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Lietuvos išlaisvinimas ar išsilaisvinimas užtrunka ir užsi
tęsia, ‘krefhlinė okupacija ir smurtinė sovietų,santvarka Lietuvoje 
tebėsireiškia“ pastangom" toliau tvirtintis ir Įmantriau slopinti 
lietuvių tautos'siekius? - '/■

Tarptautiniai jėgų santykiai ir siekis buvo ir lieka tas pats, 
ir didžiųjų valstybių 'laikyse
na taip pat dar neteikia realių 
duomenų ir neskubina galimybių 
Sovietų Sąjungos pajungtoms 
tautoms,. ypač mums labiausiai 
rūpimų Baltijos kraštų^ padėti 
išsivaduoti iš kremlinės prie
spaudos. Tai greičiausiai galė
tų'įvykti SSSR vidinių *struk
tūrinių pasikeitimų ar staigių 
lūžių poveikyje.

Antra vertus lietuvių tautos 
nusistatymas siekti laisvės ir 
nepriklausomos -valstybės atsta
tymo nėra nei palūžęs, nei su
menkęs. Priešingai— gausy
bė pavyzdžių. ir faktų rodo, kad 
ypač jaunoji lietuvių karta kas
met netgi stipriau, jausminiai 
ir spontaniškhi^ šiuos troški
mas'išgyvena: Tuo ji neųžslė-

pastovus bekompromisinis: — 
atstatyti' nepriklausomą demo- 
krantinę Lietuvos valstybę, o jo-1 
sios gyventojams sudaryti sąly
gas laisva valia, pasirinkti ir nu

spręsti tinkamiausią santvar
ką. v - (E)

Vance gina Artimųjų: 
Rytų politiką Lt

Tongsun Park liudys, 
kongresui

SEOUL, Korėja. — Tongsun 
Park, buvęs Petų Korėjos ryžių 
prklys. netrukus bus išvežtas Į 
JAV ir liudys kingreso komite
tui apie kyšių davimą keliems 
Įtakingiem0 senatoriams. Par

kas pasižadėjo sakyti teisybę, 
nurodyt7 kada ir k’ęk pinigų ku
riam įstatymų leidėjui jis da
vė. Jis norėjo p įveikti kongre
so atstovus, kad balsuotų už pa
skolas ir aukas dabartinei Ko
rėjos vyriausybei. Manoma, kad 
tikrai nukentės trys kongreso 
atstovai, pasižadėję už pinigus 
klausyti Korėjos valdžios agento 
r ark. Krašte yra bent 60 žmo
nių. priėmusių iš Parko nedi
deles rinkimines sumas, .

VALDŽIAI NEPATIKO MINTYS APIE

Bet pasitikusieji buvo patenkinti, kad JAV 
prezidentas priminė pagrindines teises

VARŠUVA. Lenkija. — Prezidentą Jimmy Karterį Varšuvos 
aerodrome labai gražiai sutiko Edward Giereck, Lenkijos komu
nistų partijos pirmasis sekretorius, didelė įvairių ginklų garbės 
sargyba ir didelis būrys oficialių Varšuvos vyriausybės pareigūnų. 
Prezidentas buvo pagerbtas atitinkamu šovinių skaičiumi ir nu
lydėtas į pasitarimų vietą.

Nemoka naudoti
nuodingu chemikalų Į

Prezidentas Carteris padėjo 
dideli vainiką prie paminklo 
Pirmojo ir Antrojo Karo metu 
buvusiems lenku kariams pa
gerbti. Prezidento vainikas 
buvo didelis ir sunkus. Jį nešč 
.... 1__ ados tarnautojai. Vsur 

pasakė trumpas 
pritaikyta.^ kai-

. WASHINGTON, D. C. 
Valstybės sekretorius Cyrus R. 
Vance' tariasi su senato ir at
stovų rūmų vadais dėl politi
kos-Artimųjų Rytuose. Į kon
greso atstovus daroma labai 
didelis.spaudimas įvairių Arti
mųjų Rytų valstybių- Izraelio 
užsispyrimas laikyti karo jė 
gaš Sairfarijoje ir Gazoje gali 
pakenkti visiems Artimųjų Ry 
tu planams. Prezidentas Ša
riatas labai gerai žino arabų 
nuotaikas ir nenori- klausyti 
apie nuolatinę Saniąrij os oku- 
paci j ą. S aniarij a - prikl ausyti] 

S1"» Jordanijai, .bet, prezidentas Sa- 
: datas žino, kad’ nęi&prendus

valią savo -bendra laikysena, sa
vo patriotine .dvasia, kartais 
Įspūdingom demonstracijom, 
priešinimusi demonstracijom, 
' Visame Šio šėmės rutulio šeš
tadalyje, kaip daugelis liudinin
kų tvirtina,-pasitikėjimas vadi
namųjų lėninistinių idealų ver- 
te ir sovietinės, sistemos, patva-.-^^. 'klaušimoL'hebus ra-
rumų vis įabiau-silpnėją ir nyks- j^ios taikos:r

Vokiečių teroristai 
traukia Į Guatemala

SAN JOSE, Puerto Rico. — 
ateinančios ži- 

sayaft^'Gua- 
Šaltas Tilžės rytas. Tuščios gervės ir tuščia senoji Tilžės bažnyčia. temalos SOStinėn suvažjąvo .net 
žiūrint į šaltį, praeitais metais Naujyjv Metę rytą vietas gyventojai, per šąl+j. 15 vokiečių teroristų^ turinčių 
ir sniegą, žingsniavo į Tietuviškąįą. maldykfaį"Nauf? f^etur ir^nauj^s'vilties ryšių SU tarptautine’■ “raudono 
sulaukti. Tilžės bažnyčios apylinkės vaizdai ir šiais metais mažai kuo#e*Į sįos arini j 08;- terpristųį grupe, 

siskirs, bet žmoniv kiekviena metą / įį ‘ po]jcija ąiškik mistatėįįad
tęrbristiai po“.vie^- atvy- 

PREZIDENTAS, SKRISDAMAS Į IRANĄ,ISSOSSSa 

GAU .SUSTOTI EGIPTE PASIT.ARDIAMS

Illinois ir federaliniai EPĄ: ambasn " 
(Aplinkos . Apsaugos Įstaigos) prezidentas 
pareigonys ketvirtadienį prade- ir momentui 
jo ieškoti versmės, iš kur pa- bas. 
sklido toks'ška (nuodinga) che
mikalų smarvė O’Hare aerodro
me. Surastas persprogęs mai
šas su chemkalu vad. para-chlo- 
rothiophenol, iš sunkvežimio nu 
mestas į pagriovį ir kad mažiau 
dvoktų, maišas apsuptas bre- phen Seyinur. kuris turėjo nio 
žentu ir apkrautas smėlio mai-Tkėli gerai lenkų kalbą, bet jos 
sėliais. Patirta,-kad tą chemi- nemokėjo, 
kala i

labai šiltaiPrezidentą 
ko Varšuvos lenkai 
zidentą sulikti ir 
kalbų pasiklausyti. Visą reika
lą šiek liek apgadino Valstybės 
Departamento vertėjas Stc-

Šilti- 

p ro
jo oficialių

Ant. greitųjų daro- 
sunkvežrmiu iš Omaha niame vertime jis pavartojo ru- 

transportuodami šoferiai išmetė si«kus žodžius, kurie lauku- 
jau prieš keletą dienų. įsiems lenkams labai nepatiko.

Chemikalas para-chlorothiophe j Buvo keli žodžiai, kuro ne- 
nol yra smulkių kristalų formos,! patiko pasitikti atėjusiems vy- 
šiėk tiek nuodingas ir dvoki“ 
kaip degnama 'guma. Tyrimai 
tęsiami.

.kiaj riausybės atstovams. Komuni
stų. partijos sekretorius Giere- 
kas pradžioje pareiškė, kad 
prezidentas Carter laiku atvy
ko i Varšuvą, kad jo atvykimas 
buvo laukiamas. Gierekui la
bai nepatiko prezidento primi 

J nimas apie pagrindines žmo- 
| gaus teises, iis pareiškė, kad 

Ketvirtadieni} valstybės vyrai nepajėgs susi-

Irano sostinėje prezidentas-gali Susitikti pą,
: su Jordanijos karalių HuSėjinū Kiekviena atsiradus- vokiet-. te-

VARšUVĄ, Lenkija. — Prezidentas, pasitaręs su-komunistų 
partijos vadu Gierėku ir atsakingais Lenkijos ministerial®,?-ren
giasi skristi į Iraną, kur jo laukia šachas Pahlevi. Prezidentas 

šiaurės Irane ^sprogo ga- sustoti Egipte, kad galėtų pasitarti su prezidentu
• Sadatu. Tvirtinama, kad prezidento Carterio sustojimas Kaire 
sustiprintų prezidento Sadato poziciją arabų valstybėse. Patir
ta, kad Tripolio arabų grupė rengiasi ir toliau priešintis prezi
dento Sadato planams. Neaiški yra Saudi Arabijos karaliaus 
pozicija nes jis visą laiką finansavęs-Arafato vadovaujamus-pa
lestiniečius.

— Panamos .prez.; Torrijos 
penktadieni gana-ilgai kalbėjo
si-su trim senatoriais įvairiais 
paruoštais Panamos -sutarties' 
reikalais.

Šios padėties akivaizdoje lie
tuvių politinės veiklos dalyviams 
ir vadovams užsienyje kaskart 
dera peržiūrėti mūsų siekimų 
realumą, numatyti artimiausius 
ir tolimesnius uždavinius, ne-j 
priklausomybės atstatymo rai— jį^g-a bombą tą pačią valandą 
dos programą, įsisąmoninti ge
riausią taktiką ir strategiją, 
kaip našiau galėtume talkinin
kauti mūsų tautos kamienui tė
vynėje bendrųjų tikslų siekimo 
kryptimi. , .

Bendras ir aukščiausias visų 
lietuvių okupuotoje tėvynėje, Debesuotas, šaltas 
tremtinių Sibire ir kitur tikslas Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27

kai pakilo prez. Carterio lėktų 
vas. ;f

Dv\ V<InFomMvo Vilka v®

dabar tebestovi Izraelio karino 
menės daliniai.

Svarbūs pasitarimai
su Irano šachu

Prezidentas Carteris turi 
bai svarbius pasitarimus

roristą.-^meturi-ry^ųtsuvie
tos ektremistais, bet jfe’palai
ko glaudų, radijo, ryši"tarp sa-

su policija
CHICAGO.

automobiliu važiuodami du gink-
ves. Dueseldorfo radijo stotis 'luoti plėšikai prie Linkoln par- 
informavo - Guatemalos. policiją ]ę0 apiplėšė žmovu. iš io pagrob-
apie gulimą’ pavojų

— Sen. Dole priešinosi dabar
tinei Panamos-sutarčiai, bet da
bar, arčiau su ja susipažinęs, jis 
pareiškė, kad--gali pakeisti -savo 
nuomonę.

la
su

— Psichologai tvirtina, kad 
žmogų užgulusi depresija ken
kia taip, kaip‘ir vėžys. Depresi
ja yra žmogų naikinanti liga.

listai be,t šachas pasitiki-savo 
jaunais aviacijos ir laivyno va-! 
dais, šachas turi pakankamai 
kertamosios galios, kad 'gal^fti 
sovietų karo, jčsoms suduoti la 

Prezidentas naručius žmones apginti nuo bai skaudu, smfici ir kuriam
i yra Įsitikinęs, kad jam pavyk- sovietų invazijos. Irano karo laikui apstabdyti jų pasiryži- 
Į tųįįtikinti karalių Husejiną dėl jėgoms dar reikalingi kompe- ma veržtis i'Persijos įlanką ir 
| vadinamos Samarijos, kurioje lietingi Amerikos karo specia- Indijos vandenyną.

Labai nepatenkintas 
Jordanijos karalius

Išaiškinta, kad Jordanijos ka: 
ralius Husejinas labai nepaten
kintas prezidento Sadato ir Iz
raelio premjero projektais. Jie 
planuoja • sudaryti Palestinos
valstybę Jordanijos žemėje, su Irano šachu apie visą Persijos 
karalių Huzejinu visai nepasi-i įlankos gynybą. Jeigu šahcas, 
tardami. Kada prezidentas Sa- gavęs modernius ginklus iš A- 

'datas jam apie tai užsiminė,tai merikos, pajėgs Persijos van- 
; jis, nebaigęs pasikalbėjimų, iš denis ir jų pakraščiuose gyve- 
i skrido j Amaną.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ • 
LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ 
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS 

ŽMONĖMS, ' :

kalbėti, jeigu tie atstovai neat- 
s^vaus krašto gyventoju nuo
taiku, jeigu jie nebus infor
muoti apie pagrindines siu die 
nu žmonijos problemas. Xe 
tik pačiam Gierekui, bet ir ki
tiems lenku valdžios atsto- 

’ vams nepatiko šios prezeden- 
ot Carterio mintys, pareikštos 
pirma vizito dieną.

Lenkams buvo labai nema
lonus JAV \yriaiLsvbės nutari
mas neduoti paskolų toms val
stybėms javams pirkti, kurios, 

J pirkdamos iavus skolon iš A- 
, vėliau juos pardavi- 

Įnėja kiT'ms valstybėms. Pra
eitais metais lenkai užpirko 
daug javu Amerikoje, o vė
liau juos pardavinėjo savo kai 
mvnams. Lenkai negaus pas
kolų iavams pirkti. Praeitais 
metn: ’ mašiai pasielgė ir bu
vusi Indijos vvriausvbė. Nu- 

j tarimas neduoti paskolų liečia 
J ir Indiją.

Prezidentas Carteris kali 
bedamas lenkams paminėjo 

Šios neaioeies i/an Marino kuiu-j kai iš\\ka’i iš JA\... , o ne- 
mjos komunistai, pasiūlė suda!'.'^^ vertėjas išvertė “kai aš 

Prezidentas 
išvyko iš Amerikos .bet jis ren

darni S29. Adiplėštasis pranešė 
policijai, kuri pagal to žmogaus 
bili su abiem plėšikais, kažko 
papasakojima pažino automo- 
belaukiant N. Halsted st. 18 
bloke. Pastebėję policiją leido
si greitai važiuoti Halsted gat
ve pietų pusėn ir sukant iš Hal
sted i Clybourn vienas plėšikas 
nuleidęs automobilio langą pa
leido į policijos automobilį tris 
šūvius. Kulkos automobilį kliu
dė. bet policininku nepataikė.: m€r'^.os' 
Policija iššovė i plėšikus 6 šū-Į 

. vius ir abu susėmė. kai jų au- 
_i tomobilis atsitrenkė i kitą au- 
il tomobilj Clybourn ir I^tramee 
/ sankryžoje.

Suimtieji yra abudu iš pie
tinės dalies. .Reginald Wilson. 
22. iš 6827 S. East End Ave. ir 
Wilbert Palmer. 27, iš 6720 So. 
Stony Island.

SAN PIETRO, Dan Marino.— 
šios nedidelės Dan Marino kolo- ■
** « V** * ------ -------- — j • • T

i ryti koalicija su kita grupele aP^e’<*a“
ir perimti visą kolonijos vadovy-
bę. bet planas neeišdegė. Ko- ffiasi jon grįžti. jis iš krašto ne 
Marino valdyti, bet jeigu jie su- įvažiavo visiems laikams, kaip
sitartų su bet kuria kita par- Jo vertimas 

kad sutiktitija, tai galėtu sudaryti koalici- buvo blogas, 
ją ir padaryti pageidaujamas pa-'į atėjusieji lenkai nesuprato, ką 
kaitas. Juo tarpu kitos politi- i j’s pasakojo.
nės partijos nentori ardyti se- | .....", ■
niai nusistdyėjusios tvarkos. Jei-| tvarką išardyti, tai visos kitos 
gu kuri viena partija imtųsi tą j susijungtų prieš ardytoj ub.



Maža to, mes ną tik pamiršo-

S. m. įąpkričio 16. d- §t- Feter-1 kaip toj dainoj “ne bę tie, ne 
burge, Floridoje, Lietuvių ktūbo'be tię...” .r" -
patalpose įvyko Lietuvos kariuo
menės minėjimas. Apie tą minė- me savo pareigą tėvynei: susi- 
j:mą, du to minėjimo dalyviai sa- Į skaldėme, nebesusikalbam vie- 
vo laikraščiuose labai skirtingai •, nas su kitu ir... jeigu “ne ma. 
pasisako.

Dailininkas Jurgis Juodis
"l aisvoje Lietuvos” (1977. 12. Į padus laižyti, ieškodami su prie

šu “bendradarbiavimo”, girda
mi jo okupaciją ir... “žiūrėk, kaip 
dabar, žydi 1-ietuva”, — liaup- 
si “Gimtajame Krašte” tūli mū
sų kultūrininkai, dalininkai, ku 
riems priešas, ,nuvykus į Lietu
vą su parodomis, raudonus ki
limus tiesia. Tai nėra “pasaka”, 
ar šmeižtas, bet žiauri realybė, 
alsuojanti mūsų karių savano
rių krauju. Realybė šaukianti 
dangaus keršto, atverianti mum 
akis ir parodanti, kaip toli mes 
esame nuėję pataikaudami prie
šui. žinoma, priešas to ir telau
kia — “skaldyk ir valdyk”, at
bukink -sąžinę, užliuliuok sire
nų dainų garsais, nereikės prie
šui sukti galvą, kaip greičiau 
užbaigti Tėvynės Laisvės kovą, 
mes ją patys, savo rankomis, 
užvošim ir palaidosim karste.

Atsibustam po 30 metų ir vi-

no”, tai ir “nieko gero”.
Per daug pradėjome priešui

20. N r. straipsnyje “Kariuo
i-'< nė’. v< it.” rašo: “Nesant ra 
m- vė’ų skyrc-.us, l.ariuomenės 
šventi ■; m iie.iinią paėmė ant sa 
\o pe. io I omo Kalantos ir Pa- 
1. nvos šaulių kuopos...

šventei daug orumo davė as
meniškas dalyvavimas, Lietuvos 
šaulių tremtyje, pirmininko Ka
rolio Milkovaičio, kuris ir skai
tė šventės minėjime, labai tu
riningą. tai dienai ir mums vi
siems pritaikintą kalbą

Jo kalba tuo skyrėsi nuo 
iki šiol girdėtų kalbų: savo pa
triotiška dvasia ir. objektyvumu, 
rodančiu, kjaip veidrody mūsų 
pačių veidą. “Ką mes Įsiparei
gojome, palikdami tėvynę prie
saikomis ir pažadais, šiandien 
pamiršom 30 metų išeivijoje ir 
mūsų nuveikti darbai, toli gra
žu, nepateisina mūsų. Ir mes si vieningai, kaip vienas,, kartu

NOW AT OAK SUPPLY

LUGGAGE

/ Escort’

Escort «mtT or 

American Tourister

Turime visko atostogų kelionėms, mokslo metų 
pabaigai ir dovanų davimo laikui.

Naujos 1,809 erijos Amerikos turistams.
Padaryta kelionių incidentams, atsparos smūgiams 

vinylio medžiagos, tinkamos atsparai ir patvarumui. 
Lauko, pusę galima plauti vandeniu ir muilu. Pieštoji 
pusė yra paprasto simetrinio stiliaus.

1811—AMT at $27.97 
1822-AMT at $33.97 
1824- AMT at $39.97 
1826- AMT at $47.97

Ladies’ 16” Shoulder Tote
Ladies’ 22” Carry-0N
Ladies’ 24” Pullman
Ladies’ 26” Tollman

All are available in Blue, Gold and Brown.

OAK SUPPLY ANO FURNITURE. CO. -[ ’
711 West Jackson Blvd. Chicago, III. 60600

All Phone (312) 45-1-1110 .

Ltgudaris Sąiidaęo\.ąs 
fPišjgrtuiKTg (Composer)

ąu cĮainium Maironiu tarkim 
priešui: “Kad tu gude, nesu,! 
ląuJgtujn, N«buą kąip tu nori, I 
Ęus kaip Dievą? duos, Ne tąvo 
priesaiką! nedori...”

Mųsų tvirtumas ir galia — vįev 
nyfoėje. Vienybė yra vieninte-j 
lis tikriausias“ ginklas ‘— Tė- 
'vynės Laisvės kovoje”. ' *

h'itąs to paties minėjiny> da
ly'is p. Kazys Sabalis “Pasaulio; 
Lietuvyje” (1977, Nr. 36-100;
giuod &), sa\o lašinyję .^x^7Hkovaitis, < -jausdamasis teisėjo 
junas. ko.lu nelurejo but. ta^į,ėje jr sa KauUojimais kal. 
pas.sako (perrašau v1KĮ .susai t3danlas LB nebatois dalykais.
* * j tarp kitko darydamas jai užme-

V ietos Romo K.Hla.ntos ir Ph-. timus dėl koloboruvimo su Lis- icacuouluo. ua&iuu taip jau 
langus šaulių kuopos lapkričio tUVos okupantu, tokiems taria-j būna, kad už žodį, neteisingieji

žemaitiškas priežodis sako: 
Nevalgyk česnako ir nesmirdėsi, 
arba kitais žodžiais tariantne
daryk to, kas negerai ir niekas, 
nepriekaištaus. Dažnai taip jau

16 d. St. Petersburge, lietuvių miems nusikaltėliams grasino 
klubo, salėje, suruošė Lietuvos kerštu ir niurbergišku teismu, 
kariuomenės minėjimą, kuriam Visi 200 minėjimo dalyvių turė- 
vadovavo Antanas Rūkštelė. Mi 
nėjimo paskaitininku buvo pa
kviestas 1.. š. S. T. centro val
dybos pirmininkas Karolis Mil- 
kovaitis, kurio kalba sudrums
tė visų dalyvių šventišką nuo
taiką. Iš paskaitos turinio pa
aiškėjo, kad minėjimui neatitin-Į se sužadino nepasitenkinimą, 
kantroje kalboje paskaitininkui! įgeliančiais išpuoliais tik papik- 
rūpėjo suniekinti pačią didžiau
sią ir gyvybingiausią visos mū
sų išeivijos organiaciją — Lie
tuvių Bendruomenę, kurios na
riai sudarė daugumą ir į šį mi
nėjimą atsilankiusiųjų. K. Mil-

ir kaltieji labai rūstauja, pyks
ta, širsta ir net ugnimi spiaudo.

jo pajusti, kad jie niekam ne
verti, nuklydę nuo tikrojo kovos 
kelio, atskalūnai, šitokia nieko 
bendra su minėjimu neturinčia 
kiršinančio turinio paskaita pre 
legentas K. Milkovaitis, vieton 
ištvermės ir ryžto, klausytoj uo 

sužadino neparitenk inimą, 

tino daugumą dalyvių ir, pa
likdamas juose gilią žaizdą, ben 
drajam reikalui padarė vien tik 

Burns nepaveikė 
dolerio vertės

WASHINGTON, D. C. — Fe 
deralinio Rezervų Banko valyto
jas Arthur Burns prezidento 
Carterio buvo atleistas iš valdy
tojo pareigų. Daugelis manė, kad 
jo atleidimas smarkiai paveiks 
dolerio vertę. Vienas kitas ma
nė, kad doleris pradės ristis že 
myn, bet taip neišėjo. Trečiadie 
nį paskelbtas vokiečių nedidelis 
nuvertinimas sustojo ir tebesto
vėjo visą ketvirtadienį. Prezi
dento padarytas pareiškimas 
apie reikalą pertvarkyti veikiau 

. čius įstatymus ir skubus pasky
rimas patyrusio bįznieiiaus ir 
tarptautinės teisės žinovo Mile
rio valdytojo pareigoms susti
prino dolerį. Užsieniečiai tikri,

damas garbingps ir nusipelniu
sios šaulių Sąjungos vadovySes 
priešaky, kuri yra apolitinė, nu
sikalto šaulių neutralumo prin
cipui, -.tuo pačiu nesudarydamas, 
garbės’ nei pačiai Sąjungai. Kal
ti ir rengėjai, nes tokiu minė
jimo turiniu sąmoningai ar ne
sąmoningai publiką apgąvo. Pa
baigoje A. Rūkštelė dar pareiš-» 
kė, kadbūsią' sįengiąniąsi ir | kad prezidentas imsis priemo- 
daugiau tekių minėjimų sureng- niii dolerio “vertei palaikyti ati- 
ll Apsaugok Viešpatie nuo to
kių minėjimų”!

Gaila, kad ben d n i am e ni n ka s 
p. Kazys Sabalis nepacitavo nei 
vieno sakinio iš ę. K. Millęovai- 
čio kalbos. Taip ir nežinia, ką 
jis ten blogo ir. neteisingo pa
sakė, p. J; Juodis, kaip aukščiau 
matėme, jo kalbą labai išgyrė. 
Minėjimo vadovas ta. kalba taip

tinkamoje aukštumoje. Prezi
dento kelionė yra surišta su do
lerio pastovumu. Jis labai Rei
kalingas tarptautinei prekybai.

— Sustreikavus didžiausio In
dijos banko All India tarnau
tojams, visame krašte jaučia
mos finansinės pasekmės. Stam
biausias bankas tarnautojams 
mokėjo tik po 70 dolerių mė
nesį.

Vytauto K. Sadžio
PROGINĖ DAINA NAUJIEMS METAMS

Iš dr. “Kristalpbnio šimtinės” dainų, darbinės (operos) “Dūk
ius .turtelis” pagal geriausią — ‘-‘Ąukštėnų Santakų’’, tarme, :pa- 
gęrintas “Zkuskampio” dadainis. Derintai, dainingai. Taktas 
4/4 Aštuntonės C. G. Sutartinės: cfg, ged... Pusi. 3-1. Greitis — 120.

Kaip jau priprasta metą 
[kiekvieną...

švenčia žmonės Naujų Metų 
[dieną...

Ir tas paprotis rinktinis visada...
Buvo, bus su mumis amžinai 

[grindė.
iįj Tegivuoja, kiekbus visi Metai 

įNaujL..
VaJiorimas, nes lapai ateina 

kiti...
štai jau artinas valanda ?

[paskirta...
Mano, tari karštai visuomet

[laukta...
, Dainos, meilė ir žirbuliai akise...

A. KUHALFOMIS * <
Vl4. .IMT1M{ Tekeliauja su mumis per metus
VIJA 5 I M I IN t Įdrauge!
101—DAINOS —POEZIJA

Naujus Metus sutikim daliviai šauniai...
Visą metą minėsim ko siekta gerai...

, Kad tikri, kad geri pranašavimai tie...
Ir milonės, glamonės ir bučkiai šitie...
Visa pine aplinkui gražiausių minčių...
Kai kurių gal geistų, bet kitų žmoniškų, 
Sakinių taip meilių, puošmenų prasmingų, 
Baudoje šipsrųų ir sąmojų skanių...
Vėl pakelkime taures, supinkim žodžius,

< . * • . Gž Ląs meilės-. Uksas tuo* darbus nuostabius
■- ’ * ’ Tas’’atkt'WV’■ malonias, tas meiles trip našias.

Tas jųripcąstąsH las idėjas gražias.

Ša ir dauginu proginių dainir.— vaizdų ir Su gaidom rasime 
šiuose sandurovo kuriniuose. MOKSLINANTIS - LAVINANTIS. 
Antrašas i»ėtu;: ^7(M)IžILNĖLAS’7— P. O. Box 29050 Chicago, 
HL V S. , lyawms, nepąžimėtos, maždaug darbo vertė- 
Vertos...’Til tai paštu,..

Perlai psniotiem
(Post graduated)

‘Jr-
■ l<IĮpr I -

Teisinrašitas
(Copyrighted ‘

(Sk.)

LIETUVOS PAVERGDIO DOKUMENTAI
i Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys)

Išklausę pirm. Merkio pranešimo, posėdžio dalyviai 
kone visi buvo nuomonės, kad reikia laukti žinių iš Urb
šio, nors visiems buvo aišku, jog spėjamieji reikalavimai: 
žadą labai daug pikto, stačiai baisaus smūgio Lie
tuvai

Birželio 13 d. mano vardadienis. Atvažiavo ma
no žmona iš kaimo, iŠ Užugirio Kiemo. Jai pasakiau, jog 
mums su vaikais, vyriausybei ir daug kam, teks, gal būt, 
netrukus trauktis iš Lietuvos drauge su mūsų kariuome
ne, priešinantis Maskvos bolševikų smurtui. Taigi, grį
žusi ūkin, tesusideda reikalingus kelionei daiktus ir lau
kia iš manęs žinios, kur linkui automobiliu vykti Pridū
riau, gal Smalininkų linkui, nes Žemaičiuose dar nebuvo 
raudonosios armijos. Būdamas labai pavargęs įsakiau 
nieko nepriimti su sveikinimais. Taigi nesutikau priimti 
ir arkivykupo Skvirecko, ketinusio ateiti į mane. Jis te
legrama pasveikino mane.

Vakar po posėdžio buvau priminęs pirmininkui Ber- 
kiui, kad ilsėdamasis apgalvotų projektą, kas darytina 
šioje, nenumatytai sunkioje būklėje. Šiandien laukiau jo 
vakare ateinant, bet neatėjo. Ir jis Antanas, tai gal norė
jo būti namie, ilsėjosi, mąstė, dar ne visai atsigodęs iš Ma
skvos pragaro. Kita vertus, nujaučiau jo nesugebėjimą 
sunkiomis valandomis dairytis ir ką planingo ruošti. Jis 
tarytum laukė, jog kitas kas už jį padarys, ką jis pats 
privalėtų padaryti- Nesiryžo, svyravo. Mane pasiekė gan
das, jog liaudininkų ir kr. demokratų Ašies žmonės irgi 
svarstą kavinių pagautą problemą, katriems geriau nusi
leisti, rusams ar vokiečiams, į kuriuos geriau šlietis, ta
rytum nebūtų trečios išeities. Priešintis! Kas kino, gal 
Ašies nusistatymas nusilenkti rusams bolševikams bus 
padaręs įtakos ii’ pirmininkui Merkiui? Ir toji nuodėmin
ga mintis mane vargino.

Birželio 14 d. Rodos, tarp 11 ir 12 valandos 
buvo atėjęs i mane Valst. Kontr. K. Šakenis. Jis sakė 
tik dabar matęsis su adv. Norvilu, kuris patyręs iš vie
no vokiečio (man jo pavardė žinoma), jog netrukus So
vietai pastatysią Lietuvoje pasieniuose savo sargybas 

ir stropiai saugosią sienas. Lietuvos kariuomenė būsian
ti ardoma, skirstoma ir galiausiai paleista- Tokia žinia 

-išgirdęs, paprašiau K. šakenį ikįek galint, greičiau ją 
pranešti min. pirm- Merkiui. Kaip paskiau patyriau, Ša
kenis niekur, negalė jo jo sumedžioti Tik apie 22 vai va
kare. p .Merkys, atvyko į mane Pr-ęzidęntūron. Vieną 
dieną sakėsi ilsėjęsis savo, ūkyje Lapiuose. Atkartojau 
jam visą, ką buvau girdėjęs iš p. Šakenio. Buvo pirmi- 

: įlinkas nusiminęs, apatingas, ir toji žinia, matyt, jam 
Įspūdžio nepadarė. Paklaustas, ar neturi kokių žinių įš 
Urbšio, atsakė, neturįs, bet tikįsis greitai gauti. Mum be
kalbant ,iš užs. min. pranešė, rodos p. Turauskas, jog iš 
p. Natkevičiaus- ar iš p. Urbšio tik esąs gautas Įspėji
mas ,kad lauktume šifruotos telegramos, — telegramos 
iš Maskvos. Joje būsią išdėstyti Molotovo reikalavimai 
Šit jau tarp 23—24 vai. Pirm. Merkys'prašė mane leidi
mą sukviesti Ministrų Tarybą Prezidentūron naktį apie 
3 vai, vadinasi, jau birželio 15 d. Ligi to laiko gal jau bū
sianti sulaukta ir iššifruota laikiamojį telegrama, iš 
kurios paaiškės, ko reikalauja SQvietal Paaiškėjus, tek
sią vyriausybei pasitarti ir pasisakyti, kas darytina.

Birželio 15 d. Ministrai susirinko Prezidentū- 
ron jau tarp 1 — 2 vai. (naktį). Nebuvo min. gen. Skučo 
(Merkio pirm- pasiūlytas buvo jau birželio 12 d. atsista
tydinęs) nebuvo nė p. Urbšio (Maskvoje), o min. Gal
vanauskas kažkodėl neatėjo. Posėdin atvyko Valst 
Kontr. K. Šakenis, kar. vadas gem . Vitkauskas, gen. šta
bo virš. gen. Pundzevičius ir Min. Tarybos reik, vedėjas 
Mašalaitis. Dar nebaigus šifruoti viršum minėtos tele
gramos, buvo gautas iš Ratkevičiaus ar p. Urbšio te
lefonu pranešimas iš Maskvos. Molotovas reikalavo: 1) 
gen. Skučą ir direktorių.Povilaitį atiduoti teismui nu
bausti, 2) paleisti esamąją Ministrų Tarybą ir sudaryti 
naują tokią, kokia būtų “prijemlima (patiktų) Sovie
tams, 3) priimti Lietuvon raudonosios armijos tiek ir 
tose vietose, kiek ir kur Maskvos bus nurodyta. Mūsų 
vyriausybė atsakymas turi būti duotas taip, kad Mask
va jį gautų ne vėliau kaip 9 vai. tą pat dieną. Ultimatu
mas, kuriam svarstyti laiko buvo tik apie 3 vai.

Visi nusiminė, kaip žemę pardavę. Niekam nebuvo 
noro kalbėti Rodos, visiems turėjo būti aišku, jog sutik
ti su tokiais reikalavimais yra lygu atsižadėti Lietuvos 
suverenumo ir pavirsti bolševikiška Sovietų provincija. 
O juk sutartimi Maskva buvo pasižadėjusi gerbti Lietu
vos nepriklausomybę, nesikišti nė į jos vidaus tvarką, nė 
į jos socialinę santvarką, nė į jos šiokią ar tokią vidaus 
politiką. Dabar begėdiškai ji laužo .savo žodį ir smurtu 
grąso. Kai kiti nerado žodžių, tai man, kaip Resp.'Prezi
dentui, teko prašnekti ir kitus prašnekinti

- A
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EUPHROSINE MIKUŽIOTĖ

Tėviškės parapijos 25 metų jubiliejus
šiais metais suėjo Lietuvos 

Evangelikų Liuteronų Tėviškės 
parapijos 25 metų sukaktis nuo 
jos įsteigimo. Sąryšyje su šio
mis sukaktuvėmis įvyko iškil
mingos bažnyčios apeigos ir 
pamaldos su giesmėmis. Į šias 
pamaldas atvyko daugelis lietu
vių kunigų iš visos Amerikos 
ir Kanados kraštų. Kartu at
vyko estų, latvių ir amerikiečių 
kunigų iš įvairių Ev. Liut. baž
nyčių Chicagos apylinkės.

Lipk r.27, 1977 metais, 10 vai. 
iš ryto prasidėjo pamaldos ir 
giesmės. Tėviškės bažnyčia bu
vo daugiau negu pilnai pripildy
ta. Jubiliejus pradėtas su gies
me kurią sugiedojo sekmadie
ninės mokvklos choras. Iškil
mėse dalyvavo šie kunigai: kun. 
Kostas Burbulis, Supt. kun. Po
vilas Dilys, kun. Martynas 
Preikšaitis iš Los Angeles, kun. 
Norman A. Nelson, kuris padė
jo Tėviškės bažnyčiai įsikurti 
Chicagoje, kūn. Martynas Ka-Į 
volis, pirmasis šios parapijos 
Tarybos pirmininkas, Gen. Su
perintendentas Stasys Neima-; 
pas, kun. Algimantas Žilinskas 
iš Toronto, kun. Arthur Voo-1 
bus, ėstų atstovas, kun. Vikis 
Varsbergs, latviu atstovas ir 
kiti. ’ i

Tėviškės parapijos didysis 
choras su stipriais balsais sekė 
kunigų evangeliškas kalbas su 
atitinkamomis giesmėmis. Virš 
50 choro nariu balsai tvirtai su
skambėjo per visą Tėviškės baž 
nyčią, kartu giedojo ir visi da
lyviai. Buvo malonu matyti to
kio gražaus lietuviško jaunimo. 
Chorui vadovavo Jurgis Lamp- 
satis, palydint prie vargonų 
Arūno Kaminsko, giedant Iš 
Aukštybių;- . Didis Dieve, atsi
gręžk į mus vaikus.

Antra dalis

Jubiliejaus programą atidarė 
Kasparas Vaišvila, Tarybos pir
mininkas. Lietuvos ir Amerikos 
himnus giedojo Aldona Bunti- 
naitė, akomp. Arūnui Ramins-J 
kui. Lnvokaciją sukalbėjo kun. Į 
Algimantas Žilinskus, Toronto 
Lietuvių Evangelikų Išganyto- į 
jo parapijos klebonas.

Lietuvos Generalinė Konsule 
Juzė Daužvardienė. pasveikino ’ 
žodžiu linkėdania geriausios 
sėkmės.

Pa.irihdhus kalbėtojas per
statytas Dr Adolfas Palaitis iš 
Bacine, Mis., buvęs pirmasis 
Vasario 1(5 gimnazijos direkto
rius. Jis perstatė visą bažny
čios eigą ir Įsigijimą nuosavų 
pastatų C hi ca go j e.

Sekmadieninė mokykla. Dr. 
Adelei Trakienei vadovaujant 
išpildė dainas surištas su dekla
macijoms ir muzika. Lietuviš
kus tautiškus šokius išpildė Jau-, 
nhno Ratelis, kuriam vadovam i 
ja Ilzė Peteraitienė. Moterų! 
Draugijos vardu Bronė Varia-1 
kojienė papasokojo apie drau
gijos veiklą per 25 metus, poe
tiškais žodžiais, o Ona Paulikie- 
nė *pyn ė mintis nuo Tėvynės 
parapijos įsisteigimo.

[ Karina Srugytė gražiai prove-; 
dė pristatymą organizacijų at
stovų ir svečių. Organizacijų at
stovai sveikino Tėviškės para
piją ir linkėjo geriausios atei
ties. Nuo Amerikos Lietuvių 
Tarybos sveikino Dr. V. Šimai
tis, nuo Balfo Marija Rudienė.Į 
nuo Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoj, Euphrozine Mikužiūtė. Iš 
New Yorko Lietuvių Evangelikų 
bažnyčios buvo perskaityta te
legrama nuo kun. Petro Dagio 

r ir Brako.
Pabaigai choras padainavo 

liaudies ir patriotiškas dainas, 
ypatingai jautriai sugiedojo Lie

Tėviškės parapijos choras su diriga.itu Jurgiu Lampsačiu

Po bažnytinių apeigų“per vėr tuviais esame mes gimę. Sta- 
trą ir sniego pustynes visi pa-jlo maldą sukalbėjo kun. Jonas 
siskubino pribūti jubiliejaus pra Juozupaitis, Ziono Lietuvių Liu 
mogoj ir pietus, kurie įvyko ne- j teronų parapijos klebonas. Pro- 
dolimoje salėje.. >gramą užbaigė kun. Ansas Tra-

Tik Kremliaus valdovai kalti dėl terorizmo
Be kitų jau žinomų faktų nigais kitur. 

• ir įrodymų, taip tvirtina ir 
i Laisvosios Spaudos Draugija, 

\cikianli Miunchene, V. Vokieįdus 
tija, š.m. lapkričio mėnesio at-Į na 

i ^išaukime bei vyskupai iš ko-j 
1 munistinių kraštų.

Pagal tai 
valdovai ir

nors Kremliaus 
visaip dangstosi

Kad apsisaugojus nuo tero
rizmo ir kad atitinkamai bau- 

pačius teroristus, ji ragi- 
X(> priimti a t i tink amą 

Į konvenicia. Pastaroji turėtu ij apimti ir šalinimą iš UNO val- 
|St\bių, kurios laikvtu stovyk- 
; ias apmokymui teroristų, prie 
mimą pas save pačių teroristų

yra tikra, jog Maskva vykdė 
terorą bei vairuoja teroristus

narys 
parčd< 

ukrainiečių laisvi s

biuro 
asine niskai

.gyvenimą, bet ir savo lietuviš- 
Iką bažnyčią. Mes jus ir jūsų 
1 varnus riliai ūžiančiame ir da

kis Tėviškės parapijos klebo- gą prabilo Į mūsų susirinkusią 
nas, kuris reiškė širdingą pade-painią. Vėliau susitikau jį SLA 
kos žodį svečiams ir parapij;e_ centre. SI^A centre Dr. Dargūs > vargus giliai užjaučiame ir da
riams už jų darbus ir pastan-fir Elena Devenienė suorgani- 
gas 
čias.

Sekė pietūs su draugiška nuo

bar kartu džiaugiamės, kad vi- 
įsigyjant nuosavas bažiiy-’zavo Lietuvių komitetą, surišta sieins teko gerai šioj šalyje įsi- 

! su ('Juirch World Service per kurti ir dar sulaukti 25 metų 
į kurio pastangas daugelis jūsų Lietuvių Evangelikų Liuteroniį 
•čia atvykote iš tremties. Tokia?jubiliejaus su iškilmingumo pa- 

<.i _ . , t x -i- • • artima veikla per SLA. davė maldomis. Jaučiu už garbę kar-
. i i uziutes a a u h ieJaus|lnums visiems progą arčiau su.tu dalyvauti šioj iškilmingoj 

^ro^a j viens kitu susipažinti ir veikti’sukaktyje. Linkiu tęsti gerą
pasakė šią kalbą:{lietuvybės gerovei. Čia reikiaIdarbą. Sveikinu ypatingai kle- 

atminti ir a. a. Petronėlę Gribie-!boną senjorą kunigą Ansą Tra
ne, SLĄ veikėją, kuri įdėjo di- kf, jo žmoną Dr. Adelę Trakie. 
deles pastangas priglausti dau- nę, ir visus jo parapijos narius 

į gelį čia susirinkusiųjų. Visi šių ir rėmėjus. Linkiu visiems su- 
i asmenų darbai surišti su SLA laukti gražios gyvenimo atei-

nužudym^į
kovotojų Banderos ir Rebeto, 
gyvenusių, V. Vokietijoje. Pa
galiau teroras yra integrale da 
limi komunistinės sistemos 
jos politikos, prarijęs milijo
nus nekalbi žmonių; tai jos iš 
silaikymo pagrindinis rams
tis.

istiniu

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI

f. į JCSŲ NAMĄ
ekwk j. :

MICHAELS raKI
' 4637 So. Archer Avė.
_(Prieik) 254 g500

MEMBER mes TAIP PAT PARDUODAME VI-
RFĮ OSLS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR
■y “, 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0
Bter-City Riloc<tx»a Service . •

Mikužiutė
Didžiai gerb. klebonas senio- 

ras kunigas Trakis, gerb. čia su
sirinkusieji dvasiškiai, broliai, 
sesės ir bičiuliai.

Yra malonu dalyvauti 25 metų 
sukakties proga Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Tėviškės pa
rapijos bažnyčioj. šia prog^ 
sveikinu jumis nuo savęs ‘ir 
nuo prezidento Povilo Dargio 
vardan viso Susivienijimo Lietu 
vių merikoje. 25 metai yra svar
bus laikotarpis žmogaus gyve
nime. šis laikotarpis beveik vi-? 
su čia susirinkusiųjų buvo pil
nas liūdesio ir linksmumo, kol 
įsisteigta savosios patalpos šio
je šalyje.

Leiskite čia Įsprausti mano 
atsiminimus ir veiklą per Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje kun. Trakis Chicagoje. 
su ča tiek daug dalgių yra tin-j ’ - - -
karna pasveikinti jus SLA var
du, nes jūsų bičiulis kun. Dr. Pe 
tras Dagys Įdėjo daug darbo 
ir triūso mūsų organizacijoj. Jis 
buvo pakviestas dirbti mūsų įs
taigoje. Jis pamilo organizaci-t ir tautos naudai. Beveik .visi 
jos principus ir narius surištus jo parapijiečiai ir‘rėmėjai yra

veikla ir veikėjais.
Aš laikau už garbę pareikšti, 

kad kaipo buvusiai 12 metų Ek- 
jzekutyviai sekretorei Chicagos

Lietuvių Tarybos, man teko pro 
ga pirmutinį kartą pakviesti 
vieną iš evangelikų bažnyčios 
kunigų dalyvauti ir suteikti mal 
dą Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime Chicagoje. Tai buvo 
pirmas įsijungimas veiklių lie
tuvių evangelikų tikėjimo lie
tuviais. Nuo to laiko Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimuose 
'maldas yra pasakę kun. Dilys, 
kun. Pauperas, kun. Neimanas,

Tikiu, kad jei kun. Dr. Dagys 
jaustųsi stiprus, jis čia kartu 
su mumis dalyvautų. Jis tiki, 
kad per SLA lietuviai visų pa
žiūrų ir nuomonių gali gerai 
sugyventi ir daug atsiekti savo

ŠIA nariai.
Tikiu, kad nebuvo lengva šib- 

svetimoj šalyje susi-

su ja.
Dr. Dargj susipažinau Chica- 

gos Lietuvių Tarybos minėjime, i je jums 
kada jis ką tik atvykęs i Chica- .jungti ir įsisteigti ne tik savo

DĖDES šerno gyvenimo bruožai
YRA GERIAUSIA DOVANA

ties.

i
Keturios dienos vonioje

CHARLESTOMCČ, W. Va. — 
Bertha Johnson, 86 metų am
žiaus, aštriu artričiu serganti, 
keturias dienas ir Kalėdas po 
nusimaudymo praleido vonioje 
nepajėgdama išlipti įš vonios, 
nuo penktadienio iki pirmadie
nio, nevalgiusi ir be aprangos, 
išskiriant kokią skarą ar rankš
luostį pasiekė iš vonios, kol pa
galiau kaimynai išgirdo jos 
šauksmą ir pašaukė policiją.

FiGHT HEAPT DISEASE

ir. . nr i<----- .------ ~ rr ~ -.tbit.——

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ,
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir Uetu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jporaf Kipačintkit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimų tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapaėlnskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
j m natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
•Cruota. 300 psL Kaina 7 doL 

eiKAGIBTtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* L1ETUV0*.
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
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 į anglų kalbą.

M. Zoičenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaisto ir agitpropo propaganda bei 
utmaakavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. p. Pikarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI, 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą.

i Kaina ’•Mf
Vinces žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 

84 p«L Kaliui SU0.
IBe Ir kiti leidiniai yra gaunani

Į NAUJIVNOSK, 17SS Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
į tHIlMkae^ trtur uŽMkanf ir
I inĖtį ir jHalflnf

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juor^ Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė j’o straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdes Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NaufUnote 9a Urna f aut! pultely tenyfv, kurlet papuei bet tekią 

tenvpu wlnt> ar lentyną. ,
Aleksandru Pakilnllkls, MES GRJŽTAME. įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir Įvykiu bei vietų ipnšymaL skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5. . .

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimink 
tr laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje apvalymai. »uaklr>- 
tyti Į 12 daliu. 296 pst. kaina S8.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomaa. Gra
žiai* viršeliais. 336 paL Kaina S6.00. Minkštais virt. <5.68

Pror. v»c|. SlrfHk-i, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ 1ST O 
RIJA, I dalis. 208 psl, — S3,00, vtr-
šeliah — $2,00; U dalia, 225 paL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais J

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVI1KASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, fltu- 
straciJomis ir dokumentacija. 336 psl_ kaina S6.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūnt, TRYS IR VIENA, jaunystės ataimlnlmaj 
170 psl.tLM !

M. Gudelis, POVILAS MILERIS,, biografijoa bruožai 
puslapiai  |1.M I

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pakto Bū ai domi i

NAUJIENOS,

17W S. Hulsted St, Chicago, IIL 60«08, — TeL HA 1-«1M

D ra ugi j a pri m ena 1 a isva j am 
pasauliui,' jog komunistų sau
gumo žudikai jau nuo seniau 
žudo politikus ir žurnalistus 
cgzilyje ir kad tai buvo pra
džia šio meto visuotinio tero
rizmo, ixH tada viešuma ne
kreipė į tai rimto dėmesio.

Draugija pasisako griežtai 
prieš Algerija. nesenai priglau 
dusią Joponijos teroristus ir 
vėliau išleidusią juos su pi-

“Neue Bildpost“. 
'Vokietijoje, ir ko- 
k raštų vyskupai 
savo Įsitikinimą,

jog dėl terorizmo vakaruose 
yra Kremlius kaltas. Savo te
roru jis siekia pirmoje eilėje 
sukelti maišatį gx’ventoju tar
pe, pašalinti iš gyvųjų tarpo 
svarbiausi bastijoną prieš ko- 
ruotojus, sugriauti V. Vokieti 
jos demokratinę tvarką.

Kad ir terorizmu siekiama 
sugriauti V. Vokietiją, kaip 
svarbiausią bastijoną prieš ko 
munizmo ekspansiją Europo
je, apie tai kalba ir minėta 
draugija savo atsišaukime.

Pagal minėtus vyskupus. 
Kremlius naudoja terorizmą 
ir sukkudymui Europos susi
jungimo, euro-komunizmo par 
iijų sustiprinimui ir pan.

7. Kairys

“DU PASAULIAI”-
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psl. 
Kaina S8.50. “Teresė Neumanaitė”, II-ji dalis išeina 1978 iru pradžioje, 
kaina S5.00 (I-ji dalis išparduota). Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš:

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETU VISKĄ JĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus |e 
gyventoms ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiy sąrašas. Knygos 
taina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Taupykite daba 
pas mus

Pm mta taupomi jūstj pinigai at- 
lielca didelius darbus. Pirma, Jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus Jūsų 
užsimojimus. Antra, Jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki i '

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

t

UNIVE
1800 So. Hoisted St Chicago, 111. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pletuoee Hemas automobiliam* pastatyti.
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$34.00
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$16.00
$ 9.00
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$33.00
$18X0
$ 3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašte Money
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Ko laukiame iš Naujų Metų?

DR. VYTAUTO P. DARGIO PRANEŠIMAS
Ką praėjusieji metai mums davė — visi žinome. Ką 

ateinantieji metai mumse atneš — galime tik spėlioti. 
Visi ateičiai turime dideles viltis, bet nei vienas nežino
me, ar tos mūsų viltys — didelės ir mažos — išsi
pildys.

Kiekvieno didžiausioji viltis yra sveikata. Jaunes
nieji mažai tesirūpina, bet juo didesnė metų našta kiek
vieną slegia, tuo susirūpinimas sveikata yra didesnis. 
Jaunesnieji net nežino, kokį didelį jie turtą turi, kai 
sveikai ir stiprūs. Jie pradeda rūpintis tiktai tada, kai 
sveikata pradeda silpnėti ir neleidžia gyvenimu džiaug
tis taip, kaip jie .norėtų ar pajėgtų.; Pirmom eilėn linki
me kiekvienam sveikatos ir energijos- Kad sveikata bū
tų stipresnė, tai patariame ja susidomėti ir rūpintis žy
miai anksčiau, negu mes dabar įpratę daiyti. Gydyto
jai sveikata rūpinasi kiekvieną dieną, o mes pradedame 
ją rūpintis, kai gydytojai mums įsako. Naujų Metų pra
džioje turėtume nutarti klausyti gydytojų patarimų ir 
laiku pradėtume rūpintis savo sveikata. Turime žinoti, 
kad tiktai sveiki būdami galime daryti sveikus sprendi
mus ir būti visuomenei naudingi.

Baigdami senuosius metus, galime bent trumpai pri
siminti, ką tie praėjusieji metai mums davė, Didžiausias 
visuomeninis Amerikos laimėjimas bene buvo pavergtos 
Lietuvos klausimo nukėlimas į Helsinkio aktus ir Belg
rado konferencijos salę. Helsinkio aktuose Lietuva 
nei vienu žodžiu nebuvo paminėta, bet kiekvienam buvo 
aikšu, kad Europoje taikos ir saugumo negalės būti, kol 
šiandien pavergta Lietuva vėl netaps laisva ir nepriklau
soma respublika. Jeigu Lietuvos laisvės klausimas būtų 
keliamas Jungtinėse Tautose, tai ten jis galėjo būti dau
gumos nubalsuotas ir ilgiems metams palaidotas oficia
liuose dokumentuose. Neigiamas Jungtinių Tautų nutari
mas būtų skaudus smūgis ne tik užsienyje gyvenantiems 
mūsų tautiečiams, bet ir visai pavergtai lietuvių tautai. 
Visi žinome, kad okupantas atskyrė nedidelę lietuvių 
tautą nuo kitų laisvų valstybių ir tautų, naikina viltis 
bet kada pavergtai tautai laisvės veržlumu ir vėl 
prabilti.

Praeitais metais laimėjome svarbų dalyką, kai įtiki
nome sen. Robert Dole Belgrado konferencijos posėdyje
pasakyti kelias lietuvius stiprinančias mintis. Bet dar užkirstas kelias Amerikoje esančių lietuvių kovai prieš

didesnis laimėjimas buvo, kai Amerikos delegacijos pir
mininkas sovietų delegacijos vadą užtikrino, kad Ame
rika nekeis savo nuomonės apie Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos įjungimą Į Sovietų Sąjungą. Amerikiečiai labai ge
rai žino, kai sovietų karo jėgos įsiveržė į Lietuvą, kaip 
buvo prievartauta ne tik Lietuvos nepriklausomybė, bet 
ir tuometinės Lietuvoes vyriausybė, “išrinktas liaudies 
seimas“ ir žinomi šios prievartos rezultatai. Jeigu vienas 
kitas administracijos pareigūnas ir ateityje norėtų pa
rodyti savo geraširdiškumą sovietų imperijai ir atiduo
tų rusams, kas jiems nepriklauso, tai Amerikos senatas 
ir atstovų rūmai priėmė vienbalsiai nutarimą nepripa
žinti šio vienpusiško prievartos veiksmo ir pripažinti ga
na plačiai skelbiamą melą, kad patys lietuviai esą prašę 
prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos. Niekas lietu
vių neprašė padalyti juos vergais.

Kad šitoks pareiškimas būtų padarytas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje, tai reikė
jo daiyti įtakos į dabartinės administracijos,
departamento, senato ir atstovų rūmų užsienio komiteto 
narius, ir politinių partijų itakingesniųš vadus- Ameri
kos Lietuvių Tarybos atstovai atliko didelį paruošiamąjį 
darbą, įtikino kongreso ir administracijos sudarytą Eu
ropos saugumo komitetą išklausyti lietuvių skundą ir 
teigiamai jį vertinti. ALTo atstovams teko gerokai pasi
darbuoti ir iš pagrindų pastudijuoti Helsinkio aktus, 
kad rastų reikalingus plyšius Pabaltijos valstybių klau
simui į konferencijos posėdžius įnešti. Šiandien kiekvie
nam aišku, kad Lietuvos laisvės klausimas turės būti 
sprendžiamas, kai bus aptarti Europos taikos klausi
mai. Ne Jungtinės Tautos spręs Lietuvos pavergimo 
klausimą, bet jie bus svarstomi . Eurppos saugumo ir 
bendradarbaivimo pasitarimuose. Klausimą spręs ne 
vieni komunistai, bet visos Europos valstybių atstovai. 
Maskva labai nenorėjo liesti Rytų Europos pagrindinių 
teisių klausimą, bet jie buvo priversti išklausyti ir kitos 
pusės, apie kurią sovietų atstovai ir klausyti nenorėjo. 
Rusams buvo aiškiai pasakta, kad šis klausimas bus vi
sų sprendžiamas. t

Šie didieji darbai buvo atlikti ne visų Amerikos lie
tuvių, bet pačių didižųjų Amerikos lietuvių organizaci
jų sudalytos Amerikos Lietuvių Tarybos. Prieš ALTo 
užsimojimus ir tikslus jau kelintas metas veikia keli lie
tuviai gudragalviai, kurie įsitikino, kad jie vieni gali 
daugiau padalyti ,negu lituviškos organizacijos ir jų 
skirti atstovai. Pradžioje jie bandė kenkti Amerikos Lie- 
vių Tarybai, norėjo ją išardyti, bet įsitikino, kad nepa
jėgia. Didelė jų organizacijos narių dauguma nepritarė 
tokiai kenksmingai veiklai ir nuo jų atsiskyrė. Visi bū
tume labai laimingi, jeigu su Naujų Metų pradžia būtų

(Tęsinys) 

žiūrint visuotino frontininkų 
sabotažo pakenkti Bicentennial 
minėjimui, jis (nors ir labai ne
palankiam orui esant!) puikiai 
pavydo. Bicentennial Illinois 
komitetas kartu su (R) JAV Lie 
tuvių Bendruomene dėkingai ir 
didingai padėjo gražią gėlių 
puokštę po laisvės statulos ko
jomis (išsireiškiu alegorijos bū
du gėlių puokštė — tai mūsų 
nuoširdi meilė ir ištikimybė pa 
šaulio laisvės čempionui — 
Amerikai!). Ypatinga padėka 
priklauso Dr. Balčiūnui, mūsų 
(R) Bendruomenės veikėjui ir 
buvusio Bicentennial komiteto

valstybės! pirmininkui! Nemažesnė padė
ka priklausi ir poniai Aldonai 
Brusokienei su ponu dailininku 
Tričiu! Dar ir dabar gėrimės 
dailininko Tričio sukurtu didin
gu ženklu!

Neminėsiu pavienių datų’jpiū- 
sų C. Valdybos susirinkimų, kur 
buvo aptariama strategija ir 
darbo planai Vidurio vakarų 
apygarda ir seniūnijos ruošė sa
vo ruožtu susirinkimus, paskai
tas, gegužines — tai jų valdybų 
ir vadovų nuopelnai!. Mes di
džiuojamės savo kuklumu — 
nesifotografavomės ir nerašėme 
korespondencijų mums drau
giškai spaudai (ypač čia dėkoju 
tiesiam ir tiesą remiančiam visų 
lietuvių dienraščiui “Naujie
noms” ir jo tauriam redaktoriui 
ponui Gudeliui! Taip pat dėko-

j u “Laisvai Lietuvai” ir jos re
daktoriui didžiam patriotui po
nui Šimkui! Dėkoju taip pat tau 
tinės minties “Dirvai”, kuri nors 
ir visaip barzdukinių fronti
ninkų “partorgų” spaudžiama 
ir įtaigojama, ne tik spausdino 
objektyvias žinias (R) Lietuvių 
Bendruomenę, bet ir necerio- 
monialiai “išpašolvonino” bu
vusį Čikagos korespondentą už 
tipišką frontininkišką tenden
cingumą! Gaila šiuometinis ko
respondentas “Dirvai” iš Čika
gos yra kitos politinės spalvos, 
bet ta pati kopija buvusio plunk 
snagriaužiol).

Mūsų skelbti kvietimai ir ma
nifestai suprasti savitarpio klai
das nedavė jokių posėkų ir barz 
dukinių frontininkų vadovauja
ma Bendruomenės dalis, užuot 

ieškojusi būdų Bendrųpmenės 
vienybei atstatyti, tolo toliau 
nuo tiesioginių Bendruomenės 
uždavinių, gilindama įvykusį 
skilimą! Kas ypatingai skaudu 
paminėti, kad, žiūrint iš (R) 
JAV Bendruomenės centro val
dybos taško, 2 metų; kadencijos 
bėgyje, lietuviškos politinės par
tijos ir jų vadai nerado reikalo 
nulipti nuo politinės tvoros ir 
neparemti mūsų teisėtos ir šven 
tos kovos prieš totaiiristmės 
barzdukinių frontininkų “part
orgų” pastangas sunaikinti lie
tuvių politines partijas tremty
je, paglemžiant klasta ir apgau-

organizuotų lietuvių darbą, kad tas darbas ne tik Wa-. 
shingtone, bet ir kitose vietose nebūtų dublikuojamas.

Būtų labai gražu, kad ateinančiais metais lietuviai 
netrauktų teisman kitų lietuvių., bet pirma susėstų prie 
bendro stalo ir bandytų klausimų esmę išaiškinti ir kar
tu dirbti. Būtų gražu ,kad mūsų literatūros mokytojai 
senas ar išgalvotas lietuvių patarles naudotų vienybei 
stiprinti, bet ne silpnesniems įžeidinėti.

Juo bus daugiau nuoširdumo mūsų tarpe, tuo mes 
greičiau rasime bendrą kalbą, lenviau susikalbėsime ir 
daugiau padarysime-

Darykime viską, kad ateinančiais metais mūsų dar
bai būtų dar našesni.

le centrinę Bendruomenės va
dovybę ir begėdiškai bandant 
uzurpuoti ir užvaldyti mūsų 
laisvės kovos veiksnius! Tik 
prisiminkime jų intrigas ir ma
chinacijas prieš Alto pirminin
ką >Dr. Kazį Bobelį! Ar neateina 
į jūsų organizmą, mieli sesės ir 
broliai bendruomenininkai, no
ro vemti, kad matome tokį be
gėdišką sabotažą mūsų tėvynei 
atgauti laisvę kovoje su rusišku 
bolševikniniu okupantu! “Iš- 
gudrėjus” jėzuitams bendradar- 
biau tojams ir tuometiniui gar
siajam Jaunimo centro direk
toriui, kunigui ir artistui (dau
giau artistas, negu kunigas!), 
leidus, tūlas okupanto pastum
dėlis Bernotas (iš Kanados) 
bandė parodyti dainų ir šokių 
šventės Vilniuje filmą, skirtą 
(įsivaizduokite!) (parodyti 'lie
tuvių tautos padėką už Sovietų 
Sąjungos priėmimą į didžiąją 
sovietinių tautų šeimą. Čia iš
reiškiu riešą padėką Reorgani
zuotos JAV pareigūnams ir ei
liniams nariams už tokį gražų 
ir spontanišką atkirtį quislingi- 
niams koloborantams! Net nei 
arktinis šaltis ir policija nesu
stabdė spontaninio pasisakymo 
prieš tėvynės okupantą ir jo 
batlaižius — populiariausias pi- 
kietarimo plakatas: “Jeigu Ro
ma jums nerūpi — gausit vel
nių nuo Arrupes!” Kaip žinote 
lokalinis frontininkų fotogra
fas buvo instruktuotas įdėti svas 
tikos ženklą į vieną iš piketuo
jančių plakatų (neveltui pike
tuojančius fotografavo (K. G. R 
informacijai!) okupuotos Lie
tuvos atstovas prie Jungtinių 
Tautų J. L.!)...,% „ £ (>'•

šiandien ja,u£ tūrirrfe "naują 
Jaupimo Centro direktorių. Ti
kėkimės, visokie bernotai ir jam 
panašūs komunistų batlaižiai 
neturės įtakos į riėhuoliiis, Jau
nimo centrui Čikagoje vaddvau 
jančius! Deja, nesimato pro
švaisčių! Dvi premijuotos kny 
gos (premijų skyrimo komisijos 
frontininkų kontroliuojamos!) 
“Sauja Skatikų” ir paskutinis 
literatūros “perlas” " “Stripti
zas” — aiškūs frontininkų mo
ralės desingrarimo vaisiai! Vis
kas pagal komunistų partijos 
programą! Juk sifilitikas Leni
nas pasakė: “Amerika, kaip su
puvęs obuolys, nukris į mūsų 
glėbį!” Anksčiau minėti “lite
ratūriniai perlai” netarnauja 
stiprinti moralei, bet jai — griau 
ti! Neužmirštinas darbas mūsų 
lietuviškai moralei — tai mūsų 
švietimo vadovo centro valdy
boje pono mokytojo Igno Se
rapino Viniaus universiteto taip 
vadinamų “kursų” lituanistikai 
demaskavimas! O “didysis” 
frontininkų “partorgų” “idealo 
gas” iš Clevelando ragina tuos 
kursus lankyti! Atrodo laikas 
pakeisti Pasaulio Lietuvio laik
raščio vardą į “Vienybę Fron
tininkų”, pasiunčiant Brežnevui 
pasveikinimą!

(Bus daugiau)

VYTAUTAS KLOVAS

VIEŠNIA UŽKLUPO
NEPASIRUOŠUS

(Tęsinys)
Jei tikėsime apskaita, labiausiai patiko ondat-j 

roms Kapsuko rajonas (pirmieji du ondatrų nameliai) 
čia pastebėti M. Melnikailės kolūkyje prieš 13 me
tų. Kapsukiečiai, beje, nėra labai tikri dėl savo aps
kaitos tikslumo, bet galvoja, kad rajone šių žvėrelių 
neturėtų būti mažiau. Jie gan skeptiškai žiūri į savo 
kaimynų vilkaviškiečų, lazdiječių nurodytus skai
čius, nes ten, anot jų, ondatrų esą nė kiek ne ma
žiau, Kaip žinia, ondatrų apskaitai atlikti neturime 
geros metodikos ir jų skaičius nustatomas tik “iš 
akies". Turėjau progos kalbėtis su keliais medžioto
jais, gaudžiusiais ondatras šaltyčio ežere. Jų “paro
dymai” svvravo nuo 500 iki 2,000. Kartais gan gau-.dams.

duobėn. Kita apsilankė (maždaug už puskilometrio rąja to žodžio prasme puola Kapsuką
j nuo Šešupės) autobusų stotyje, bet keleivių buvo su-> Nors... Kartą po vieno kapsukiečio namu įsikū- 
. tikta gan nesvetingai. Kartais kapsukiečiai mato šiuos rusi ondatrų šemyna naktį įsiveržė pro plūktinę aslą 
i žvėrelius beieškančius grobio prie šiukšlių konleinc-, kambarin, 
I rių kartu su katėmis.

Dažnai stebimasi ondatromis, sutiktomis už ke- dant jas, tuliaremija.
lių šimtų metų nuo vandens telkinių. Nieko čia keis-^ Taigi, ondatroms pas mus patiko ir jog tapo ne- 

I to nėra. Ondatros, ypač jaunos, ieškodamos naujų atskiriama mūsų faunos dalimi. Kaip jos elgiasi 
'vielų įsikurti, gali nueiti gan tolokai. Sakysim, Kaza- čia ne savo noru atkeliavusios!
1 chijoje iš Balchašo ežero pakrantės ondatros traukia* 
ieškoti naujų “butų” net į dykumą. Iki kraujo nutrin
damos uodegas, svilinamos karštos saulės spindulių, 
nueina dykuma (sausumoje ne tokios jos jau mik
lios) po keletą dešimčių kilometrų — dažniausiai pa
sitikti pražūties. Čia lapės jas gaudo dešimtimis. Per-, 
sikeliančšas ondalras persekioja 
užkapojo ir sulesa.

Kapsuke jau kalbama apie ondatrų daromą želą 
daržams (morkoms, runkeliams, kopūstams),

taikus žvėrelis’, ir “nėra girdėta kard ondatros 
darytų žalą žuvims, kurių kaimynystėje gyvena“. Da
bar į tą ondatrų taikumą ėmėme’ žiūrėti su kai ku
riomis išlygomis. Nežinia ar tos žuvys joms labai ska
nu, bet savo meniu ondatros jomis tikrai paįvairina. 
Kai kur jos specializuojasi gaudyti ešerius, o saky
sim,, Žaltytyje — karosus, šių žuvų, dar gyvų, buvo 
rasta net ondatrų namelyje. Netoli Orijos ežero vie
nas kolūkietis prileido į savo kūdrą karpių, o paau- 
^nęs nusprendė pasigauti. Deja, pavėlavo — rado 
tik kaulelius— kūdroje buvo įsikūrę ondatros. O 
štai “Žalgirio“ gamyklos darbuotojas Feliksas Čepas 
žiemą Salapiaraugio ežere su gyva žuvele gaudyda
mas lydeką, ištraukė ondatrą. Sekančią dieną tame 
pačiame ežere ondatra griebė “Orijos” verpimo fab
riko inžinieriaus tecimologo Juliaus Staskevičiaus 
eketen įmerktą žuvelę, o ištraukta ant ledo ne visai 
taikiai puolė žveją, bet jėgos buvo nelygios...

Ar iš tikrųjų ondatros daro žalos žuvininkystei? 
Viename solidžiame leidinyje teko skaityti, jog taip 
teigti reiškia giliai klysti. Atvirkščiai, šie žvėreliai 

Ondatroms labai patiko vėžiai - daug jų šarvų Pa«eidauUoi Padova žuvininkystės ūkiuose ir vqs- 
raudama maitinimosi aikštėse. Atrodo, pagauti šiuos | tuose vandenyse, kur daug žutij žiemą
sutvėrimus joms ne taip iau sunku. Vienintelė lemt-1 fU.S C. ®®yonies stokos, šio straipsnio autorius

jam ne kartą teko stebėti, kaip žiemą 
žuvys telkdavosi prie ondatrų namelių, (o e^ęriul(aį 

Į net užšokdavo ant jų “maitinimosi staliukų“. Tokias 
žuveles, anot autoriaus, ondatra kartais ir pačium
pa, bet specialia žūkle neužsiima.

(Bus daugiau)
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apkandžiojo miegantį vaiką, grybštelėjo 
dantimis jo motinai... Yra žmonių užkrėstu, begau-

Nugrauždamos nendres, meldus, švendrus, riks- 
i vas bei kitus vandens augalus, ondatros graužius eže- 

’ i rus ir upes paverčia netinkamais gyventi antims bei 
/.kitiems vandens paukščiams, priverčia juos pasitrauk

ti. Kapsuko rajone jau yra nemaža medžiotojų, galin- 
varnus, nusilpusias? Č’U Pa.,iadNli' ondatros visiškai nelinkę abejingai 

‘ • praeiti pro ančių bei kitų vandens paukščių lizdus su 
kiaušiniais; — kelis kartus jos buvo sugautos, kaip sa
koma. su “daiktiniais įkalčiais“. Įtariama, kad jos, 

so- esant progai, čiumpa ir ančiukus. Tik jas dėl kelių gul- 
kartais jos nuplikina po kokį dešimt metrų biukų žuvimo kaltina maito pramonės automatų ga-(IVinai svyravo BUD IM tufe —---- -------- 1 uiuvuv o

sios jų kolonijos būna menkose pelkėse, prie mėlio-j pločio javų želmenų juostas iš abiejų “savo“ griovio myklos teritorijoje esančio tvenkinio šeimninkai.
racijos griovių. Antai Liubavo apylinkėje nutrūko'pusių. Ondatrų, padermei čia priskiriamas įsilauži-l 
aukštos įtampos elektros laidas ir plumptelėjo į ma-'mas (užkopus kopėčiomis) į karvelidę ir negailestin-, 
žutę. vog aro dydžio balutę — po akimirkos jau plū-’gas susidorojimas su jos gyventojais. Pagal braižą, 
duriavo 22 žvėreliai. O kas dėjosi urveliuose 
nežinia.

.u- susiuvi su JVS sutvėrimus jojns ne tfli jau sunku Vienin(elč Jeng-hL;.. \
— tai greičiau šeško ar kiaunes darbas — norėtųsi like- ant;BV„i- . ... . . . .“ tvirtina, kad j

... t , • t-,, 'inanti aplinkybe (o gal sunkinanti), kad tu vėžių , . „ .‘ ti. jog taip is tikrųjų ir buvo. Tačiau neteisinga butų i.o4i„ , • 4 - žuvys telkdavoi, ... . . . > j- • i ... ,,e kažin kiek beturime, ir andatros tuo pačiu, nors ir ’ . ,, , ,įteigti, jog ondatros bodisi pasidomėti kas ten arčiau „„„ . ,. ,. t net užšokdavo. i- ... . geriausių norų vedamos, mažai kur ju gali rasti. z , Ondatros apsilanko ir pačiame kapsuko mieste, debesų” — kartą šiame mieste vieno namo gyvento- * '
\ iena kažkokiais reikalais buvo atėjusi į rajono vyk- jai buvo aptikę jau į ke'virtą aukštą nežinia ko užsi- 
doinąjj koinuniritą, bet, eidama šaligatviu prie pusnį- ropščiusią ondatrą.
šio lango, nepastebėjo grotelėse skylės ir murktelėjo Tuo visiškai nenoriu pasakyti, kad ondatros tik-

O kaip su žuvimis? Pavarčiau keletą mokslinių 
straipsnių apie ondatras, rašytų dar tuomet, kai jas 

..... i.-i! i , ,lk kardinome. Viename iš jų rašoma, jog “ondatraTuo visiškai nenoriu pasakyti, kad ondatros tik- ‘ J 6 
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Teisingumo Ministerijos rūmai Kaune Nepriklausomos Lietuvose laikais *

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
: , 8449 S-y Puletki Rd, (Crowford 

^UJIcai Budding). Tol. LU 5-G444 
’ sonius pagal susitarimą- 

Je' ‘siliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ffF

I0|IN*vS
.t

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 vaL 
Te1: 562-2727 arba 562-2728

Rez.; Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
.«;liepia, skambinti Ml 3-0001.

A.TEN1S0NASSU SAULE J VAKARUS
4 !

(Tęsinys)

Taigi dar XTX šimtmečio ant- šėmį, patraukė su saule į vaka
roja pusėje baronai Latvijoje'rus. Nukeliavęs gerą šimtą ki- 
turėjo neapgyventų tuščių že-llometru, pasiekė savo vieta Lat 
mės-miškų plotų ir noriai iš-J vijoje, kad ten pradėtų sunkų 
nuomodavo naujakuriams. Vis]naujakurio gyvenimą. Nelengva 
rublis baronui į kišenę už kiek
viena išnuomota purvietę.

DR. FRANK PLECKAS Mano senolis, išvykdamas iš

TEL. — BE 3-5893

PR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

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

“contact lenses’” •
Vai. agal susitarimą. Uždaryta treč

P R. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad; 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak. 
Ofiso telef,: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

buvo be kelio įvažiuoti į savo 
sklypą. Visur miškas su mažo
ro :s aikštelėmis. Tankūs bran
dūs medynai — eglės, pušys, 
drebulės, beržai, krūmokšniai. 
Sklypas per kilometrą ilgumo 
Vienu šonu teka nedidelis upokš 
nis su g:liais duburkiais, Salacės 
upės kairysis intakas ir tais lai 
kais buvo turtingas žuvimi. Per

PETER BALCHUNUI,
gyv. Phoenix, Arizona.

I BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET

PERKRAUSTYMAI

OHTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir t t.

2i50 West 63rd St., Chicago. III. 6062$ 
Telef.: PRospect 6-5034

Gėlės visoms progoms

E?

t
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SIMAS RADZYS
Gyv. Chicago, Illinois

iodv metų
£>w Kai n r

iiaUHlią U <MUlk IM/gų IKIRup
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 591 h STREET- 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrąd., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir. kitu laiku 

pagal susitarimą. '

Vilandės valsčiaus i Latviją, į 
naują gyvenvietę, gavo iš savo 

jtėvoAnsio, gimusio dar XVIII 
š. pabaigoje, gyvenimo pradžiai 
cajėgii šėmą jautį, kuris lygus 
šių dienų traktoriui. Prie sun- 
k’ij darbų — kelmų rovimo, ari

' mo, rąstų trobesių statybai vii- pavasario potvynius žuvys at- 
kimo -— šis jautis naujakuriui 
ouvo nepamainomas pagalbinin-

1 kas. Geresnis už arklį “kovoti su 
velniu’’, kuris, esą. laikė žemėje 
už šaknų nustvėręs kiekvieną 
kelmą, kiekvieną krūmą, kurį

• su vargu tekdavo naujakuriui 
išrauti. Tad, susikrovęs į veži
mą visą savo mantą, taip pat'pokaitį neparsinešei pilnos ter-l 
žmoną ir vaikus, ir įkinkęs savo bos žuvies, neapsimokėdavo kry >

plaukdavo prieš srovę, o vande
niui nusekus ir pasilikdavo du- 
burkuose. Teko ir per I-jį Pa
saulin į karą tuos dubuskus iki 
kelkio vandenyje su krytimi brai 
dyti ir lydekėlių pagaudyti, bet 
jau ne tokia gausa, kaip tėvas 
man pasakojo: “Jei išėjęs per- - • - y

Daug laimes, geros sveikatos ir daug saulėtų 
dienų linkime mūsų bičiuliui, mielam

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

sausio 3 d. švenčiančiant 93 metų sukakti
Ta proga sveikiname jo

žmoną Colin ir dukrą Frances.

Leidimai — Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Hm pxl Khiiih

fl Hi Mh nrl»< Mt.nev (trileri*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PAr 

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 Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629
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ir suverčiami vienai ant kito

Ves mirkyti”. Tad senolis tuo i no, o išnuomavus naujakuriui 
, paupeliu ir brovėsi aukštyn j— ir pinigas ię turtas, [kurtas 
sklypo gilumą ię sustojo su ve- gi ūkis lieka barono nuosavybė, 
žimu po vinkšnos medžiu, prie Tad [vyko negailestinga kova 
upokšnio. Vinkšna retai paaitai- ■ su mišku. Parinkus miške tin
kantis medis, ir nuo jb visas nau karną vietą dirvai ruošti, pirma 
jakurio ūkis gavo barono inven | pašalinami augantys ten me- 
toriaus sąrašuose pavadinimą | džiai. Jie nukertami nuo kelmo 
‘Vkšni”.

Kartu su senoliu atvyko ir jo h krūvas — laužus. Laužai per 
žmonos dėdė Jundzitis, posenis vasarą saulės džiovinami džiūs- 
vyrris apymeistris, kuris buvolta, o rudenį ten pat vietoje pa- 
senoliui didelis padėjėjas suręs
ti trobesius, lydyti mišką, ruoš
ti dirvas ir pievas. Tad čia miš
ke po vinkšnos medžiu ir prasi
dėjo kurtis naujas ūkis. Iš pra 
džių pastatė palapinę. Po pala- 
p nės atsirado pajstogiiiė. iPo 
pastoginės — lūšnelė, o laikui 
bėgant — ir gyvenamas namas 
ir kiti ūkio trobesiai. Jei mūsų 
Nepriklausomybės pradžioje nau 
jakuriai gaudavo iš valstybinio 
miško nemokamai trobesių sta
tybai 60-80 kietmetrių miško 

medžiagos, tai senolis jos tu
rėjo visą kvartalą, gal 12-15000 
kietmetrių.

Lygiagrečiai plėtėsi senolio 
lydimų plotai. Miškais apaugu
sių plotų Livonijos ordino pa
likuonys turėjo daug, ir jie “dy- , _ , .... SdAUlill IC1. t • ’
ki” neduodavo baronui jokio pel v;sį kviečiami.

degami, nežiūrint, kad sudega 
ir gera statybinė medžiaga. Me
džiams sudegus, raunami kel

mai ir ruošiamos dirvos, kasmet 
iy plotą vis didinant. Taip iš 
lėto, sunkiai dirbant, plėtėsi ari
mai, kūrėsi sodybos. Taip augo 
ir Vikšnių ūkis.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMU

EUDEIKIS

Laidotuvių Direktoriai

Suvalkiečiu Draugija ir šakių klu
bas kartu ruošia Naujųjų Metų su- 
tikimą gruodžio 31 d. 7 vaL vak. Vy
čiu salėje, 2455 W. 47 St. Bus šalta 
ir karšta vakarienė, bufetas, dovanų 
stalas, gros gera muzika. Bilietai už 
sakomi teL 476-6174 arba 737-2684.

ANTANAS DAWNAS 
Gyv. Marquette Parko apylinkėje

Mirė-1977 m. gruodžio 28 d., 11:03 vaL vak.. sulaukęs 85 metų amž.
Gimęs Lietuvoje. Šiaulių apskr., Vaiguvos parap., Dimgailių km. 
Amerikoje išgyveno 70 metų
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — mirusio brolio žmona Elena su šeima, 

bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Bruno Shotas su šeima.
Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno postui Nr. 271 ir 

James P. Fenton Barracks Nr. 23.
Pirmadienį sausio 2 i 6 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Lack- 

Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Trečiadienį, sausio 4 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Sv. M.Marijos Giirtimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Antano Dawno giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: brolio žmoną, draugai ir pažįstami.
Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

EMMA BARKAUSKIENĖ
Gimusi BORCHERTAITĖ 

Pagal 1-mą vyrą KAVALIAUSKIENĖ
Po trumpos ligos, sulaukusi gilios senatvės, mirė 1977 m. gruodžio 

29 d., 10:00 vai. vakaro.
Liko dideliame liūdesyje duktė Ida, jos vyras Ksaveras Šarmus, 

sūnus Leonas, jo žmona Anne Kavaliauskai, sūnus Rūtas ii* jo žmona 
Lotė Barkauskai, anūkai — Romualdas Barmus su šeima, Brigita 
Murson. su šeima. Rūtas Barkauskas ir Edvardas Barkauskas, sesers 
sūnūs New Yorke, brolio duktė Vokietijoj ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Budėtuvės penktadieni 6 vai. vak. Ozwieja koplyčioje, 4256 Sq. 
Mozart.

šeštadienį, gruodžio 31 d. 1:00 vai. po pietų is Lutheran Peace 
bažnyčios, 43čia ir California, bus lydima i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Eonuos Barkauskienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveiknmą.

Nuliūdę lieka: duktė, sūnūs, anūkai, giminės.
Informacijai tel. CL 4-3838.

Staiga mirė 1977 m. gruodžio 30 d. anksti rytą, SL Petersburg 
Beach, Ha., sulaukęs senatvės.

Gimęs Lietuvoje, Mažeikių apskr., Sedos valse., Uzcžcrių km.
Paliko nuliūdę: žmona Teklė, dukterys — Aldona Vaičiūnienė, 

jos vyras Algirdas ir jų vaikai: Vaidotas su žmona Žibute, Darius su 
žmona Vita, Ramona ir Andriejus, Laima Aleksienė, jos vyras Petras 
ir jų vaikai: Liucius, Vainis, Gailė ir Jonas; Lietuvoje liko broliai Ka
zimieras ir Leonas, taip pat sesuo Liudvika bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Pirmadienį, 4 vai. po pietų kūnąs bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Ave.

Antradienį, sausio 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios j Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Simo Radžio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, vaikai, giminės.
Laidotuvių direktoriai Evans ir Sunūs. Tel. 737-8600.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Grįžkite į mane ir ai grįšiu į įus, sako kareivijy Viešpats". 
' " ' ’ - • Mal. 3:7.

Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievoper

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visLgerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir, visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palietis kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'5, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

Mažeika Evans

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

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDžLAUSlA LAIDOJIMO įSTAIG

4605-07 So- HERMITAGE AVENIU'

Teletcaaa: LAfayette S-u44f

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill £-2345-5 

1410 So. 50th Avec, Cicero 
Telef.: TOwnkall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI4 TOTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
A asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVB. Tel: YArf. 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpvbUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlitfnia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, PL 974-441®

3354 So. HAL6TED STREET Phone: Y Arde 7-1111
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APLINK HUS IR MŪS -U NAMUS
Nauc2ingi patarimai ir įdom »ūs dalykai

♦ Moderni m_ed.:cina. pripažįs- 
a. kad senovės žmonių vartotos 
>riemonės daugeliu atveju yra 
reros. širdies ligoniams duoda- 
nas digitalis yr~a pagamintas iš 
atstažolės, kuršą viduramžiais 
artodavo gydy^zmui nuo apalpi- 
10. Pietų Amer—ikos indėnai jau 
enai vartodavo* kvininą prieš 
naliariją. Lietuavoje vietoj mo- 
lemaus ir labiausiai vartojamo 
spirino vartod-avo liepos žiedų 
rba aviečių artnatą.

♦ Daugelis ži~no,kad amoni j a 
ra geras ir p-igus .produktas 
kalbimui ir vadymui. Bet dail
iausia amonijo s sunaudoja lau 
ams tręšti: neT apie 40 milij o- 
ų tonų per mėžtus. Kalifornijos 
niversitetas ra~do badą, kaip 
moniją galima ’padary-tį pigiai; 
andeni ir nitrcDgeną Įkaitinant 
: išvystant dičLelį spaudimą su 
; saulės gaunama energija. Nau 
ojant šį būdą bus galima ap
ipinti viso .pasaulio dirvas pi
la trąša/

♦ Alkoholis psatenka i kraują 
5 skilvio. Da ug greičiau tai 
nyksta, jei skil~vys yra. tuščias. 
riena dešimtoji nuošimčio alko- 
olio krauju je padaro asmenį t ei 
iniai girtu. Su tokia alkoholio 
oncentracija ■’vainotojas gali 
urėti 7 kartus čHaugiau katastro 
į, o su O. 15koncentracijos 
alimybės padicHėja iki 25 kar- 
į. Bonkutė alai_is, 3 uncijų vy- 
o stiklas arba uncijos stiklelis 
egtinės pakelia- alkoholio kiekį 
. 02% asmeninu, sveriančiam 
50 svarų.

♦ Daugelį raamu apyvokos 
aiktų bei Įrengimu tikrina ir 
irkėjams rėkormenduoja Under 
riters Laboratories (TJL). Šil- 
ymo bei vėsinamo Įrengimams

tokias pa~x pat "kūnas rekomen
dacijas du-Jioda A_merican Gas As
sociation OCAGA^) ir Factory Mu
tual (FMZ).

-*■ Vėlia—stosią statistika rodo, 
kad Amer—ikos laikraščiai gauna 
už skelbirsmus 10.9 bilijonų dole 
rių per mestus, o TV tik 6.67 bil. 
Tačiau lailcoma didžiausia 
skelbėja, nes per ją uždrausta 
garsinti aaitlkohoTį ir cigaretes. 
Šią produLLtu garsinimas duoda 
laikraščiar^ms 3.3 bil. dolerių per 
metus.

•* Arte_jjant ^Naujiesiems Me
tams dauggelis ryžtasi įvairioms 
savo asm^sns, asmeninio bei vi
suomenini— -o gyvenimo reformoms < 
ir ruošia įvairias rezoliucijas. ' 
Draugo 3002 nr Dr. Jonas Ado
mavičius =_savo skiltyje pataria 
kasdienini—o gyvenimo rutinoje 
prisilaikyt—5 šių nuostatu:

”1. Jei • 
daryk; 2. 
užsuk; ‘3. 
užrakink;

fcu ką nors atidarei, už 
Jei Icą nors atsukai, 

Jei ką nors’ atrakinai, 
4. Jei ką nors sulau- Į 

žei, Šutais_*yk; 5_ Jei pats negali Į
sutaisyti, pasik'viesk galinti; 6. 
Jei ką nor^s pasiskolinai, grąžink;

kingafelkSis su juo;8. Jei ką pri 
teršei, išvsalyk; S. Jei ką paėmei, 
grąžink; ZUO. Jei kas kitam pri
klauso ir t~u nori jį vartoti, gauk 
tam leidiramą; H. Jei nemoki su 
kuo apseira~ti, palik jį ramybėje: 
12. Jei ta--we kas nedomina, ne
prasidėk sc^ru juo.”

M. Miškinytė

— Juozs=as Biliūnas iš Detroi-

Importuoti kristalai, porcelianiniai servi^^ai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kit-.os dowanos.

Perkam, pašto ženklus bei monetų -tykolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedliamas biznis)

PATRIA C 0
4207 S. Sacramento (kampas Archer 

Tel- 247-5081
ir Sacramento)

NAUJI] SIATTYTOJU VAJUS
MJJIENOMS Hemet dėjo ® metai. Minint tą g—rnkaktį, gerbiant pirmojo 

AmerlkM MituvĄ aleanieio ateigfthis bei H_Letinl£fcoe mtudoe piram

tiaiata.
AUJIKW0S palaOKQ itM Hetnyfc denokrattoN t Tni^. 3rw bendrai Inatiti- 

edju Ir raoožla rim Uetanu beodruochu dar~=-t>m bei tiblM.
AUJDĘNOS atstcrwauji tyliąją Uętnyhj dauguma iUb petaetlnw, reto

rikos ir poli-finiu jUnziją laikais. Jos yra vissiems įdomios, naudingos 
'r reikalingo*, net biltinog. Ne veltui, geroaoc dnnj^ljoee girti Naujie-

Todėl Nanjiert tį ndoyyM Ir Vajam koniaija - JabUl-ejlnią metu proga 
telbdama platiniarno riju kreiptasi | visus lietx=»aviw -pasekti lietuviikoe 
pandos pirmūnu s>avyafltlais užsiprenumeruojant ^Naujienas tikslu endaryti 
randinę tolimesrudeme lartami ne tik laikrašicaD, bet ir visos išeivijos, 
lip pat pavergtom Lletneo* ir joa žmonių gerovėse!, dekdant visuotino lie- 
trrišku reikalu kenesflM.
MINUOJA: Chlc»«9o|elr K«nMo|« matams — $3O-<_00, prasi metu — flCM, 

Mm» min. ------ UJO, vienam min. $3.00. Kt—=Twe J4KV vietas m^ama
— 824.00, ^um! h»«Tv -- Si 440, vienam •—rWa — $150. UltlMrivs- 
•4 —■ 831 ewfarvts. losIpsiMnwf aivnEsrlasu maveH, ne matam ei.

*rašoma naudo-ti ienilafl esaiažią atkarpą.

■JAUTIENOS, 
.739 South Halzsted St- 
Chicago, HL 5O60J

2] 5imočl<

2) Vajaus proiga praMau rfąatl Naujiena* dvi savaite* ausipaii-

PAVARDft IR VARDAS

LDRESA5

įrašu: “Linkiu 1:

tojų sąrašą; “Gaudeshiutė Yu- 
liona ieško tėvo Gaudeshiaus 
Antano, dukterėčia Ona Povi-

to atsiuntė kortelę ;^u specialiu > J— The American Red Cross, 
smų šven- 43 E. Ohio Str., Chicago, IL 

čių ir laimingų Nlujųjų Metų • 60611, tel. 440-2110, prašo pa- 
visam Naujienų štabui”. Prie skelbti ieškomų lietuvių ir ieško- 
kortelės buvo šimtįp dolerių pi
niginė perlaida Naujienų para
mai. Priimdami auką ir svei
kinimus, reiškiarrie tokio pat laitienė ieško Kaniusho Juozo, 
nuoširdumo padėką, laikydami Povilą Sūdą paieško žmonos se
tai paskata laikytis kovotojų 
gretose r besąlyginiai darbuo
tis dėl Lietuvos laisvės bei jos 
žmonių gerovės.

— Pranas Mikalauskas iš Ci
cero lankėsi Naujienose. Dėkui 
už vizitą, ankstybą prenumera
tos pratęsimą, gerus linkėjimus 
ir už $7 auką Naujienų paramai. 
Dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas vie- 
neriems metams ir atsiuntusiam 

j $2 auką, bet pavardės prašiu
siam neskelbti. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas, da
rant pastangų surasti bent po 
vieną naują 
Visi lietuviai kviečiami Į jas at- ; 

’ kreipti savo asmenišką dėmesį,! 
gerai su jomis susipažinti ir Į 

pareikšti savo asmenišką nuomo 
nę jas užsisakant. Platinimo va 
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

prenum eratori ų.

Čikagoje praėjusi Trečiąjį moks 
lo ir kūrybos' simpoziumą. Daug 
rašoma apie Vliko suvažiavimą 
1 loridoje. Angliškoje dalyje 
duodama senatoriaus R. Dole 
kalba, pasakyta Belgrade. Ten 
pat dalyvavo ir lietuviai. Patei
kiama C. Grincevičiaus novelė.

Gruodžio mėn. numeris, kaip 
ir k ti gausiai iliustruotas. Daug 
kalėdinių sveikinimų. Adresas; 
4364 Sunset Blvd.. Los Angeles, 
CA 90029.

Į — St. Petersburg Internatio
nal Folk Fair Society — SPIFFS 
— patalpos buvo Iškilmingai 
atidarytos St. Petersburge gruo 
džio 3 <1. Atidarymas buvo pra
dėtas paradu mieste, dalyvau
jant 34 tautoms su savo vėlia
vomis ir tautiniais drabužiais 
apsirengusia jų palyda. Po 
trumpu ceremonijų, prie naujai 
užimto pastato,. buvo iškeltos 
visų 34 tautų vėliavos, jų tarpe 
ir mūsų trispalvė. Atidarymo- 
proga lietuviai buvo pakviesti 
surengti savo tautinio meno pa
rodėlę ir pademonstruoti, kaip 
kai kurie tautinio meno ekspo
natai yra gaminami. Daug susi
domėjimo svečiai parodė Kalė
dinei eglutei, papuoštai lietuvis-

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardai 
REAL ESTATE FOR J

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1M0KĖJIMA!

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia

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

šuo Račuilskienė Stasė, sūnė
nas Yuknevičius Eduardas, sū
nus Stasio, ieško dėdės Yukne- 
vičiaus arba Yuknio Jono. Ži
nantieji, prašomi pranešti Ame 
rikos Raudonajam Kryžiui virš; 
nurodytu adresu arba telefonu.

— Vlado Barčiausko skelbi- kais šiaudinukais. Parodėlė pa
inų ir garsinimų agentūra išsi- traukė ir televizijos dėmesį: 10 
kėlė iš Woocihaven Į 84-28 107 kanalas atsiuntė savo reporterį, 
St., Richmond Hill, N. Y. 11418. i kuris filmavo šiaudinukų garny 
Agentūrą veda a. a. žurn. Vla-ibą ir klausinėjo bendrai apie 
do žmona Elzė.

Lietuviu Dienu” gruodžio1‘ . . ' , ,. ’ mene, jo pidnuMums wu>v h«-numens yra skirtas pagerbti į , . x.. . / rodytas ta pačia dieną vakare
j 6 ir 11 vai. žinių metu, šiaudi
nukų gamybą parodėlėje demons 
travo U. Blyskienė, tautinių 
juostų audimą — B- Vizbarienė. 
Parodėlės Įrengimui vadovavo 

E. Kačinskienė ir Dr. B. Zelbie- 
nė.

_ Illinois valstijos loterijoje 
gruožio 29 . Bonanza traukime

46

lietuviškus Kalėdų papročius. 
Paaišk’nimus patiekė A. Kar- 
nienė. Jo pranešimas buvo pa-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787h

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

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

TIK SAVŲJŲ TARP
4 VIENETŲ niūras ir gera 

jas gazu šildymas. Našlė ati 
$38,800,

PALIKIMAS — 5 kambarį 
tu mūras ir garažas, Įren$ 
mantas, centrinis oro šildym 
dymas bei kiti priedai. Tu< 
u^fmti, gražioje gatvėje N 
Parke. $29.900.

10 BUTU tvarkingas mūi 
Apie $22,000 metiniu pajai 
jas stogas gazu šildymas ii 
Galima mainyti J viena arbį 
butu narna Marquette Parke 
gingam pirkėjui kaina — t; 
mas.

2 BUTŲ gelsvu plytų 18 i 
dernus namas ir ekstra did< 
garažas, įrengtas beveik kai 
butas gražiam, sausam b 
Daug kitu priedu, greit gali: 
ti, vertas S60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir gan 
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow 
taus sklypo, gazu šildomas. C 
toj, Marquette Parke. $25Z

kun. Antaną Perk urną, Vene- 
I luelos lietuvių Misijos direkto- 
j rių, lietuviškos radijo valandė- 

J lės vedėją, “Lietuvių Centro” 
namų statytoją, jaunimo auklė
toją ir spaudos bei knygų pla
tintoją. žurnalo viršely mato
mi kun. A. Perkumas ir jo 
statyti “Lietuvių Centro” 
mai.

pa- 
na-

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.

HELP WANTED — MaLL 
Darbininku ReUria

REAL ESTATE

2625 West 71st Str
Tel. 737-7200 arba 737-

BUILDERS AND CONTRA
Namu Statyba Ir Rama

— Ponia Rundėnienė iš 
Brighton Parko lankėsi Naau- 
j ienose pratęsti savo vyro Jono 
prenumeratą. Dėkui už vizitą ir 
už kartu su gerais linkėjimais 
įteiktą S6 auką. Taip pat dėkui 
Stasiui Tamuliui iš šiaurinės 
Chicagos už Įteiktą penkinę.

iPoetė žentą Tenisonaitė pa- laimėjo 41, 644 ir 1741, spalva 
teikia naujausius savo eilėraš- mėlyna.
čius.
da pasirodo su savo eilėraščiais.
Pateikiamas Įdomus pasikalbė
jimas su dail. V. žiliumi, nese
niai atvažiavusiu iš Lietuvos.

J. Prunskis aptašo neseniai

Gold Strike traukime
Rašytojas Jurgis Gliau- laimėjo 25, 04, 27 ir 34

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi

2808 West 59th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas p«res rūilas Ivilrly

MAISTAS lt IUROPOS SANDiLiŲ.

Tony Paznekas. anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyriškų i" 
moteriškų drabužių siuvėjas ir 
pritaikymo profesionalas.

Tel. GR 6-7603

INDUSTRIAL MAINTENANCE,

General Machine Maintenance 
with some Lathe Experience. 
Must have natural Mechanical 
aptitude and good references. 

737-8500

ELECTROS IRENGIM 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto 
Dirbu Ir užmlesaluose gr 
rantt-Mal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUT 
4358 So. Washtenaw A 

Tol. 927-3559

RENTING IN GENERAL 
N u e m e «

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

Tel. 656-1777

62—W M. AMŽIAUS VAIRI 
Tiktai $98 pusmtilul aV 

Liability apdraudimas pans 
Kreiptis

4*45 So. ASHLAND A 
52M775

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

marguette gitt parcels service 
1W1 W. 69th St., Chicago, III. S0629. — Tol. WA 5-273? 

J3M Se. Halstad St„ Chicago, III. 40601 ~ Tai. 254-3329 
V. VALANTlkAf

i — Kiekvienas lietuvis gali ap- 
jsidrausti gyvybę nuo $100 iki 
I $10,000 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) organizaci- 

‘ joj. Vaikams ir jaunuoliams 
pigi TERM apdrauda: $1,000 
tik už 3 dol. metams. Jiems yra 
ir Taupomoji — Endowment 
apdrauda aukštajam mokslui 
arba studijoms. Klauskite apie 
grupinę Akcidentalę apdrauda 
organizacijų nariams — tik $2 
už $1,000 apdrauda. Dėl šių 

,ir kitokių informacijų skambin

PERRY PLĄZA MOTEL

1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

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

501-523-9814.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGI

Pardavimas ir Talsym 
2644 WEST 69th STRE
T»l«fu RIpublic 74*

'nos. Tel. 421-6100. (Pr.>

19 78 METU
KELIONĖS Į LIETUVĄ

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18 — 8 d. 
BIRŽELIO 27 iki Liepos - 6 — 10 d.
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 — 10 d. 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxe mb urge galima atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti i 
Chicagą tuo pačiu bilietu.

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

Kainos bus praneštos vėliau

Marius Kiel a
6557 So. Talman Avė. 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— arba — *

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003 tyj

Air fares subject to change and government approval

į — Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina Si
(Town of Likt)

Dažo namus Ii lauko It Ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

PTJY?f’T*T?T i

Naujie Metai — naujas 
gyvenimas

Ar jūs esate vienas iš tų, ku
ris norėtų ištrinti visą savo pra
eitį ir pradėti gyvenimą iš nau
jo? Ar tai Įmanoma?

Pasiklausykite Naujųjų Metų 
išvakarėse, šeštadienį, gruod. 31 
d., 9:10 vai. vak.’ “Gerosios Nau
jienos Lietuviams”, kuri bus 
skelbiama radijo banga 106.2 
FM. per “Lietuvos Aidus”.

LIETUVIŲ KOPLYČIA

3638 W. 83 St.
Chicago, Ill.

Kiekvieną sekmadienį kviečia
me pasiklausyti 2:30 vai. p. p. 
šv. Rašto tiesų. (Pr.)

— Amerikoje yra vieta, kur 
susijungia keturios valstybės. 
Jeigu toje vietoje žmogus pasis
tatytų namus, tai gyventų ketu
riose valstybėse: pietus jis vir
tų Arizonoje, juos galėtų valgy
ti Naujojoj’® Meksikoj a, vėliau

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
išdėti teisininko Prano šulo pa- 
uošta, teisėjo Alphonse Welk 
teržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
•nyga —

KAIP SUDAROMI
TES1AMEOTAI

Knyga «u formomis gauna- 
18 'Nnujietių aunuuisiraCijuj

M. i I M K U 1 
Notary Public 

INCOME TAX SBRVK 
4259 5. Maplovood. Tol. 1 
Taip pat daromi vertimai, i 
Ukvletimal, pildomi plllotyb 
l/mai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietui 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Areha 
cnuT^Tlii. W637- Tel. YA

BEST THINGS IN I
l.*il Frank Zipollt • TAT!
(208W.YSrh St. gi

GA 4-U54 ,Z

Didžiausias kai
ui j-gus kaiuH &3.. Su legaiiško pasirinkimas v 
uis foriu«><riis — 42 JO. | 1 U

Užsakymus su Money orde-’ 
tu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
rlalsted St. Chicago III. 60608. 
kas non įvesti madų, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yn 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontacijų pavergtie
siems ...

jis galėtų žiūrėti televizijos Uath' 
valstybėje ir eiti miegoti j Colo- 
rado I

LkPtU'rj icullnlaką *2*
ChhM<0> ~

L, NORMAJ 
SūkBURŠTI 
[7>IiSi&fcd'eL 26^

J 85 North Waboh A'***
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