FU.

Vaistai nuo migrenos
KANSAS City. — Kansas 

universiteto tyrinėtojai ištyrė 
kad geriausiai nuo migrenos vei 
kia vaistas vad. amitripty Iline.

Iki šiol nuo migrenos vartotas 
metnysergide šalutinis LSD pro 
dūktas, gelbsti nuo migrenos 60

, trijų salų, kurios ispanams pa- tinų efektu dėlto ieškota ir ras-

SUSIRINKIMŲ
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AMBULANCE 
PATARNAVX 
MAS DIENĄ 

IR NAKTį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Suvalkiečiu Draugija ir šakio klu
bas kartu ruošia Naujųjų Metų su
tikimą gruodžio 31 d. 7 vai. vak Vy
čių salėje, 24oo W. 47 St. Bus šalta ' 
ir karšta vakarienė, bufetas, dovanų ' 
stalas, gros gera muzika. Bilietai už 
sakomi tel. 476-6174 arba 737-2684. 
Vįsi kviečiami.

ANNA KAMARAUSKAS 
Pagal tėvus KAIRYTĖ 
Gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1977 m. gruodžio 27 d., 9:15 vai. vak., sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr. ir parap.. Kuodžių km.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Genevieve Petkus, žentas John, sūnus Henry 

Kamaras, marti Audry, gyv. Tuscon, Ariz., 4 anūkai — Margaret 
Cloutier, jos vyras dr. Dean, gyv. New Haven, Conn., Phillip Petkus, 
Joann Petkus ir Patricia Anspach su vyru Allen, gyv. Tuscon , Ariz., > 
proanūkė Clarice Ann Cloutier ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avė.

šeštadienį, gruodžio 31 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Annos Kamarauskienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieka: duktė, sūnus, anūkai, giminės.
Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138.

The home pictured abore 
doesn*t appear much different 

, than any typical suburban 
’borne. But It Incorporates en
ergy-saving feature* in dė
ti gn, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to M percent. It 
has two heat-eireulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm H and then re-direct 
the heated air back Into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design* materi
ali and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
"76" house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately 14,000 .. . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

Kulation within walls and-cell
ing as well « in earthen berms į 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy ”76."

The. fireplaces were mppZted 
by Home Crafts, Inc„ Floral 
Park, New York. HeatUatcr 
Fireplace, A Division of Vecw 
Industries, Inc„ located in Mt 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete Zine of bvOt-tou 
freestanding «i< wall- 
necnosted ’̂ replaces • • • paa»

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

man pasakęs; Gana tau mano Malonės, nos mano jėga tobu
lai pasireiškia, silpnume^ ;Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventu manyje" —.2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus, suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi žino, kad mirtis “yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? T fą klausimą atsako knygutė "Viltfs po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: ' ’’

F. ZA VIST, 3715 West 661 h STREET, CHICAGO, ILL. 60629.
_ J . J, ; ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Susipažinti su Cebu sala ir 
jos žmonėmis, — ji atsaakė.

— Nei man sala rūpi, nei kas 
joje šiandien gyvena, — jai at
sakiau.

— Aš norių patirti priežmo- 
gų kuris šioje saloje gyveno. 
Man rūpi pamatyti jūreivio Fer 
dinando Mageliano kapas, — jai 
paaiškinau.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta.

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO .|STA1G^

D AIM©
lex.: YAra 7-1741 174i ¥ .r x ‘

4330-54 GALiFvRMA AVENt 1
. T’elefęnaa: LAfayette 3-044P

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIŲ^

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

. • Ct* r ,

■ 1410 So; 50th Ave:, Cicero
' . Telefz. TOwnhaU 3-2I08-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYGOS
.. AIKšTi TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Chicagot
U-

Lietuvių.
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Ari a 7-1138-1139  ; i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23 rd PLACE Vii tinki 7-6671
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, VL 974-4416

Ii

i

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911
t ***"^™»— - . ■ - -i...- . i .>n - ■ - m ■ i — *mwnw^M— — — Wii a
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Glemžos laiškas
Naujienoms

’s Vokietijos Jonas Glemža 
atsiuntė Naujienoms tokį laišką:

Didžiai Gerb'amieji,
Jūsų paramos dėka, “Labda

ra” šiais metais gčPėjo išvystyti 
didesnę ve klą, negu praėjusiais 
met is. Vien moksleiviams pas- 
k y rėme
č u markių, 
bai daug’au, negu pernai.

. kyklas siekti aukštojo ir užba;g
• to specialaus mokslo, bet daž- 
nai to nepajėgia. “Labdara” sten 

jgiasi įvairiomis paramos formo-' 
mis, pav. ir rūbų siuntiniais, pa- į 
dėti kurt:s inteligentijos sluoks-! 
niui iš šios ypatingose sąlygose 
gyvenančios lietuvių tautos da
lies. Punksko lietuviai, iki da
bar taip patvaiai išlaikę lietuviš 
kurną, tikrai šios paramos yra 
verti.

i i u netol šešių tūkstan-' 
beveik dvigu-

Vokietijoje parėmėme eilę 
moksleivių, studentų ir aukštų
jų mokyklų absolventų. Pirmoje 
vietoje stovi gausių šeimų moks 
leiviai ir asmenys, kurie neturi 
artimųjų..

Pastoviai remiame Suvalkų 
Trikampio — Punsko moksleivi
ją ir iš ten kilusius studentus.

Lenkijos valstybė Suvalkų 
dzūkų rajonui duoda kultūrinę 
autonomiją su pradžios mokyk
lomis lietuvių kalba ir Punsko 
gimnazija (“licėjumi”) su vy
raujančia lietuvių* kalba. Seinai 
— Punskas — tai mažemių lie*< 
tuvių ūkininkų kraštas su smė
lėtomis dirvomis ir ežerėliais. 
Tėvai mielai leistų vaikus į.mo-

Dėkodami už Jūsų paramą, 
mes prašome likti ištikimais 
“Labdaros” darbui ir sekančiais 
metais. Mes laukiame iš Jūsų ne 
tik paramos, bet ir sugestijų, 
kuriose srityse mes dar galėtu 
me suintensyvinti mūsų darbą.

“Labdaros” Valdyba širdingai 
sveikina narius ir rėmėjus su 
besiartinančiomis šv. Kalėdomis 
ir Naujais 1978 Metais.

Valdyba

Opus Brazinsky reikalas
Populiarus ir įtakingas politi

kos žurnalas “Conservative Di
gest” savo dabartiniame gruo
džio mėn. numeryje Įsidėjo Al
girdo, Prano Bražinskų kartu 
su kongresmano R. K. Dornan 
fotografiją ir kartu išsamų per

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

r—American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 -60 dienų.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

T*i '^98-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIAT1ON 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings. 

paid quarterly.

1 Years Savings 
Certificate

(Minimum $5,000).

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas^ knygas galimą užsisakyti Naujienose.

Juctii Kačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk 
dfiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskasr IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų ^atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO, tUETUVO*.

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVžktS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina $2.

D. Kuraitis, KELlONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. PakarklU, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2. ,

Vincas žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJI.

CIKAGIETtS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. LIETUV0-. 
f Autorė buvo Vilnioje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naučakiuose. 
I Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalba.

M. Zošženko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo

tie Ir kiti leidiniai yra pranaši

NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, K.U 666M 

•HllatUraM darbe valaiWemlt arba rfxeltarH imHv Ir prideda M 
ar P* alpi n* perlaidą.

ir

Buckingham© f on tona s Chicagoįe

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prcdenta,

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

visąį žurnalo puslapi kongr. Ro- 
bert K. Dornan (R. Calif) strai- į 
psni pavadintą l\ S. Deporting 
Anti — Communists. .

rytas lėšų telkimo komitetas, 
kuriam pirmininkauja dr. Al
fonsas Stankaitis iš Hartfordo.

ŠIMAITIS REALTY

Rašoma, kad Bražinskų šeima 
yra tradiciniai kovotojai prieš J 
komunizmą. Prano Bražinsko tėj 
vas, o Algirdo senelis Stasys 
Bražinskas žuvo kovoje prieš ko
munistus, įsiveržėlius i ju tėvy- . x 7 v.. , ; , : bus atdara ir sekančia dieną,ne. Pranas aktyviai dalyvavo ko j "
voje prieš kraštą užgrobusias so 1 
vietų okupacines jėgas. Vėliau 
Pranas buvo įkalintas įvairiose 
koncentracijos stovyklose.

žodžiu straipsnyje labai pla-Įdara iki sausio pabaigos. Kan
čiai ir išsamiai aprašyta visa jų 
gyvenimo odisėja pasiekus jau 
Turkiją ir vėliau čia vakarų pu
srutulyje. Galop straipsnio bai
goje sakoma — ir spiaut į jų 
teisiškąjį reikalą, nes mūsų Tei
singumo Departamentas svars
to juos deportuoti...

Tikrumoje rusai komunistai 
neturi jokių pretenzijų į Bra
žinskus, nes Bražinskai nėra So
vietuos piliečiai. United States 
dar ir šiandien pripažįsta Lietu
vą nepriklausomą — de jure. 
Rusai komunistai, kolonistai su 
savo katiušomis ir visais čekis
tais pirmoje eilėje turi nešdin
tis iš dabar jų pavergtos Lietu
vos. Bražinskų reikalu tegali rū
pintis tik laisvos Nepriklauso
mos Lietuvos dzia, bet tik ne 
kokie okupa* /^trapai.

į — Lietuvos Gen. konsulas 
Anicetas Simutis atidarys dail.

į Vlada Žiliaus darbų parodą sau
sio 7 d. 7 vai. vak. New Yorko 
lietuvių Kultūros židinyje. Jis

Parodą globoja LB Bushwicko 
apylinkė. Dail. K. žoromskio 
kūrybos paroda Lafayette kole
gijoje, Easton, Pa., publikai ir 

-spaudai pageidaujant, bus at-

kyino valandos darbo dienomis 
1-4, sekmadieniais 1-3 vai. po 
pietų. Dail. Elenos Urbaitytės 
darbai buvo išstatyti Delphi 
universitete ir Phoenix galeri
joj, New Yorke.

— Birutė Radzivanienė, Rich
mond Hill, N. Y.. Lietuvos w- 
čių centro valdybos jaunimo 
reikalų koordinatorė, atkreipi 
dėmesį Į TV Pasaulio lietuvių 
jaunimo- kongresą 1979 m. Vo
kietijoje, prašydama jam ruoš
tis ir numatyti atstovus. Taip 
pat ji atkreipė Lietuvos vyčių 
jaunimo dėmesį Į dr. Kriauče- 
liūno paskelbtą konkursą.

— PreL M. Juro įsteigtas Al
kos muziejus, Putnam, Conn., 
pavasarį pradės patalpų praplė
timo darbus. Statyba rūpinasi 
muziejaus globėjai, yra suda-

MARIJA NOREIKIENS
2608 We*t S9th St, Chicago, EL 60629 • TeL WA 5-2787 

Oldalli Mslrlnklmas jsrtt riJiiat Įnirtę praldy.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
ISfll W. 49th S!., Chicago. 111. W429. — T»l. WA 5-273/

1333 Sa <t, Chicago, IK. 406CS. — 7«L 154432?

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

Dr.

ga»

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti (takos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J I E N C 8.
(739 So. Halsted St, Chicago, m, 60608

Jiu Jrans laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
AJefc^o Abrose Knyga aprašanti pasfcutlniŲ 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimu ir jų atliktu* darbui 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chicago n atvažiavęs lieuiTU, pirmos 
lietuvių kolonijos, Jų auorganizuotos Šalpos draugijos, itatytos baž
nyčios, įsteigti laikraMiai, kūnų nso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnyti^ai Ir 314 reiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai tataKjikų, aocailistinių. Laisvamaniškų ir 
Kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigto! mokyklos, gkaitykioa, ban
kai ir Kt. - *

ISonniieji tl< knyga taisyti. praAomi panAytl čekj <rt>» Money 
Orderi

OIKKtKUS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1733 So. H&tated SU Chicago, I1L 60603

— Salomėja šmaižienė, vi- 
suomenės veikėja ir lietuvių ra-! 
dijo valandėlės vedėja, išrink-: 
ta Amerikos Lietuvių Tarybos 
Hot Springs skyriafus pi rm i- 
ninke, Antanas Kruklys — vice- 
pirm., Vincas Rastenis — sekr., 
Tautvydas Jankus — ižd. Kont
rolės komisijon išrinkta Eleno- 
ra Rastenienė ir Kazys Pumpu
tis.

— Kazys Grauslys, Nasha, N. 
H., išrinktas Balfo skyriaus pir
mininku, mokyt. Julė Grauslytė
— vicepirm., Vytautas Sirvydas
— sekr., Juozas Kubilius — iž
dininku. Skyrių globoja ir yra 
garbės pirmininku kun. 
nas Juozas Bucevičius.

klebo

— Sandaros gruodžio 
ris, nežiūrint kalėdinių 
nimų gausumo, yra Įdomus iš
spausdintos medžiagos Įvairu
mu, reikšminga informacija, 
originaliu sapnininku, ir iliustra
cijomis. Pasigėrėtinas angliškas 
skyrius su Pearl Jasis ir Rimo 
Rudžio aktualijomis.

— Jūratė Jasai tytė, Jonas Pla- 
takis ir Valdemaras Sadauskas 
supažindins Chicagos visuome
nę su K. Jurgėlos parašyta kny
ga “Lithuania: the outpost of 
freedom” kovo mėn. 27 d. 2 vai. 
šaulių namuose. Knygą išleido 
Lietuvos šaulių Sąjunga Trem
tyje. Į knygos pristatymo ren
ginį visi kviečiami atsilankyti. 
Įvadini žodį tars LšST centro 
baldybos pirm. Karolis Mil- 
kovaitis. Albina

nume- 
sveiki-

Vladas Rasčiauskas

atnešęs į Naujienas pluoštą 
savo atsiminimų, paliko redakto 
riui'ir pasakė, kad jis skuba į 
aerodromą ir skrenda į Buenos 
Aires, Naujuosius Metus jis 
rengiasi praleisti tarp savo drau 
<ų La Platoje.

Už savaitės jis rengiasi iš
skristi j Čilę, o iš ten skris tie
siai Į Velykų salą, kur nori pra
leisti bent savaitę, pasikalbėti 
su suakmenėjusiais žmonėmis, 
apžiūrėti ten likusias akmenų 
skaldyklas ir salos gyventojų ka 
pinaites. Apie Velykų salą ir 
suakmenėjusia josuos žmones, 
žiūrinčius i Vakarus, parašys, 
kai grįš į Chicago. Grįždamas 
sustos Ecuadore, Perų kalnuose 
ir /Panamoj, vėliau atsikvėps — 
Floridoje.

Palinkėjome Rasčiauskui lai
mingos kelionės ir sėkmingai 
grįžti Į Chicagą.

Biurokratijos klyskeliai

žurnalas “Conserv. Digest” 
turi jsivedęs populiarų skyrių — 
Bureaucratic Blunders, kuriame 
trumpai suglaustai aprašoma 
mūsiškių valdžios Įstaigų biuro 
kratinės tuštybės, kvailybės, ne 
moksiškumas ir visiškai bereika 
lingas mokesčių mokėtojų pini
gais švaistymasis. šiam skyriui 
tiktų ir Chicagog miesto klerko 
John C. Marcin Įstaigos veikla. 
Spalio 22 d. jis išsiuntinėjo mo
toristams užpildytas aplikacijas 
1978 m. miesto “stikeriams” Įsi
gyti. Tą pačią dieną ir nusiun-

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-787K

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St.z Chlczgo 
Tel. 767-0600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

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

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

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu 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.

REAL ESTATE
SAVININKAS PARDUODA Archer 

ir Kedzie aplinkoj 4 butu namą, taip 
pat prie jo ir Archer esantį 50 pėdų 
sklypą už $120,000. Teirautis angliš
kai arba lenkiškai. Tel. 247-1097.

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

RENTING IN GENERAL 
M u o m o t

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

IŠNUOMOJAMAS kambarys Cice- 
roj su nauja krosnim ir šaldytuvu. 
Plovimo ir džiovinimo mašinos name. 
Geras susisiekimas. Skambinti Paulai.

Tel. 656-1777

AR JAU PASiDARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

testamentai
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — 53.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
talsted St, Chicago Hl. 60608. 

kas non yvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . .

* 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. 
įos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti • 
Įvairių tipų bendradarbiautojus į 
visiškoje laisvėje.-

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avt.

’ Tel. 927-3559
...............i—— ,i

62—40 m. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $93 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis

4645 Sc. ASHLAND AVĖ. 
5234775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymas 

2M6 WEST 69th STREET
Talat: REpubllc 7-1941

M. ŠIMKUI 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
42W S. Maplewood. Tel. 254-7459 
Taip cat-daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šomai ir kitokį blankai ____

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av» 

-nieago, UI. 60632. Tai. Y A 7-591

BEST THINGS IN LIFE
tail Frank Zapolis
UOa’/a W.TStti St. 

GA 4-S654
i/

-Malę Farm Life Insurance Company

žiau reikalaujamą sumą. Deja, 
tas mano laiškas su piniginiu or
deriu visai neatplėštas buvo lap 
kričio 2 d. grąžintas su paaiški
nimu, kad miesto Taryba spalio 
26 d. nutarė naują planą, ku
riuo miesto “stikeriai” bus iš
duodami tik pusei metų — iki 
birželio 30 d. Sulig nauja ins
trukcija pasiunčiau jau tik pu
sę nustatyto metinio mokesčio, i 
Deja, dar yra laiko ir gal vėl rei' 
kalai pasikeisti, šioje biurokra-! 
tijos trumparegiškumo gadynėje 
visokios niveliacijos yra papras
ta kasdienybė. J. J-tis

i Didžiausios kailhj 
pasirinkimas

p®-* vieninteli
Uetavj kailininku ?rv 

cMc<go>

263-5828 
(įataigoe) ir 
677-8489

185 North Wabash Avwror

cw«a»sx t. MJL— Friday, PwmiwfM, i£?t




