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CARTERIS VISAIS KLAUSIMAIS SUSITARĖ 
SU SAUDI ARABIJOS KARALIUMI

Karalius Chalidas pasižadėjo remti taikos pastangas 
visuose Artimuose Rytuose

RYAADH, Sandi Arabija. — Prezidentas Carteris mano, 
kad Saudi Arabijos sostinėje praleista diena yra pati svarbiau
sioji Artimųjų Rytu taikos darbe. Jam pavyko išsiaiškinti bu
vę nuomonių sKirtumai taikos klausimais ir abu valstybių va
dai pasižadėjo derinti savo pastangas siekiant taikos. Preziden
tas žino, kad. Saudi Arabijos karaliaus Chalido įtaka yra nepa
prastai didelė. Jis yra turtingas karalius, bet savo turtą jis nau
doja savo pavaldiniams šviesti ir taikai stiprinti. Karalius Cha- 
lidos rėmė Egipto prezidento pastangas siekti taikos su Izrae
liu. Yra pagrindo manyti, kad jis nerems palestiniečių, jeigu jie 
nenaudos taikos priemonių gerbūviui kelti arabų tarpe.

Chalidas nepritaria Tripolio 
grupei

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, 
kad karalius Chalidas visai ne
pritaria Tripolio grupei, pasiry
žusiai sunaikinti Egipto prezi
dentą Sadata. Karalius žino, kad 
Tripolio grupės užpakalyje sto
vi sovietų valdžios agentai, kur 
stantieji naują karą Artimuo
se Rytuose Kanalus Chalidas 
pilniausiai suprato egiptiečių 

"nuotaikas ir norą taikiai atsta-

TEISMAS SUSTABDĖ 
VENGRŲ KARŪNOS 

ATIDAVIMĄ

WASHINGTON, D. C. —Auk
ščiausiojo teismo narys Ryan

White įsakė prezidento Car- 
terio administracijai sustabdy
ti vengrų šv. Stepono karūnos 
įteikimą dabartinei komunisti
nei vengrų vyriausybei, kol ši
tas klausimas nebus visapusiš
kai apsvarstytas.*- -Dabartinė

Vladas Rasčiauskas Maktano saloje, esančioje visai netoli Cebu uoste. Maktano saloje pastatytas nedidelis 
muziejus Magelianui prisiminti, šalia muziejaus stovi nedidelis paminklas, pastatytas darjpries muziejaus pa

statymą. Dabar Cebu salos turizmo biuras rūpinasi Magellan© prisiminimu.

DAUGIAUSIA NELEGALIOS LITERATŪROS Geros žinios

TURĖS ATŠAUKTI SAVO KARO JĖGAS
IŠ VISU ARABU ŽEMIU

Izraelio premjeras Begin prašo Egipto prezidentą 
neįtraukti Amerikos į tarptautines kovas

ASWAN. Egiptas. Prezidentas Jimmy Carter, patarėjų 
lydimas atskrido į As\vaną porą valandų anksčiau, negu iš ank
sto buvo susitarta. Prezidentas antradienio vakarą baigė pasi
kalbėjimus su Saudi Arabijos karalių (Thalidu ir trečiadenio ry
tą, vietoje Įprastos Keltis ryto valandos, atsikėlė porą valandų 
anksčiau, pakilo ir išskrido.

tyti 'krašto ūkį ir pagerinti vi
sų gyventojų ekonomines sąly
gas. šis šiuo j e srityje pažadėjo 
padėti prezidentui Sadatui. Ka
ralius Chalidas labai šiltai pri
ėmė prezidentą Carterį ir visus 
su juo atvykusius patarėjus.

Kumpanagiai 
unijose

CHICAGO. ’— Park Ridge sta
tyboms plieno kompanija paliu
dijo, kad kompanijos, norinčios 
be trukdymų * veikti Cook ap
skrityje, turi pamokėti unijos 
pareigūnams.

BALTIJOS KRAŠTUOSE IR UKRAINOJE
Helsinkio aktai verčia rusus ieškoti priemonių 

savo teisėms ginti
BONA, Vokietija.

Daily Ne v s įdėjo savo korespondentės Alice Siegert straipsnį
Pastabi

darbo fronte
NEW YORKAS. — Stanford

| universiteto Hoover instituci-
- Chicagoje leidžiamas dienraštis Chica- Jos ekspertai tvirtina, kad Jung

go
apie Sovietų Sąjungoje leidžiamą nelegalią literatūrą.
žurnalistė, išsikalbėjusi su rašytoju Alenkandru Solženicynu ir 
Bukovskiu, savo darbą remia šių dviejų vyrų jai duotais davi
niais. Abu yra buvę sovietų kalėjimuose ir prievartos darbo sto-

Vengrijos vyriausybė jau se
niai darė spaudimą į Valstybės 
Departamentą ir prezidentą 

Carterj, kad vengrams būtų ati
duota brangi šv. Stepono karū
na.

Prezidentas Carteris, vengrų 
ir Valstybės Departamento 

Įspaudžiamas, sutiko leisti grą
žinti milijonus dolerių vertą šv. 
Stepono karūną. Sekretorius C.
Vance jau buvo besiruošiąs šią| vykiose, jie dar šiandien palaiko ryšius su Rusijoje likusiais sa- 
karūną atiduoti dabartinei ko-’vo draugais, iš kurių gauna žinių apie Sovietų Sąjungos gyven- 
munistinei vyriausybei, kai auk tojų nuotaikas, šie du rusai savo tvirtinimus remia faktais, ku- 
čiausias teismas viską sulai
kė.

Sen. Dole kėlė balsą prieš 
atidavimą.

rie jiems buvo žinomi, kai jiedu dar gyveno pačioje Rusijoje.

Daug spausdinių Pabaltijo 
kraštuose

Glorija Wilhelm kompanijas 
vedėja, pareiškė,, kad pinigų 
reikalavo Plieno Darbininkų 
Unijas, Jolieto 444 lokalo biz
nio agentas Edward Abramba- 
vich.Jis be to reikalavo jo brolį 
John įrašyti į kompanijos algų 
sąrašą kaip unijos ūkvedį.

OLTEN, Šveicarija. — šach
matų grandmeisteris Viktor 
Korčnoj atšaukė savo grasinimą 
atsisakyti ir pasišalinti iš daly
vavimo pasaulinės varžybose su 
Sovietų čempionu Borisu Spas- 
ku. Korčnoj, savo noru patapęs 
sovietų pabėgėliu, dabar gyve
nantis Šveicarijoje, sutiko daly
vauti, kai Šveicarijos šachma
tų Federacija prižadėjo parū
pinti apsaugą, kokios Korčnoj 
reikalauja, pranešdamas, kad 
Sovietų slaptoji policija (KGB) 
nori neprileisti jo prie dalyvavi
mo rungtynėse. Dabartinėse va r 
žybose nugalėtojas 20-me šach
matų konteste galės eiti su So
vietų šachmatų čempionu Ana
tolijų Karpovu eiti varžybų dėl 
pasaulinio titulo.

Sen. Dole, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis ir visa eilė įtakingų po
litikų patarė prezidentui karū
nos neatiduoti komunistams. 
Karūnoje esantieji brangūs ak
menys tuoj bus parduoti ir pa
naudoti prieš Ameriką. Aukš
čiausio teismo teisėjas nori iš
tirti, kodėl vyriausybė nori grą 
žinti komunistinei valdžiai pa
čių Vengrijos karių amerikie
čiams karo pabaigoje patikėtą 
karūną. Teisėjas klausimą ban
dys išaiškinti.

Dobouotas. šiltinis 
teka 741

| Komunistai Indijoje
Vokietijoje paruoštoje stu-, 

di joj korespondentė Segert tvir 
tina, kad daugiausia nelegalios 
literatūros sausdinama ne tik 
Vilniuje, bet ir Pabaltijo kraš
tuose. Kaip tie studentai gali j 
prieiti prie popieriaus, kada vi- Į 
soje Sovietų Sąjungoje kontro-1 
liuojamas kiekvienas popieriaus 
lapas; kaip jie prieina prie rei
kalingų dažų ir kitų spausdini
mo priemonių, sunku suprasti. 
Kai kas net mano, kad žinias 
apie nelegalią literatūrą gami
na pati slaptoji policija. Vie
niems atrodo, kad jų tarpe gali 
būti nepatenkintų žmonių, ku
rie rizikuoja ir kelia teisybę vie 
sumom Kaip ten bebūtų prieš 
komunistų partijos vadus ir jų 

į sistemą rasti1 būdai kelti viešu- 
jmon tos sistemos rusams pri- 
) metama netvarka.
s .. .I Tvirtinama, kad plačiai cir- 
Ikuliuoja Brežnevui parašyto lai 
ško kopijos, kuriose keliama 
viešumon dabartinių metu ūk- 
je ir kasdieniniame gyvenime 

j vykstantieji nesklandumai.

laimėjo dviejose 
steituose

NEW DELHI. — Mažutė val
stija Tripura, Indijos rytuose 
yra antroji, išrinkusi komunis
tų daugumą antradienio rinki
muos į Tripuros seimą, iš 60 iš
rinktų narių komunistai gavo 
49 vietas.

Vakarų Bengalijoj rinkimus 
laimėjo iš penkių partijų suda
ryta “kairiojo fronto” koalicija, 
kurią dominuoja marksistiniai 
komunistai.

WASHINGTON. — Pradedant 
Naujuosius 1978 metus. Jungti
nių Valstybių gyventojų buvo 
218 milijonų ir 200 tūkstančių. 
Cenzo Biuro pranešimu, 
vienerius metus, nuo sausio 
1977 metais iki šio sausio 
JAV gyventojų padaugėjo
milijono arba 0.8%. Per praė
jusius metus JAV-bėse buvo 3.3 
milijonai gimimų. 1.9 milijono 
mirimų ir apie 320,000 naujų 
imigrantų.

tinėse Valstybėse 
ployment) artėja 
dirbti norinčių ir 
bą turinčių būklę, 
rezervatai pradeda išsisemti, 
nepaisant, kad darbo rinka, mo 
terims laimėjus visų sričių tei
sėmis, darbo rinkoje darbo ran
kų padaugėjo.

Darbo amžius 
visus be lyčių ir 
mo nuo 16 metų 
niau į darbo jėgą ištekėjusios 

i moterys ir nepilnamečiai darbo 
jėgoje nebuvo įskaitomi. Dabar 
didoka dalis ištekėjusių moterų 
ir keliolikamečių jaunuolių 
na į JAV darbo jėgą.

darbas (em- 
į pilną visų 
galinčių dar- 
Darbo jėgos

dabar apima 
rasės skirtu- 

amžiaus. Se-

įei-

Diktatorius atsiklausė ar 
mėgsta

SANTIAGO. Čilė. —- Trečia
dienį Čilės gyventojams buvo 
duota proga pasisakyti, ar jie 
mėgsta dabartinį krašto prezi
dentą Pinochett. Oficialiai buvo 
paskelbta, kad Čilėje bus pra
vestas referendumas gyventojų 
nuomonę išaiškinti. Tikrumoje 
jiems leista tiktai pasisakyti, 
kad ar jie mėgsta dabartini pre 
zidentą gen. A. Pinochett. Už
sieniečiai vis dėlto atidžiai se
ka šią Čilės karo vadų manev
rą.

ji

per
1 d.

1 d.
1.7

MOSTAR. Jugoslavija. — 
Sekmadienio anksti rylą Mos-

• far miesto apylinkėse įvyko stip 
rokas žemės sudrebėjimas. žmo 
nių aukų nebuvo, tik labai daugtninkai daugiausiai sugaišo strei-
išgąsčio sukėlė Naujus Metus kams net virš dviejų darbadie- 
tabecalebruojflnčių tarp* Dr* nių kiakrioMav šių kraštų dar- 
MMwm l.M'val. ryto. biniHWn, M-

• Kanados ir Italijos darbi-

\V ASH INGTON. 1 >a rb: ir
gi, l>ot ir vaisingi buvo praeitie
ji 1977 metai JAV muitininkams, 
kurie per tuos metus sukonfis- 
kavo narkotikų, vertinant gat
vės kainomis, apie $866 milijo
nus ir surinko $6.5 bilijonus už 
muitus ir mokesčius. įvairių 
tarptautinių keleivių ir turistų, 
pravažiavusių per JAV terito
rijos 300 punktų, skaičius 1977 
metais buvo 263 milijonai.

Bendrai į JAV importuota pre 
kių iš kitų šalių už, $156 bilijo

Atominės jėgainės 
grėsmė Sandūnams
NIPSCO (šaurinės Indianos Vi 

suomenmės Tarnyljos kompani
ja) jau trečią kaitą nukelia to
limesniam laikui terminą, kada 
bus baigta branduolinio genera
toriaus (atominės jėgainės) st a 
tylia i rytus nuo Gary prie Mi- 
chigano ežero Kopkalnių parko 
pašonėje. NIPSCO tam tikslui 
numatyta 1.5 bilijono dol. išlai
dų penkeriems metams. _ :-

Kompanija dėl jėgainės sta
tybos delsimo kaltina trukdymu 
“obstrukcionistus”, “interven- 
cionistus”, “enviromentistus” 
(aplinkos švaros gynėjus) ir fe 
deralinių institucijų trukdan
čius potvarkius. Dėl tų trukdy
mų jėgainės statybos baigimas 
iš 1976 metų nukeltas Į 1984 m., 
o konstrukcija per tą laiką, iš 
$187 milijonų pabrangusi dau
giau kaip S7(X) milijonų.

* Aswane prezidento Carterio 
laukė Egipto prezidentas An
war Sadatas ir nuoširdžiai A- 
merikos prezidentą pasveikino. 
Tuojau buvo paleistas 21 artile
rijos šūvis, pagerbiąs valstybės 
galvas. Preizedentas Carteris 
tuojau nuėjo pasitarti su Egip
to prezidentu Sadat u. Tuo tar
pu garbės sargybos ir net Egip- 

1 to kariuomenės muzika, pagerb 
1 dam Alachą ir atskridusi Ame- 
! rlkos prezdentą, atsiklaupė, nu- 
I lenkė galvas iki žemės ir kakto
mis pasiekė žemę.

Preziedntui pasitarus su Egip- 
1 to prezidentu bent kokiai 15 mi 

notes, tuojau suėjo kiti atsa- 
. k ingi pareigūnai pasitarimams
Artimųjų Rytų taikos reika
lais. Prezidentas Sadatas parei- 

jškė. kad Amerikos prezidento 
i atvykimas į Egiptą rodo, kad 
taikos pasitarimai Įgauna kitą 
kryptį ir sparčiais žingsniais 
veda prie Artimųjų Rytų tai
kos. Vienas kitas arabas gali 
būti nepatenkintas, bet didelei 
daugumai aišku, kad karus rei-

Dėl tų trukdymų ir vėlinimų 
kaltės, energijos pareikalavi
mui verčiant NIPSCO staty
sianti prie VTieatfield antrą an 
glimi kūrenamą jėgainę.

MOTERYS TINKA KARO 
TARNYBAI

WASHINGTON. D. C. — A- 
merikos moterys.stojusios karo

kia baigti ir ieškoti priemonių 
nesusipratimams išspręsti pasi
tarimais ir susitarimais.

Prezdentas Carateris, pasita
ręs su Egipto prezidentu, parei
škė, kad Izraelio karo jėgos tu
rės išvykti iš visų karo metu už 
imtų arabų žemių. Izraelio poli
tikai visą laiką skelbė, kad jie 
atšauks karo jėgas iš užimtų 
žemių, kai bus pasirašyta tai-

tarnybon. atlieka tą patį dar
bą, kurį kariuomenėje dirba ir 
vyrai, tvirtina naujokus apmo
kyti turintieji seržantai. Jos 
pajėgia dalyvauti manevruose, 
dirba dirbtuvėse ir gyvena ka
reivinėse. Moterims kiek sun
kiau, kai tenka pakeisti sub- 
liuškusią automobilio padangą. 
Seržantai turi bėdos, kai reikia 
netokias jau klusnias moteris 
bausti. Vyrą nubausti kartais 
jiems duoda tikro malonumo, 
bet kai reikia bausti kojos ne
palaikiusią moteriškę, tai ka
riams daug sunkiau.

kos sutartis. Dabar prie Izrae
lio ir Egipto taikos einama spar 
čiais žingsniais. Reikia turėti 
vilties, kad netolimoje ateityje 
taikos sutartis bus pasirašyta 
tarp Izraelio ir Jordanijos. Iz
raelio karo jėgos privalės pasi
traukti iŠ Samarijos, arba ofi
cialiai vadinamo kairiojo .lordą 
no kranto žemės. Arabai nori 
taikingai gyventi su Izraeliu, to
dėl Izraeliui nėra jokio reikalo 
laikyti svetimas žemes įkaitais. 
Samarijoje bus sudaryta Pale
stinos valstybė, kuri turės tai
kiai sugyventi su Izraeliu. Sa
ma ri i priklausė Jordanijai, 

I naujai sudaroma Palestinos vai 
stybė turės būti Jordanijos glo
boje.

Prezidentas Sa<’atas labai pa 
Įtenkintas prezidento Carterio 
j pareiškimu. Jis ir prezidentas 
Carteris priėjo išvados, kad pa^ 
lestiniečių klausimas turi būti 
išspręstas. Sadatas pastebėjo, 
kad gavęs iš Izraelio premjero 
Bogino prašymą neįtraukti A- 

I merikos į tarpusavės Egipto ir 
j Izraelio diskutuojamas proble- 
imas. P»egin mano, kad be Amc- 
Jrikos šiom dviem valslri>ėni pa
vyks greičiau išspręsti dabar 

1 esančius nesuspratimus ir ne
sutarimus.



Iš 1919 m. “Naujienų” komplekto 
Itašo A. Mg.
(Tęsinys)

Kiek lietuvių JAV armijos ka i Prancūzijoj, kur tik pažvelgsi, 
rių žuvo Prancūzijos laukuose tai vien tik moterys ir moterys, 
taip pat srityje, tiksliai nežino
ma, bet iš visko atrodo, kad jų 
skaičius nebuvo visai mažas, žu
vusi Jų artimiesiems giminėms, 
o ja s ouvo ia Komi ne tik žmo
nos ir xa’kai bei tėvai, bet ir 
broliai ir seserys, šiokia tokia 
pa gunda buvo bent ta, kad gau
davo xiojMX). nes kiekvienas 
jau ir aname kare buvo tokia 
suma apdraustas- Gavę sumų, 
giminės galėdavo tinkamiau pa
gerbti žuvusiojo atminimą. Gi
minėms pageidaujant, JAV ar
mija savo lėšomis parveždavo 
iš Prancūzijos ar Vokietijos žu
vusiojo palaikus, nors jis ten 
jau ilgesnį laiką buvo palaidotas. 
Lietuvoj teko pažinti vieną šei
mą, kurios brolis žuvo Prancū
zijoj paskutinę karo savaitę, tad 
apie 1925 m. du žuvusiojo bro
liai ir viena sesuo gavo po dau
giu kaip $3,000.00, o kai tuo
met už dolerį buvo Lietuvoj mo
kama 10 litų, tai jiems tikrai 
buvo didelė parama.

1S19 m. ‘'Naujienose’’ yra ne
maža laiškų iš Prancūzijos, ku
riuos rašė ten dar tebebuvę JAV 
kariai lietuviai. Iš tų laiškų ne
atrodo, kad pasibaigus karui, 
jiems ten būtų buvę labai nuo
bodu ar liūdna: puikiai JAV ar
mijos maistu ir kitais reikme
nimis aprūpinti, ne vienas jų 
gavo progos pakeliauti po Pran
cūziją, išgerti nemaža gero vy
no ir gal dar ir su prancūzėmis 
pergyventi vieną kitą linksmes
nę valandėlę Juk prancūzai bu
vo dėkingi amerikiečiams už jų 
tokią didelę pagalbą prieš vo
kiečius. Jei ne amerikiečiai, tai 
dar kažin kaip tas karas būtų 
pasibaigęs. Vienas lietuvis, pav., 
savo laiške rašo, kad tuomet

dar seniai ir vaikai, nes labai 
daug prancūzų 
žiaus vyrų buvo žuvę frontuose 
per daugiau kaip ketverius karol 
metus. Kitas lietuvis rašo, kad 
jis su pora kitu savo draugų lie
tuvių norėję iš Prancūzijos vyk
ti į Lietuvą, bet jų dalinio va
dai amerikiečiai jų neleidę, pa- 
reikšdami, kad jiems esą iš vy
riausybės įsakyta savo kareivius 
pargabenti ten, iš kur jie buvo 
paimti. •

Be laiškų iš Prancūzijos 1919
m. “Naujienose" yra keletas laiš-}Lietuvą pasiglemžti, kai trečiojo 
k y net iš Rusijos šiaurės mies
to Archangelsko. Mat, anais lai
kais aukštosios politikos sume
timais JAV vyriausybė keletą' ne 
per dideliu kariuomenės dalinių 
iš Prancūzijos buvo laivais pa
siuntusi į Rusijos šiaurę. Jie iš
sikėlė Archangelsko uoste prie 
Šiaurės Ledinuotojo vandenyno. 
Tuose amerikiečių daliniuose 
būta ir lietuviu, lad jie ir parašė 
keletą laiškų “Naujienoms’’. Jie
rašo, kad Archangelsko mieste j dos pranešimais, 
jie susiradę vieną kita ten iš se
niau gyvenančiu lietuvių šeimų 
ir su jomis palaiką santykius ira 
retkarčiais jas sušelpiu, nes gy^Jniažaj tesiorientavo apie naujas 
venimas vietiniams ten nuola- j valstybes ir todėl dažnokai pa
los sunkėjas ir gresiąs iš pietų skelbdavo net tikrų nesamonių- 
atslenkančio bolševizmo pavo- Pav., viena telegramų agentūra 
jus. Tačiau netrukus tie ame- tuomet paskelbė, kad esą Lie- 
rikiečių daliniai iš Archangelsko’tuvos valdžia bėgo į Bornholmo 
buvo atšaukti ir leista bolsevi-I5^^* Po kiek laiko pasirodė, kad 
kains įsitvirtinti visoje Šiaurinė-! tai buvo tikras muilo burbulas: 
je Lediniuotojo vandenyno pa- kai bolševikai 1919 m. pradžioj 
krantėje. j užėmė veik visą Latviją ir K.

Taip pal pasirodo būta lietu-1 Llmanio vadovaujama tuometi- 
vių JAV karių tarpe ir Tolimuo-jnė Latvijos vyriausybė buvo pa- 
siuose Rytuose, kai ten prie VIa-rsitraukusi 1 Liepojaus miestą ir 
divastoko 1919 m. taip pat bu-’ios kontrolėj buvo likęs tik ne- 
vo išlaipinti keli JAV karino-įdėlis Latvijos teritorijos ga
menes daliniai. Iš ten “Nau-! balas, vienas ar pora tos Latvi-

Cold war.

1was bad enough we had to fight the British 
for our freedom. But on top of that, wc had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Rxge meant snow, fce, 
end freezing temperatures. All senous enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

turned out
Nowadays, people are still helping America stay

- strong and self-sufficient. And they're helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings BqckK 
They won’t leave you out m 
the cold. *

bu* short on money.
And then the money came.

jiooe” yra gavusios keletą laiš
kų. Be to, gana uolūs laiškų ra
šytojai tuomet buvo Olandijoj 
eeą lietuviai. Kaip viename laiš
ke rašoma, ten esą apie 50 lie
tuvių, kurių beveik visi esą pa
bėgę iš vokiečių nelaisvės, kaip 
buvę rusų armijos kareiviai. 
Olandija, kaip žinome, aname 
kare g n vo išlikusi nekariaujanti

vidutinio
biaip gi iš “Naujienų’" matyli, 

jos pačios ir gal beveik vi
si Amerikos lietuviai tuomet 
buvo susirūpinę visos lietuvių 
tautus ir neseniai paskelbtos ne
priklausomos IJetuvub valsty
bės likimu. Paskelbta, tai pa 
skelbta 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybė, bet 
Amerikos lietuviai matė, kaip 
du dideli Lietuvos priešai: bol
ševikai ir lenkai bandė tuomet

£-w

Kristaus veidas (Mozaika)A. a. ZENONAS KOLBA

'priešo — vokiečių imperialisti
niai apetitai 1918 m., kuriam 
laikui buvo sutramdyti. Blogiau
sia, kad tuomet buvo labai sun
ku gauti iš Lietuvos tikslių ži- 

apie padėtį, nes visoks su
sisiekimas tuomet' su Rytų ar 
ir Vidurio Europa buvo gero
kai sutrikęs. Amerikos laikraš 
čiams teko tenkintis daugiau 
tik didžiųjų pasaulinių telegra
mų agentūrų ir Europos spau- 

I uvs pi auooiixia^s, kurie, deja, 
(dažnai buvo netikslūs, suraašy- 
I ti. Tiek tos agentūros, tiek ir 
į paskiri žurnalistai tuomet ypač

V. KAROSAS

III Mokslo ir kūrybos simpoziumas

Taip atrodo sovietinės Lietu
vos teatro fasadas, apie 4 kurį 
trimituoja gausūs propagandos 
trimitai, kurių garsai pasiekę 
išeiviją ne vieną užbūrė savo 
laimėjimų žavėsiu. Visai prie
šingai atrodo teatras antroje fa 
sado pusėje. Iš pat pirmųjų 
okupacijos dienų tapo pavers
tas komunistinės propagandos 
ruporu, kurio įkyrūs garsai iš
tuštino sales.

Kultūros ministerijai,- kaip ir 
už jos nugaros stovinčiai parti
jai ir saugumui, teko stvertis 
gudrybių ir kompromisų, kad 
sugrąžinus į teatrų sales pabė
gusią publiką. Buvo leidžiama 
protarpiais įterpti į pastatymus 
pasaulio, rusų ir net lietuvių 
dramaturgų klasikus. Tokia si
tuacija teko plačiai pasinaudo-

me-

teat- 
būklę

(Komentarai)
(Tęsinys) 

ti Chruščiovo a tolydžio 
tais.

Nupasakojęs sovietinio 
ro fasadinę ir užfasadinę
į varnuose okupacijos tarpsniuo 
se, prelegentas sukoncentravo 
klausytojų dėmesį į paties dra
maturgo ir artisto kryžiaus ke
lius. Kaip visą sovietinį gyve
nimą, taip pal teatrą siaubia be- 
liariopos cenzūros ir saugumo 
priežiūra. Dramos veikalas pir
miausiai cenzūruojamas vietos 
organų. Po kurio keliauja į Ma
skvos Giavlito įstaigą, kur iš
cenzūruotas dar kartą nuodug
niai perkratomas ir statomi 
nauji reikalavimai ar Įnešamos 
pataisos, kurias autorius patai
sęs vėl siunčia pakartotinai 
cenzūrai.

vf 5 ptn ft* few vari. Lex, wolen or daonmi 
Bonds o>o be f wcnr J* are provxied.
atedrd, RcmS can be ashed m bari, frrenr te

jbs vyriausybės minislerių pa
galbos ar maisto ieškodami bu
vo nuvykę j Danijos valdoma 
Bornholmo salą, esančią Balti
jos jūroj, tai pasauly buvo pa
skleistas tas gandas apie Lie
tuvos vyriausybę. Apie Lietu
vą ypač daug klaidinančių ži
nių pasaulyje sąmoningai sklei
dė lenkai. Vieną kartą, pav., 
lenkų delegacija prie Versalio 
taikos derybų paskelbė, kad 
Lenkija perimanti Lietuvos val
dymą. Bet ne vien tik tokios 

Į neigiamos ir lietuviams nepa
lankios žinios tuomet pasaulyje 
pasklisdavo. Būdavo ir geres
niu. pav., 1919 m. pavasarį 
“Naujienos” didelėmis raidėmis 
pirmajam savo puslapy paskel
bė, kad esą lietuviai ties Kai- 
šiadoriąis paėmę į nelaisvę net 
6*500 bolševikų. Riek vėliau 
vėl buvo didelėmis raidėmis 
paskelbta, kad esą Švedijos ka
riuomenė rengiasi išsikelti į 
Lietuvą, kad lenkai užėmę Kau
ną, ir kiek vėliau 1919 m. ru
denį, kad lietuviai užėmę Daug
pilį. Teisingų žiniijr tuometiniai 
Amerikos lietuvių la:k naščiai 
gaudavo retkarčiais tik iš Lie
tuvių delegacijos nariu, kurie 
dalyvavo Versalio Jaikns dery
bose arba iš paskinj liclnvių. 
gyvenusių kurioj nors Vakarų 
Europos valstybėj. Bet kol laiš
kai iš Vakarų Europos tuomet 
ateidavo, užtrukdavo viena kita 
savaitė.

(Bus daugiau)

iš pa- 
teatro 
gaudo

Tokia pakartotina cenzūra 
kartais, užtrunka keletą metų, 
bet tuomi dar nesibaigia cen
zūros priežiūra. Yra sudaryti 
neoficialūs organai, kurie seka 
jau praleistą visų cenzūrų vei
kalo pastatymą, ar kartais ak
torių balsų tonacijoje ir jų vai
dyboje neparteikiama žiūrovui 
dviprasmiškos mintys ar nuo
taikos.

Virš šių visų cenzūrų organų, 
Maskvoje veikia dar viena vi
sai slapta įstaiga, kuri seka pa
čius cenzūrininkus. ar kartais 
kokiais sumetimais nepralei
džia kenksmingų partijai idėjų 
ar nuotaikų.

Be šios keleriopos cenzūros 
ypatingą globą ir dėmesį teat
rui teikia vietos komunistų ir 
saugumo organai, kurie 
dugnių perkrato visų 
darbuotojų gyvenimą ir 
kiekvieną jų prasitarimą.

Tokiose sąlygose vyksta mo
ralinis teatralų žlugdymas, ku
ris priverčia menininkas už ge
resnes sąlygas tapti savais cen
zoriais ir partijos bei saugumo 
akimis nustatyti visa savo me
nininko ar artisto veiklą.

Kas belieka tokiose sąlygose 
teatrui daryti? Galimumas iš
laikyti lietuvių kalbą? Bet gy
venimo tikrovė įrodė, kad bru
kamą komunistinė ideologija 
gimtoje kalboje dar giliau įs
minga į lietuvio pasąmonę ir su 
naikina jame lietuvybės ir žmo
niškumo dvasią.

(Bus daugiau)

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

'Vertas yra gen. Skučas, kad apie jį skyrium pa
kalbėtume. Kai Min. Taryba buvo nusistačiusi dėl Ma
skvos reikalavimų, Preziedntas jį išsikivetė ir trumpai 
išdėjo visą bylą, kaip skaudžiai jį palietusią. Supratęs, 
kaip ir kas atsitiko, baisiai nustebo. Akys jam kiek pas
ruvo ašaromis. Patylėjęs kiek pasakė: Naktis nemiego
davau, kad kiti, mano bendradarbiai, galėtų miegoti, o 
daba rmane išdavė. Gal taip reikė!... Iš kito kambario 
atėjo min. pirm- Merkys ir ėmė aiškinti, guosdamas 
Skučą. Esą, mūsų prokuroras jį kaltinsiąs ,mūsų teis
imas teisiąs, tai nesą ko nusiminti. GGenerolas: Žinai... 
Neturiu jokių iliuzijų. Minios teismas kaltins, minia 
teis, kaip Maskva norės. Tuos žodžius girdėjo min, Mu
steikis ir gen. Raštikis, kuris paskum irgi buvo atėjęs, 
išėjus kitiems, Prezidentas patarė generolui Skučui 
nieko nelaukiant bėgti iš Lietuvos su šeima. Truputį 
pagalvojęs jis atsakė: Nebėgsiu. Išbėgus man. kiti tu
rės atsakyti- Aš ir Povylaičiui pasakiau, kad nebėgtų. 
Kaip bus, taip bus, — palieku. Prezidentas: Kitų neiš
gelbėsi... Būsi bergždžia auka.

Kelionės r u o š a. In kur? Kai dar anksti rytą 
buvo linkstama priešintis Maskvai, Prezidento kelionės 
.inkmė buvo nurodyta į Smalininkus. In ten buvau sa- 
xęs ir savo žmonai skubintis iš Užugirio Kiemo. Dabar 
/irtus kitaip., pirm. Merkys ir aps. min- Musteikis tarė 
sukti į Marijampolę. Mat, ten mūsų kariuomenės igula, 
) pulkas, ten geriau sustoti ii' nakvoti, iš ten stebėti, kas
ius toliau. Ir iš viso matė pirm. Merkys, nesą ko skubin
ais Prezidentui. Kol bolševikai čia susidairysią, tai dar 
nemaža laiko išeis. Ar ne geriau būtų kelionę į vakarą 
atidėti? Man toks noras delsti nepatiko, dėl to raginau 
veikiau parūpinti pasus kam reikia ir svetimos valiutos. 
Trumpu laiku buvo sunku visa kas reikia atlikti. Pirmi- 
.ūnko buvo įsakyta p. Žilinskui susirūpinti pasais. Pasi
rodė ne taip lengvas reikalas: vieniems trūko fotografi
jų, kitiems reikia Įveikti visokių formalumų. Taigi, nei 
šoferis, nei saugumo žmonės, nei karininkai, lydėjusieji 
Prezidentą (pik. Žukaitis maj. Jasiūnas, Įeit. Mikoliū
nas) nespėjo gauti pasų, vyksta be jų; Jų niekas ir neruo
šė. Vokiečių pasiuntinybė Prezidentui, kaip ir kitiems 
vizavo tik paprastą diplomatinį pasą. Svetimos valiutos 
irgi nesklandžiai ėjo. Kai tekdavo seniau kalbėti apie 
Prezidento išvykimą pavojaus metu užsienin, tai pirm. 
Merkys sutikdavo, kad jam reikia gauti didesnė suma. 
Juk reiks užsienyje rūpintis pabėgusiais. valdininkais ir 
aukštais pareigūnais, kurių, be abejo, bus pabėgusių iš 
savo krašto, teks ir šiaip kas Prezidentui veikti, spiesti 
reikalingi žmonės politikos darbui Visam tam reikia kiek 
daugiau lėšų. Jau gerokai po piet, o valiutos kaip nėra 
taip nėra. Pirmininkas tikina, jog tuojau būsianti Pre
zidentūroje suirutė, skubotai renka, krauna daiktus ke
lionei, žmonės sielvarto varginami bėgioja šen ar ten. 
Min. pirm. Merkys visai susimąstęs ir sukniužęs vaikš
čioja po kambarį ir kažin ką galvoja. Pakalba kiek su 
kuo telefonu, pasisuka kiek ir kalbina mane, kad nebe
važiuočiau iš Lietuvos. Be manęs būsią čia labai sunku. 
Maldaujančiu balsu man sako: Nevažiuok; palikus bus 
geriau. Labai nustebau tokia jo staigia atmaina, atpasa
kojau savo argumentaciją už mano išvykimą. Su ja juk 
jis pats ir visa taryba sutiko. Aš buvau, priminiau jam, 
už tai, kad priešintis Maskvai, o pats su kitais, kad nesip
riešinti. Tai kaip man būtų paties rolę vaidinti, kurios 
nemokėčiau? Kaip galėčiau daryti kas prieš mano įsiti
kinimą? Taip kalbėdamas priminiau gen. Skučo bylą. 
Sakiau pirm. Merkiui: Gen. išdavimas bolševikams kuris 
sunkia našta ant mūsų sąžinės. Tada- pirmininkas: AŠ 
jį su Povylaičiu išsiunčiau automobiliu į Žygaičius. Juo
du lydi du pareigonys. Pasienis arti... Lengva bus pabėg
ti.

Pirm, man pasakė, kad su kažinkuo buvo pasikalbė
jęs, jog šiandien apie 4 vai. (16 vai-) lėktuvu atskrendąs 
iš Maskvos Kaunan Dekanozovas, Molotovo padėjėjas ar 
pavaduotojas. Toji žinia įvarė man baimės ir nerimo. 0 
ko jam čia reikia?... Vadinasi, vykdė savo sumanymus 
Lietuvoje greitu spartumu. O kai bus, jei tas nelauktas 
svečias užtiks mane dar Kaune ir, išlipęs iš lėktuvo, įsi
manys^ mane aplankyti. Tai savo baimės nepaslėpiau ir 
pirmininkui Juk aš tapčiau to svečio belaisviu? Tai nie
kis, — atsako pirmininkas. Ko jis čia eis! Dar yra laiko. 
Prašo neskubinti ir palaukti vakaro Kaune.

Neįtikino manęs pirmininkas. Nutariau nebedelsti 
0 čia vis dar valiutos nėra- Šit pagaliau ateina Lituvos 
Banko Valdytojas p. Paknys, vidutinio didumo lagami
nu nešinas, išbalęs, pageltęs. Lagaminas /pridėtas sv. 
sterl, švedinių kronų ir dolerių. Gavau doleriais ir tik 
kelintą dalį to, kas pirma mano buvo sutarta su pirminiu 
ku.

(Bus daugiau)
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Detroito naujienos
Detroito Lietuvių Organizacijų (aukas Tautos šventės minėjimo 
Centro Alto skyr. metinė veikla‘metu, čia tai viskas tvarkoje, 

Į bet jei koks tai sudary tas slap- 
Itas komitetas rinko Vasario 1G 
minėjimo metu, tai jau... Ta 
koki čia vienybė ir galybė. Bei 
kia tikėti, kad ir šiais metais n: 
kitaip tas slaptas komitetas j>-u 
sielgs. Girdėjau, kad Detroite 
lankėsi kovingas bendruomenės 
šulas ir pasimatė su fronto bi
čiuliais. Tai jau \"argiai sulauk
sime tos vienybės.

DLOC kas metai susitaręs su

DLOC-ALTo skyriaus valdy 
bą ir Revizijos komisiją 1977-Į^ 
78 metams išsirinko: pirm. Rai
mondas Sakis-Sukauskas, vice
pirmininkai: Elzbieta Paurazie- 
nė, Dr. Algis Barauskas, Juozas 
Lesčinskas, Antanas Sukauskas 
ir Romas Macionis, sekr. Sta
sys širnoliūnas, kasininkas An
tanas Vaitėnas, Pavergtų 'Tau
tybių komitete atstojai: Dr. Al
gis Barauskas, Bernardas Briz-1 
gys ir Saulius Kaimelis, nariai latviais ir estais rengia birželi- 
Viktorija Vaškelytė. Diana Čer- nių išvežtųjų minėjimą. Perei- 
nytė ir Danutė Veselkaitė. j tais metais Pavergtų Tautų sa-

Revizijos komisiją sudaro: vaitė, kuri, kažkokiais sumeti- 
Antanas Grinius. Kazys Gogelis mais'buvo nukelta į rugpjūčio 
ir Jonas Gaižutis. j mėnesį. DLOC su kitomis tau-

DLOC-ALTo skyrius kas me- tomis suruošė festavalį. pasiro- 
tai rengia Vasario 16-sios iškii- dė su tautodailės meno kūri

niais, dalį programos atlikominga minėjimą su menine pro
grama. Pereitais metais buvo Windsoęo tautinių šokių grupė, 
pasikvietę du kalbėtojus, vieną Į vadovė Eleonora Stane\ .čiutė- 
USA kongresmaną kitą lietuvį. 
Anglų kalbai buvo pakviestas 
paskaitai senatorius Donald W. 
Riegle. Jaunas vyras pirmi me
tai kaip išrinktas senatorium, 
labai palankiai pakalbėjo apie 
lietuvius ir gerai žino Lietuvos 
bylą. ,

Iš lietuvių buvo pakviestas 
Vliko atstovas inž. A. Sabalis. 
Minėjime visuomet priimama 
rezoliucija ir išsiunčiama pre
zidentui, viceprezidentui, spi
keriui, USA State sekretoriui 
bei Michigano kongreso na
riams Keli iš jų rezoliuciją 
įtraukė į Kongreso įrašus (re
kordus). Kas metai išgauna iš 
Michigano gubernatoriaus pro
klamacija skelbiant Vasario 16 
lietuvių diena- Taip pat išgau
namas leidimas ir iš miesto ma
joro iškelti Lietuvos vėliavą,
ant vieno ir to paties stiebo su ] įrengti branduolinis komitetas 
Amerikos vėliava, prie miesto/buvo sudarytas 1973 m. gegu

žės mėn. 21 d., Jurgis Mikaila 
pirm., Stefanija Kaunelienė vi- 
cepirm., Viktorija Norvilai t ė 
sekret, Antanas Sukauskas ka
sininkas ir Vytautas Kutkus in
formacijos vadovas. ,

Kad sumanymas būtu visiems į . * i
suprantamesnis ir aiškesnis, ko 
mitetas nuvyko ir apžiūrėjo 
Pittsburgo universitete Įrengtą 
lietuvių kambarį ir kitų tauri’-

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

lloms- Buvo pademonstruotas 
lietuviško skonio maistas. Po- ■ 
litiniai informacijai buvo išsta- . 
tylas didžiulis žemėlapis, dali- j 
narni komunistiniai lapeliai, ap-i 
rašymas apie dabartinę paverg- • 
tą Lietuvą. DLOC visomis prie
monėmis organizuoja laiškų ra
šymą USA vyriausybei, kongreso 
atstovams, šiuo metu į DLOCą • 
yra įsijungusios 25 veikiančios 
organizacijos, kurios sutartinai 
ir vieningai dirba politinį ir kul- ■ tas visu uolumu pradėjo telkti 
tūrinį darbą. DLOC vaidyba 
kviečia Detroito ir apylinkių vi
suomenę remti jų pozityvius 
darbus.

bių kamba Komitetas įsiti
kino, kad kambarys įrengti ne 
tik verta, bet ir būtina. Kamba
rys daug metų reprezentuos Lie 
tuvių Tautą. Atsirado reikalas 
ir komitetą praplėsti. Komite-

Lietuvių kambarys Wayne 
Universitete

Šiaip taip tas darbas buvo už
baigtas, nors ir nevisi pritarė, 

i Wayne universitete kambariui

rotušėj. Minėjimo in etų* ren-» 
karnos aukos Lietuvos laisvini
mo reikalams. Surinktos aukos 
persiunčiamos Amerikos Lietu
viu Tarybai. 1977 m. auku bu
vo surinkta $3,682. Kas metai 
aukų suma vis kyla.

Kaž kodėl LB slaptas komi
tetas braunasi į minėjimo salę ir 
renka aukas. Juk LB Detroito 
apylinkės valdyba viešai renka

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AV
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11J50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1735 So. Halted SL, Chicago, HI. S0608

IM

tam kilniam tikslui lėšas- Lėšų 
telkimas trukdo keturius metus 
ir 6 mėn. ki šiam laikui jau su
rinkta per 23,000 dol.

Kom bario projektą paruošė 
Rimas ir Jonas Mulokai iš Chi- 
cagos. Technikinį darbą atliko 
Vytautas Augustinas iš New 
New York o. Kambario įrengimo 
darbai beveik jau baigti. Kaip 
kambarys* atrodo pamatysime 
atidarymo dieną.

Pastatas, kuriame įrengtas 
lietuvių kambarys, randasi 
Wayne State universiteto rajo
ne, šalia James Couzens arba 10 
graitkelio rytų pusėje. Geriau

sias privažiavimas iš Warren 
Ave.. Pastato vardas Alex Ma- 
noogion arba Ethnic Heritage.,

Lietuvių kambario atidary
mas įvyks Vasario 16 dieną 1978 
m. ketvirtadienį 7 vai. vakaro. 
Atidarymui ir trumpai kalbai 
pasakyti pakviestas vyskupas 
Vincentas Brizgys. Kas atliks 
meninę programą dar nepaaiš-

kėjo. Gruodžio mėn. 26 d. ko 
mitetas buvo susirinkęs posė
džiui, kuriame buvo priimta iš
laidų sąmata. Paaiškėjo, <J<ad 
dar trūksta apie du tūkstančius 
dolerių- Komitetas dar prašo 
aukų tam kilniam darbui apmo
kėti skolą. Aukas priima 

; komi lėto nariai. Aukotojų šim
tininkų ir daugiau pavardės bus 
įrašytos kambario lentoje.

ALB Radijo klubo pranešimas
Radijo klubo pirm. inž. Vacys 

Urbonas praneša, kad “Lietuviš
ko Balso” radijo programų tran 
sliacijų laikas, sekmadienio ry
tais, nuo sausio pirmos pakeis
tas. Nuo sausio 15 d. pastoviai 
bus transliuojama nuo 8:20 vai. 
iki 9 vai. ryto. A. Sukauskas

so mors wfll live
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Juozas Kapačinskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kepečinskes, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia
j yri natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kį ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ZoUonko SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina S2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intusisto ir agitpropo propaganda bei 
ufcnaikivlmaL Abi knygos parašyto* lengvu, gražiu stiliumi.

PreL P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
KAlna tL -**

žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ  J t.

MAUHVMOSM, 17 J* <U. HALSTID n\ CHICAGO, fLU &&£

numatyta pa- 
ograniai pravesti ša j- 

tauškų ar pdę G. Špo
kaite. greičiausiai abu paAnur^ 

* pydami praves programą, irs 
taip buvo numatyta. Abu šiam 
darbui yra nepamafoomi.

? Pateikiau, kas jau pilnai ap
kalbę t n ir y'umna. O kas < Hr 
ne. ta; ateityje bus nevieną k sė

Altos valdybos pasiruošimai ?Sm j

Šių metų gruodžio mėn. 18 d. 
vietos Alios valdyba susirinko 
Lietuvių khdx> patalpose svar
biam posėdžiui, kuriame daly
vavo visa naujoji valdyba, bū
tent, vald. pirm. St. Suremtas, 
vicepinn. P. šernas, sekrt. dr. 
Vai. Plioplys. kasin. J. Stada- 
lius. v. narys Aug. Kapačinskas 
ij* šių e lučių nišytojas.

Susirinkimą atidarė St. Sū
pautas ir pateikė š’am jx>sėd/i ’ji 
dienotvarke. Pereito susirinki-j 

uno protokolus perskaitė dr. V.
Plioplys. Protokolai priimti be 
pataisų- Dienotvarkės punktai 
eina iš eilės, kaip geriau ir įspū
dingiau ateinančiais metais at

švęsti Vasario 16, Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 60 
metų. Pradėjus iš eilės apkalbė
ti patiektus programos punktus,: 
pasirodo, kad jau labai daug ir 
padaryta.

1) Užsakyta lietuvių klubo 
didžioji salė, vasario 19 dienai.
2) Pagrindinis kalbėtojas suti
ko kalbėti inž. V. Garbonkus.
3) Solistė -p. Audronė Gaižiu-1 
nienė sutiko giedoti bažnyčioje) 
per šv. mišias ir salėje padai
nuos keletą solo dainų. 4) V. 
D. š. Rinktinės šauliai-ės daly
vauja su vėliavomis bažnyčioje 
ir salėje. 5) Taipgi V. D. š. Rink 
tinės tautinhi šokių grupė šau
lei p. Jasaitytei vadovaujant pa
šoks tautinių šokių- 6) Bažny-

lsi čioje numatyta pakviesti kūn.
Raudeliūną, kad atnašautų šv. 
mišias už žuvusius karius, šau
lius, partizanus, ir už visus nu-x 
kankintus bei mirusius dėl tėvy
nės Lietuvos laisvės.
,Taipogi buvo dalinai apkalbę- j 
ti ir vidaus tvarkos pareigūnai;
— darbuotojai. Virtuvei vado
vauti pakviesta p. V. Petraitie- 
nė, sutiko. Barui vadovauja šau
lys J. Bubelis. Aukas renka Šau
lys J. Stadalius.

V. D. š. Rinktinės šaulius-es 
pasitinka vietos šaulių būrio 
vald. pirm. Aug. Pocius, kuris, 
teiks reikiamą pagalbą — pa-j 
tarnavimą, o šaulys P- Šernas! 
priims šaulius-es ir vaišins pa-! 
ruoštais užkandžiais.

Kaip kasmet, taip ir šiais me-; 
tais (t y. 1978 m-) Vasario 16 mi 
nėjimą atidaro Altos pirm. St.

L

kadangi 
Lietuvos 
skelbimo.

č. k.

!h. O k H i
i „akom is

i smuikus 
ma aptarti

ariu Pi minėjimas. ši 
labai svarbus hiomL 

nueina 60 metų m,j 
nepriklausomybės pa-|

Už tai vietos Altos į

stangas, kad būtų atžymėta kiiuM° 
įdomiausiai. į

O kliniam minėjimui i

vyne Lietuvą mylintieji Ii 
tuviai ir lietuvės. Aug

“Lietuvių jėga”
Lenkai neatsidžiaugia 

Jogailaičių era
Atsiųstoje nedatuotoje

op>.

Imk v-

esusz pul’i 
Augustą. ž

iru. sudarančių r

ipruollų, kurie 10 uolak- 
.:niu ietis po iris vieim

žigimantas I laužy
nas arklių pasagas, 
lo stiprias virves.

Iš kiekvienų penkių užsie- 
gamybos automobilių, pai- 
ų JAV. trys buvo japonų

Dz. gamybos.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKAJT PAMARĮ

» 336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais įprašo Pamirl, renus |® 
» gyventojus Ir gamta. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 

haina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti der 50 tentų.

1739 So. Halsted SL, Chicago, DI. 60608

J. A KISS JN THE DARK. Pikantiškų Ir intymiu nuotykių
įprašymai. paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2 50

Dr. Juozas B Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorijoi 
santrauka nuo pa: senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.0

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DIJC Vy- 
I tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 

211 psL Kains S3 00. Kietais viršeliais $4.00.
! Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
I ritas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus cekj ar 

oiniginę perlaidą. _ 1

17SS South Halsted Strset, Chi«i£o, UL 60S58
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f

17W S. Halfcted St, Chloro, IIL 60608. — TeL HA 141H
i

K
i

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša
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HEART 
FUND

ISLE
DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juorą Adomaiti - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikas ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėti] žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės 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
N«u|lcno«4 puti puikiu knyfy, kurie* papusi bet kokią

kn^gu tolntą «r lentyną.
Alekiendr** Pikelnllkl*, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymui, akaltoml kaip ro 
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakilnoki*. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių priihninl- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, auridra- 
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $3.

Or. Kwyi Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomai, Grt- 
Ž1A1* viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštąją viri. 1S.0B

Frer. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIIKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. Įrišta — $3.00, minkštąjį vlr- 
*eliais — $2,00; H dalis, 225 psL. Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais________________________________ TLM

Henrika* Tom/s* — TamaUvvka*, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
Pakalnės tr Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KeslOna*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina NerOni, TRYS IR VIENA, jaunystė* ttriminlmaJ 
170 psl.____________________ _______________

M. Gudeli*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai W 
puslapiai _ __________________________ -

Knyęas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidom*.

NAUJIENOS,

ZUM

pas mus

UNIV
1800 So. Hoisted St.

S3

A S

pss mus taupomi Jūsų pinigai 
lleka 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 - v1

Chicago, IIL 60608

TIKINTI DIDELES ATSARGAS
T< 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ 

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemai automobilUms pastatyti.



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
PublisLx Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co_ Inc.

1739 So. Halitrd Street, Chicago, Hl. 60608. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu------------------- $16.00
trims mėnesiams  $ 9.00 
vienam menesiui ______ _ S 3.00

Kanadoje:
metams$33.00 
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui  $ 3.50

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

Užsieniuose:
metams$34.00 
pusei metu$18.00 
vienam mėnesiui $ 4.00

metams________________ $33.00
pusei metu  $18.00
trims mėnesiams  $10.00
vienam mėnesiui_______ $ 3.50

Kitose JAV vietose: 
metams ______________$30.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
5^>kmadienius. leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet 421-8100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Nauji metai - nauji lapai

laiko ir pinigų konferencijom ir rezoliucijom, bet tos kon 
ferencijos daugumoje organizuojamos kitai pusei sunie
kinti ir pasmerktu Vietoj suniekinimo, imkimės priemo
nių pažinti ir suprasti vienas kitą. Pripažinkime kiekvie, 
nai organizacijai turėti savo nuomonę kiekvienu svar
besniu klausimu, bandykime vienas kitą suprasti ir ieš
kokime priemonių nuomonių skirtumams išaiškinti ir 
suderinti su bendrąja lietuvių veikla.

Jeigu mes būtume pasitarę ir skirtumus išaiškinę, 
tai būtume pastebėję, kad tie skirtumai nebuąvo toki d 
deli. Pas mus buvo žymiai daugiau jungiamojo elemente, 
negu skiriamojo. Jeigu būtume tiksliai nustatę jungia
mas gijas ir palikę skirtumus tolimiesniams aiškini 
mams, tai būtume radę bendrą kalbą ir nebūtų reikėję 
tiek daug energijos leistu Ttrtis nenorėjome, aiškintis 
neturėjome kantrybės, užtat šiandien turime dvi didelės 
organizacijas, kurios maža kuo tesiskiria-

Tartis nenorėjusioji mūsų tautiečių grupė, neturė
jusioji rimtesnių argumentų tokiam išdidumui pateisin
ti, nuėjo j amerikiečių teismus. Jie buvo įsitikinę, kad 
teisė buvo jų pusėje. Jie pasamdė vieną gabiausią advo
katu,, kad gintų neapginamą jų poziciją. Iš pasitarimo 
galima pakilti ir išeiti, jeigu kitaip galvojantis turi stip-

Jau uždarėme 1977 metų darbo veiklos knygą. Būtų 
gera, kad kiekvienas mūsų būtume turėję kelias dienas 
pagalvoti apie praeitais metais planuotus, dirbtus, baig
tus ir nebaigtus darbus, visą reikalą iš naujo apsvarsty- 
tume ir atidarytume’1978 metų darbų knygą kitaip nusi 
teikę. Jeigu mes sugebėsime, uždarę praeitus metus, pa
simokyti iš padarytų klaidų, tai būsime naudingi lietu
viams ir pavergtai Lietuvai. Jeigu to nepajėgsime pada
ryti, tai- ir vėl paskęsime nepagrįstuose kaltinimuose, ne
pasirašytuose paskviliuose ir tarpusavėje kovoje, kuri 
naudinga tiktai lietuvių tautos priešams. <

j.Birmiaus'ia,,nusileiskime ant žemės ir nestatykime 
pilių padebisyse. Mes turime teisę turėti labai gerą nuo
monę apie save, galime patikėti, kad ponas Dievas, da
lindamas protą, mums ne tik daugiau įdėjo, bet ir dar 
driptelėjo, tačiau kol šitas reikalas darbais nepagristas, 
tai nesipūskime ir neiškilkime į padebesis. Nestatykime 
Viduramžių pilių, bet planuokime pastatyti puikų lietu
višką namą, kuriame kiekvienam būtų kambarėlis, kiek
vienas turėtų teisę į šviesą, šilumą ir kiekvieno nuomonė 
būtų išklausyta. Jeigu mes įsivaizduosime viršžmogiais 
esą, tai nebus jokios bendros kalbos- Mes galime kalbė
tis, tartis ir susitarti, jeigu pripažinsime lygybės princi
pą. Tarkime kaip lygus su lygiu. Jeigu vienas gali trupu 
tį daugiau žinoti, negu kitas, tai nieko nenustos, jeigu 
jis mažiau žinančiam klausimą nušvies.

Seni Amerikos lietuviai seniai suprato pagrindines 
žmogaus teises ir visą savo veiklą grindė tų teisių pag
rindiniais nuostatais. Jie mokėjo susiorganizuoti į poli
tines grupes, religines organizacijas, finansines asocia
cijas- fraternalius susivienijimus ir atliko didelį darbą. 
Nesikeldami į puikybę, jie išmoko kartu veikti ir atlikti 
tiesiog nepatikimus stebuklus. Kitataučiai stebisi, kaip 
nedidelė gerai organizuotų lietuvių grupelė didelėje Amb 
rikos jūroje sugebėjo atsigabenti į Ameriką tokį didelį 
karo pabėgėlių skaičių ir kaip jie mokėjo duoti jiems dar 
bo pagal jų amatą ai- profesiją. Jeigu senieji, mažaraš
čiai arba kaltais ir beraščiai, galėjo atlikti tokius dide
lius darbus, tai kodėl dabar mes, turintieji didesnę patir
tį ir žymiai daugiau žinių, negalėtume' padaryti tiek, kiek 
senieji padarė arba dar daugiau?

Išmokime tartis. Vieni praleidžia nepaprastai daugius lankiusieji savo žinias pagilintų.

resnį argumentą, bet iš teismo salės išeiti negalima- Ka
da teisėjas paprašo įrodymų, tai reikia juos duoti. Ne
galima jų iš piršto išlaužti, negalima jų ant greitųjų su
galvoti. Argumentavimas privalo būti pagrįstas pagrin
dinėmis žmogaus teisėmis. Teisės visiems yra lygios. Jei 
gu savo teisių nežinai, arba jeigu nori kitam savo broliui 
tas teises paneigti, tai byla pralaimėsL Pralaimėjęs būsi 
dar nelaimingesnis. Manysi, kad ne tik lietuviai, bet ir 
didelę patirtį turintieji amerikiečiai yra prieš tave nusi
teikę, tavo didybės nepripažįsta ir neigiamais sprendi
mais davė bando 'pažeminti. Amerikiečiai 
pagrindines žmogaus teises įrašė į savo įstatymų kny
gas prieš du šimtus metų. Tie įstatymai padarė juos pro 
tingais ir galingais. Jie mums davė prieglaudą ir patarė 
susipažinti su JAV įstatymais, naudotis jų laisvėmis, 
mokslo žiniomis ir gerbūviu. Išmokime gerbti vienas ki
tą, kaip seni amerikiečiai tai daro.

Neniekinkime, nešmeižkime ir nemarinkime Nau
jienų. Naujienos įvairiais klausimais turi teisę pasakyti 
savo nuomonę, kaip ją turi bet kuris šio krašto pilietis ir 
jų grupė. Turėkite galvoje, kad Naujienos buvo įsteig
tos prieš 64 metus. įvairiais lietuviško gyvenimo klausi
mais jos dėstė savo pažiūras- Tą patį daro ir šiandien. 
Galima su Naujienomis nesutikti, galima nurodyti jų 
skelbiamų idėjų klaidas, bet negalima jų šmeižti ir nie
kinti. Jau ne vieną kartą buvo paskleistas gandas, kad 
išeina paskutinis Naujienų numeris, bet po to paskutinio 
numerio išėjo dar vienas, išėjo kitas, ir kitas, ir jos išei
na kiekvieną dieną. Jos ėjo 64 metus, jos eis ir ateityje. 
Naujienos galėtų uždaryti tiktai dienraščio leidėjai.

Diktatūriniame krašte bet kuris vidaus reikalų mi-
nisteris vienu plunksnos pabraukimu galėtų Naujienas paVim^mą~ kiJ piritas 

veiksnius įrikiucja ir JAV Lie
tuvių B-nę. Tuo jis pataikauja 
LB-nės tariamam “ideologui” 
St. Barzdukui, kuris yra jau pa 

. • sižymėjęs partijų niekinimu.
.......... . . .. T jeį b prįe Vliko ir Altos

naujieji politikai, vietoj Amerikos teismu būtų susėdę veiksnių priskirtų Pasaulio LB-
ne. tai dar galima būt sutikti, 

at-

uždaryti, bet Amerikoje ministerial tokios galios neturi. 
Aukštas mokyklas lankiusieji, bet mokslo esmės nesuvo- 
kiusieji norėtų Naujienas uždaryti, bet jie tokios teisės 
neturi. Amerikos įstatymai gina Naujienas nuo tokių pa 
sikesintojų. Naujienos nebus tokios pavojingos,

A. SVILONLS

Vedamieji turi būt paremti faktais
jantis žmogus. Be to, LB-nė 

|yra tik organizacija, ji apjun
gia labai mažą skaičių JAV gy
venančių lietuvių. Už ją yra 
skaitlingesnių susivienijimų, o 
be to, ji šiame krašte yra sus
kilusi.

(Tęsinys)
Nepaisant, kad b. kv. rašo 

apie Vliko įžvalgumą pasikve- 
sti Al. Štromą, o vistik savo ra
šinyje ji visiškai sumenkina. 
Mat, anot jo, Vilkas yra suda
rytas iš ‘"mirusių sielų”, esąs
anemiškas, sudarytas net iš5 
samdytą atstovų? Ka gi jis 
čia naujo atskleidė? šitokias ir 
panašias apie Vliką mintis jau 
seniai skelbia okupuotoje Lie
tuvoj, ok. parsidavėliai lietuviai 
savo rašiniuose. Jie jį kiek be
įmanydami niekina. Bet ar 
Draugo redaktoriui reiktų tųjų 
panašius pliauškalus skleisti?

Tiesa, kad yra Vlike partijų, 
kurios buvo silpnos Nepriklau
somoje Lietuvoje, jos silpnos ir 
‘šeivijoje. Bet tos partijos, ku
rios Lietuvos valstybiniame gy 
venime yra suvaidinusios lemia, 
mą rolę, jos nėra sunykusios iš 
eivijoje, jos dar ilgus metus at
stovaus ir laisvinimo veikloje. 
Užuot, b. kv. taip menkinęs par 
tijas paragintų partijų žmones 
būt aktyvesniais, kadangi par
tijos demokratinėje santvarko
je turi lemiamos reikšmės.

b. kv. parodo savo sąmonin-

3.
Spaudoje, bei suvažiavimuo

se visada yra kalbama ir ragi
nama, kad reikia mums kuo 
daugiau susirasti draugų ame
rikiečių tarpe, ypač valdžioje 
esančių. O b. kv. savo rašinyje

mąstytai rašo, nejausdamas at
sakomybės už savo skleidžia
mas mintis, dėl tokio Draugo 
skaitytojų informavimo.

Bet ką iš viso, b. kv. supran
ta karu? Ar jam tik tada ka
ras, kada ginklais kariaujama? 
Kodėl taip naiviai informuoja 
skaitytojus ir juos nuteikia 
prieš Amerikos valdžios atsto
vus, kurie šiandien ginklams 
tylint, veda diplomatinę kovą, 
daro pareiškimus, skelbia rezo
liucijas, kas okupuotosios 
tuvos Bylą padaro gyvą.

4.

Abejoja b. kv.^ar tiksli 
sų veiksnių taktika remtis

Lie-

prie bendro stalo ir išaiškinę nuomonių skirtumus.
Kol lietuviai atitols nuo pagrindinių savo darbo gai-,nes yra kraštų kur LB-nė 

rių, o vienuoliai imsis darbų ne pagal pasirinktą paskirtį, lieka ir poEtinę veiklą, ir tuo ji 
tai Naujienos būtinai reikalingos. Jeigu jų nebūtų, tai ten pasitarnauja ir VlikuL Bet 
turetume jas isgalvati. Lietuviško gyvenimo nenormalu-: tos veiksnys. Toks vei 
mus jos kėlė ir kels, kad nežinantiej pasimokytų, o moks duplikavimas nėra naudin

gas, tai žino kiekvienas galvo- interesui? Atrodo, kad jis neis-

mū- 
________ v vien 

apie šį reikalą taip atsiliepia:-^ amerikiečiais. Bet jis nepa- 
“Labai daug jėgų išleidžiame, rašO( kokia taktika būtų-tiksle 
melsdami . lietuviams palankių sn^ į kurjQS krtos valstybės 
mažų vietinių pareigūnų, dėklą-Į skvernus turėtu mūsų veiks- 
racijų. Visiems aišku, kad nei ;kad 
Amerika, nei kuris kitas kraš-Jį^jjg j0 gąmpfotavmas yra gry- 
tas Lietuvos neišvaduos ir jai_____________eRikia
laisvės nesuteiks.Niekas iš ame kia b kv. “dipIomaW ’ 
rikiečiu dęl Lietuvos laisvės ne
kariaus”.

Man rodos, kad lietuviškoji! šaulyje J A Valstybės, ieškoda- 
visuomenė turėtu karta perku-Imi joje ne vien fizinės, ekono- 
nu trenkti ne tik b. kv. Draugo j minės, bet ir moralinės pagal- 
redaktoriui, bet ir visiems ki- dos, tai b. kv. Amerikos vai
riems, panašiems rašeivoms, ku džios pareigūnų pareiškimus 
rie įsismaginę spaudoje žemina Lietuvos reikalu, laiko nieki- 
Ameriką, jos aukštus valdžios niais. Ar tokie jo.rašomi veda- 
pareigūnus, juos mokydami ir.mieji yra mūsų bylai naudin- 
priekaištaudami, kad jiems okū'gi? Ar jau ne laikas visuome- 
puotoji Lietuva nerūpi ir kad nei jam pasakyti gana mums 
jie veidmainiauja. Nežinau ar | tokių svaičiojimų.
yra kitas toks kraštas, gal b., pagaJ b kv išmanyma atro. 
ky. žino, kuris taip stonai pa-i^ kad Uetuv:a pati

ją, kaip Amerika. Prisiminki-; 
me Vasario 16-tos šventės pro-: 
ga padarytus Senate, bei Kon
grese pareiškimus. Pagaliau 
kas Belgrade taip kietai rėžė 
Mas kvai j akis, dėl jos apgau
lės, klastos? Kurio kito krašto 
atstovai? Ar šitoks b. kv. pa
reiškimas patarnauja mūsų

išmo
ne, kai viso pasaulio ' kraštai 
glaudžiasi prie galingiausios pa

sisako prieš IJetuv^okupad-. ’̂ kieno 
mat ji susikūrsianti reikiamą 
jėgą. Tai jo sapnas, kurį jis 
sapnuoja ir kaip tikrovę patei
kia mūsų išeivijai. Jis kalba 
apie apsigmklavimą.Ar gali Lie 
tuva be kitų pagalbos apsigink
luoti? Kam tokią nerealią mintį 
skleisti?

(Bus daugiau)

s

J vinis neviltes antplūdis, prieškambaryje aštriai sus- 
į kambėjo skambutis.

Tamsaus rugsėjo vakaro dešimtą valandą mirė- ' Dėl difterito jau iš ryto visos patarnautojos buvo 
. nuo difterito žemietijos daktaro Kirilovo vienatinis sū jš namų išsiųstos. Kirikrvas, kaip buvo be švarko su

^SU1^8 1 nūs, šešerių metų Andrejus. Kai daktarienė atsiklaupė atsagiota liemene, nešluostydamas šlapio veido ir ran-
— stamboka kaimo gy venvietė šalia prie mirusiojo vakelio lovelės, ir ja buvo apėmęs nėr-, nudegintų karbolka, nuėjo pats atidaryti duris.

• • • ■ *• 1 __________ ^Prieškambary buvo tamsu, ir žmoguje, kuris įėjo, gali
................................ 1 buvo išskirti tiktai vidutinį ūgį, kaklo skarą ir di-

skulptūros, paminklai. Jie priminė kompozitoriui ar-Į 
tinius žmones. Iki šiol parke tebeguli natūralus laukųl 
riedulys su iškaltu Kosciuškos vardu.

Nors M. Oginskis valdančiojo luomo žmogus, bet 
atjautė baudžiavinę liaudį, ne syki užstojo ją. bado| 
metais reikalavo atleisti žemdirbius nuo mokesčių. Jis’ 
šelpė sukilimo emigrantus, priešingai kitiems Lenki-'

ČESLOVAS KUDABA

SMURGAINIŲ PAUPIAIS

Dabar žalėse
Vilniaus — Minsko geležinkelio ir plento, čia “Raudo-, 
nojo partizanų” kolūkio centras. Kitąpu$ geležinkelio 
mažų upeliukų santakoje, milžiniškas senų medžių 
parkas, į kurį vedantys keliai — tai ūksmingos klevų, 
liepų, ąžuolų alėjos.

Nuo 1802 metų šių vietovę paveldėjo žinomas kom
pozitorius ir vsuorneuės veikėjas Mykolas Oginskis 
(17G5—1833), kuris su pertraukomis čia gy’vcno dvide 
šimt metų..'

Priešai

alėjosstovėjo koplyčios. Romos griuvėsių imitacijos.,nepaprastai blyškų veidą, tokį blyškų, kad rodės, 
nuo šio veido pasirodymo prieškambaryje pašviesėjo...

— Daktaras namie? — skubiai paklausė įėjusis.
— Aš namie, — atsakė Kirilovas. — Ko jums reikia?
— A, tatai jūs? Labai džiaugiuos. — nudžiugo įėju

sis ir prieblandoje ėmė ieškoti daktaro ranką, rado jų 
ir tvirtai suspaudė savo rankose. — Labai, labai džiau 

•giuos. Mes su jumis pažįstami... Aš — Aboginas... turė-
M. Oinskis pirmiausia pasirūpino prideramai per- J<xs dvarininkams, nepritarė Napolebno karo akcijai, jau jUs matyti vasarą pas Gnučevą. Labai

tvgarkyli dvarą. Rūmus projektavo žinomas Vilniaus! dar žygio pradžioje viešai pareiškęs, kad Bonaparto augi uos, kad radau... Dėl Dievu, neatsisakykit tuo- 
universiteto profesorius M. Šulcas, parko augaliją ko-’žy8*s pražūtingas, nes išdidusis imperatorių^ nežinąs. jau važiuoti su manim... Pavojingai apsirgo mano žmo 
lekcionuoti padėjo B. Jundzilas. Palei upelius buvo su įausti05 slaptingų galių 9 kurios jį ir paklupdysian- jr vežimas su manim... 
kurti du parkai — prancūziškojo ir angliškojo stiliaus., ^,os- 
Dvaro, parkų rekonstrukcijas vykdė žinomas tuo me
tu gubernijos architektas J. Ihisjc (J. Pousier). Tuo

Iš įėjusiojo balso ir judėsiu buvo matyti, kad jis 
Dabar saugomais paminklais paskelbti parkas išbuvo labai sujaudntas. Tarsi gaisro ar pasiutusio šuns 

. . 1 - ii z<n x -j rūmai, vietinių žmonių pasakojimuose girdėti pasidi- išgandintas, jis vos besulaikė savo dažną kvėpavimą Ir
“C. -_?Jdžiavimas iston> °ginskin- T« įkalbėjo grei virpančiu balsu, ir kažkas nedidinai

lne“’ nuoŠirdaus. vaikiškai bailaus buvo girdėti jo kalboje, ij* perstatyti) klasikinio stiliaus rūmai, prie jų — oran- 
žeriju su lonada. Įkurtas botanikos sodas, žvėrynas. 
Ypač jdo:jus buvo parkai, kuriuose labai išradingai 
panaudoti i:pclia»: jie ir tvenkinius pildė, ir malūnus 
suko, tek cjo perk sa i s, sruvo vingiais. Buvo išvedžio
ti keliai, keliukni. pastatyti stilingi tilteliai, sukurtos

mintį puoselėja pati žemė, duodama gyvybę _
džiams. upeliams, o ir žmogus, atgaivindamas tą legen isgųsdintieji ir priblokštieji, jis kalbėjo trum
dą ir atkurdamas senosios kultūros bei gamtos uutrūkstamais sakiniais ir ištardavo daug berei-
bes, turės nemaža pasidarbuoti.

PABAIGA

važiavau, siela persikėntėjau... Vilkitės ir važiuokime 
dėl Dievo... Tatai įvyko tokiu būdu. Atvažiuoja pas 
mane Papčinskis, Aleksandras Semionovičius, kurį jūs 
pažįstate... Mes pakalbėjom, paskui sėdome arbatą 
gerti; staiga žmona pašoksta, griebiasi už širdies ir 

, krinta ant kėdės atkaltės. Mes nunešėm, jų į lovą ir...
aš jau ir amoniaku jai smilkinius tryniau ir vandeniu 
šlaksčiau... guli, kaip negyva... Bijau, kad tatai anev- 
rizmas... Važiuokime... Josios ir tėvas anevrizmu mi-

1 rė...

1 Kirilovas klausė ir tylėjo, tarsi rusų kalbos nesup 
rastų.

Kai Aboginas dar kartą paminėjo Pąpčinskį ir sa
vo žmonos tėvą ir dar kartą, ir dar kartą patamsyje 
ėmė ieškoti ranką, daktaras pakratė galvą ir pasakė^ 
apatiškai ištęsdamas kiekvieną žodį:

— Atleiskite, aš negaliu važiuoti.. Minučių prieš 
penkias mirė... mano sūnus... < v

— Nejaugi? — prašvagždėjo Aboginas, žengdamas 
žingsnį atgal. Kurių negerą valandą aš patekau. Nuos
tabiai nelaiminga diena... nuostabiai! Koks sutapimas... 
ir kaip tyčiomis.

Aboginas suėmė durų rankeną, ir susimasčiusio 
jo pasviro galva, jis, matyt, svyravo ir nežinojot ką da- 
rvti: išeiti arba ncatsislojant prašvti daktarą.

(Bus daugiau)

I kalingi], reikalui netinkamų žodžių.
1 — Aš bijojai! jūsų nerasti, — tęsė jis. — Kol pas jus

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS*
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rR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ Lluus 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 5*. Pulaski Rd. (Crowford 

Hawica’ Bu* Ming k ToL LU 5-6446 
t lomus pagal susitarimą 

Jf' aw sdiep.a, skambinti 374-8004.

lai-
Šv,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

fHIRURGUA 
Telef. 695-0533 

Fcx Valley Medical Center 
*60 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

UK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA. DOS: 3—9 aarix> dienomis u 

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

Evans rūpinasi 
mirusių sielom

Mažeika-Evaiis ir Sūnus 
dotuvių direktoriai, užprašė
Mišias Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
kiekvieną mėnesio pirmąjį pciik 
ladienį 7:30 vai. ryto, kurios 
bus aukojamos už palaidotus iš 
Maze k a-Evans ir Sūnūs laido
tuvių koplyčios. Pirmos šv. mi
šios bus atnašaujamos 1V7S m. 
sausio <> d., 7:30 vai. rvlo. Kas 

. t.norėtų už savo nurusiuosms pa- f 
simelstL kviečiami šiose mišio-1 
se dalyvauti. » w •

Šventos Mišios užprašą tes
Jan. (saus.) H 7:30 AM 
Feb. (vas.) 3 7:30 AM 
Mar. (kovo) 3 7:30 AM 
Apr- (bal.) 7 7:30 AM

Rez.: Gl 8-0873
DR. W. EiSIN-EISINAS 

A’'UŠ=RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 5o. Kedzte Ave., WA 5-26/0
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
. s’liepia, skambinti Ml 3-0UQ1.

June ((biri.) 2 7:30 AM 
July (iiep.) 7 7:30 AM 
Aug. (rug]>.) 1 7:30 AM 
Sept, (rugs.) 
Oct. 
Nov. 
Dec.

(spai.) 6 
(lapkr.) 
(gruod.)

1 7:30 AM 
7:30 AM 
3 7:30
1 7:30 AM 

(Pr.)
TEL. — BE 3-5893

PR. A B. GuEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3iu7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2616 >H.Jl St. Tei. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

G Trys Georgia valstijos ūki
ninkai atrado, kad jautukai, į 

t kurių pašarą įdedama cemento 
j dulkių, greičiau didina svorį ir 

Vengrijoje planavime vyk būna geresnė jų mėsa. Agrikul- 
sta komunistiniu tempu. Auto- tūros departamentas tai patvir- 
mobilių pardavimo agentūros tino, 
pranešė suinteresuotiems tary-' 
biniams piliečiams paduoti pa-J 
reiškimus jau dabar, jei jie norP 
gauti 1983 metais automobili ’ 
Dabar yra bent 300,000 laukiau ’ 
čių eilutė.

Žiema (Akvarelė)fA. Šileikis

SUSIRINKIMŲ

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

A$ pritraukiau juos Žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais." — Ore. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, rnrilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė“. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi 
rūšie j i? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE,

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

i MUSONAS SEIBUT1S 
/ inkstų, pūsles ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL anerad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak 
ofiso telef.: 776-2880 _ 

Rezioencųos telef.: 4nc-5545

Į Brighton Parko Lietuviu Namu Sa-
i m . Ty - ~n vininkų Draugija šaukia visuotiną

® Poru Motor B-\e per /C j^j-įų susirinkimą š. m. sausio 8 d. 2
savo gyvavimo melu pagamino vai. popiet Vyčiu salėje, 2455 W. 47

. 7-v " St. Visi nariai kviečiami dalyvauti.100 milijonų automobilių. Po ^^0 bus vaišės. Vaidyba

f NELLIE KADŽIUS
Pagal 1-mą vyrą BALSEWICZ 

Buvusi užeigos savininkė Bridgeport© apylinkėje.
Mirė 1978 m. sausio 2 dieną 6:30 vaL vak. Fort Worth, Texas, 

sulaukusi 88 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus John Bali, marti Bernice, gyv. Fort Worth,

Texas, 4 anūkai, 7 proenūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lajdotuvės įvyks penktadienį, sausio 6 d., 11:00 vai. Holy Cross 

kapinėse, Racine, Wisconsin.
Visi a. a. Nellie Radžius giminės, draugai ir pažįstami kviečiami 

ją prisiminti maldose bei kalbose.
h ‘ Nuliūdę:
* ' sūnus, marti, anūkai, giminės.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAlGr

1605^7 So- HERMITAGE AVENGE
Teu: YArea 7-1745 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENIU
dk. v i t. tauras 
gydytojas 1R chirurgas

S*nara praktika, spec. MOTERŲ figos, 
vr.sas zo52 WtST 5yth STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir peuKi. 2-4 ir tj-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

i
Tetefonaa: L Af ay eile 3-0440

F. ŠILEIKIS, 0. P.
OarHOFKDAb-PKOTEZLSTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. bpecian pagaina kojoms.

* Uircn Supports, ir L t.

Wtsf 63rd St, Chicago. Ijl. 6062$ 
_____ PRospect 6-5084

EMILIS MARKVALDAS
Gyv. 6621 So. Artesian Ave.

Mirė 1978 m. sausio 3 d., 11:00 vai. ryto sulaukęs 77 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Balandiškių km.
Paliko nuliūdę: žmona Elzė, sūnus Valdemaras su šeima, duktė 

Albina su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Kosary koplyčioje, 3100 W. 59 St.
Ketvirtadienio vakare bus perkeltas į Ziono Liet. Liuteronų baž

nyčią, 9000 So. Menard Ave., Oak Lawų, HL 7:30 vai. vak. ten įvyks 
budėtuvės.

Penktadieni, sausio 6 dieną 10:00 vai. ryto bažnyčioje įvyks pa
maldos. o po jų bus lydimas į Bethania kapines.

Visi a. a. Emilio Markvaldo giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių direktorius Kosary, tel. 434-4246.

į

JOSEPHINE SCHUKOLAS

MODERNIŠKOS AlR-CONDITiONED KOPLYČIOS

s Gėlės visoms progoms
į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
! 2443 WEST 6ord SfKEhT

Telfonai: Pk 8-08^3 ir PR 6-0834 
naujoji Barbaros ir Gene Drishig 

krautuve.
the- daisy store 

/918 Scuvhwest Hwy O^k Lawn
" TeiJ t^-1318

Fruit-Filled Fantasies

PERKRAUSTYMA1.

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

M 0 VI N G
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL 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

Pagal tėvus ŠIMKUTĖ f
Gyv. 1327 So. 49 Ave., Cicero, III.

Mirė 1978 m. šaušio 3 d., 3:00 vai. ryto, sulaukusi 78 metų amž.
Gimusi Lietuvoje, Skirsnemunės parap.., Rotulių km.
Amerikoje išgyyeno 53 metus.
Paliko nuliūdę: 3 sūnūs Edvardas su žmona Emily. Ralph su 

žmona Helen, gyv, Kalifornijos valstijoje, ir Juozas su žmona Mildred, 
4 anūkai, du proanūkai, pusbrolis Jim Balšaitis ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Priklausė SLA 301 kuopai.
Kūnės pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 So. 50 Ave.. Cicero, BĮ.
Penktadienį, sausio 6 dieną 9:00 4al. ryto bus lydimas iš koply

čios į Sv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Josephine Schukolas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnūs, marčios, pusbrolis, giminės

Laidotuvių direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.

‘ The home pictured above 
i doesn’t appear much different 
, thajs any typical an burbau 
‘home. But it incorporates en-

TĖVAS IR SUNŪS
MARQt ETTE FUNERAL HOMF

2533 W. 71st Street
TeleL: GRovehiU 6-2345-C

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

N ARIAL*

Chicago*

Lietuviu

Lcidotu viu
Direktorių

AsBocueijo*

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

!R NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS Al. PHILLIPS
TOMAIS JLK LAURYNAS LABANAUSKAS

a3U7 So. LITUANiCA AVENUE. Phoue: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
14A6 So. oUth Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Enjoy the fruits of summer's labor — with a detectable wmar 
cream dressing. Simple to make and delicio^ to torra. a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fraii — p-apca, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing s quick, pick-me-wp flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Morton®Nature’s Season^seasoning 
Wend. y

Other salad tips? To please the eye aa/toell as the taste beds, 
▼ary color, shapes and sizes of differenLfruits (or vegetables) 
co the serving platter.

* , To prevent cut fruit from discoloring, dtp sKces or weiltfte 
of applet peaches^ nectarines, pears and some plume in tonoa 
juice.

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-oence) carton sour 

cream
\ M cup firtnTy packed

brown sugar

te teMpooa MoHoa ’ 
Nature*! S natom 
reasoning Mtad

Sira* materials, and appli
ance* ^hieh ean cut energy 
weeds by up to M percent It 
has tw« heat-eirculatinc 
HeatilaUr Fireplace* (right), 
deigned to draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air back into the

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
gave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim k being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*75" house wia built to demon
strate the many practical ways 
of conscmng energy. The to- 
tel additional eote of these 
Improvement! was approxi
mately M.000 . . . projected to 
be amertiaed With tn 4 to S

sulation within wnlls and-©eil
ine ax well « in earthen, berms. 
around the foundation, orien
tation to seasonal ran 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 k*s characteristic of moat 
fireplaces, according to the de- 
aigners of “Centenergy "76. *

Th* fireplaces were supplied 
br Home Crafts, I*e„ Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vepa 
Industries, Ine„ located in ML 
Pleasant, Iowa. manufactures 
a complete line of btdZf-te* 
freestanding and wall- 
mounted. JrepUsees • • • pan.

GEORGE F. RUDMLSaS
3319 So, LITUAMCA AVE. TeL: Y Arcs 7-113^1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET Rj.pcblk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tin!* 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hill*, PL 974-4410

8354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-U11
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ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Kanados kalvos (Akvarelė)Bronius Murinas

LIETUVOS AIDAI
1490 AM

106.3 FM

Tel. 737-7200 arba 737-8534

WATCHMAN

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

An equal opportunity employer.

PAVARDE IR VARDAS

CORES A3

visuomenei Ir išmokėjo dau- 
iNUS dolerių savo apdraus-

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

saitis, buvusios apskričio sekre
torės ir George Joniko, buvusio 
apskrities pirmininko.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL WfiO?

l-«il Frank Zipoll, 
jeos'Zi w.wtti st.

GA 4-8654

3UILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Įr Remontas

Q Vajaus proga praiau «ųsU N»njiena« dvi savaite* ausipaii- 
nimui nemokamai ir be jokfrj jsipereigojimv

Penkt. 9:30 - 10:00 v

LAIKRODŽIAI Ir 5RANGENY83S

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Tolst: RE public 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chi^ęŲlll. 60632. Tai. YA 7-59K

♦ Manigirdo Motekaičio kon
certas su Čikagos Phi [harmoni
jos orkestru Įvyks šį šeštadienį, 
sausio 7 d. 8 vai. vak. Čikagos 
Auditorium Theatre, 70 East 
Congress Parkway Bilietai gau7 
narni prie Įėjimo. Visi lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti.

(Pr.)

M. i r M K U I 
Notary Public 

INCOM.B TAX SIRYICI 
4259 S. Maplereed. T»L 254-7451 
Taip ptt daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi plllatybėi pra
šymai ir kitokį blankai

Jubiliejinio banketo komisi
jos narė Rožė Didžgalvis atra
portavo buvusio banketo Įplau
kas ir išlaidas. Anna Casey ra
portą patvirtino. Buvo apdova
noti šv. Kalėdų proga laikraš
čiai, radijos ir organizacijos. 
Perringti klubo valdybos nariai 
— pareigūnai, visi liko tie pa
tys. kurie buvo praeitais me
tais, tik Kasparo Krikščiūno pa
reigoms, kaipo kasos saugoto
jos išrinkta Anna Viceka.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turtu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tel. 927-3559

Namai; Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Po susirinkimo buvo žaidi
mai, kurių pelnas skiriamas 
moksleivių stipendijų fondui. 
Apskritis kasmet prisideda prie 
Vyčių Centro Fondo su auko
mis. Per praeitus metus Vyčių 
jaunimo kuopos veiklios narės, 
Rosemary Klatt ir Maria Za- 
karka, gavo dosnias stipendijas.

Susirinkimą sekė kalėdinis 
pobūvis su kavute ir skaniu Na
poleono tortu, kurį iškepė Emi
lija Pakalniškienė.

Pirmas 1978 metų apskrities 
susirinkimas bus kovo 13 d. 
Vvčiu salėje. E. Laurinaitė SAVININKAS parduoda 2 butų po 

3 miegamuosius mūrini namą gerame 
stovyje už prieinamą kainą į vakarus 
nuo Kedzie. Teirautis po 6 v. v.

Tel. 778-1552.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks vasario mėn. 10 d. Šaulių 
namuose 1 vai. po pietų.

V. Cinką

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

MAN WANTED
for office cleaning 1 day a week. 
Bridgeport area. (jail. 538-8100.

v. * • i i • — Pedagoginio Lituanistikosžiemos metui atvyko ilT x .Instituto absolventų išleistu ves 
bus 1978.1.14, 7 vai. 30 min. vak. 
Jaunimo Centro Rūmų didžio
joje salėje. Maloniai kviečiama 
visuomenė gausiai dalyvauti 
šiose absolventu išleistuvėse.

— Viliją Butkytė išrinkta Miss 
Pasadena Universe ir dalyvaus 
tolimesnėse varžybose. Vietos 
laikraščiai įdėjo jos nuotrauką. 
Ji priklauso skaučių organizaci
jai ir tautinių šokių grupei.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyriaus val
dybą sudaro: inž. A. Mažeika —- 
pirm., A. Skirius ir V. Bandžiu- 
lis — vicepirm., I. Bužėnaitė — 
sekr., Br. Dūda — prot. sekr., 
S. Kvečas — fin. sekr., K. Priš-

čiau nuoširdžią, 25 dolerių au- džio. Išklausys valdybos pra- 
ką”. Dėkui valdybai ir visiems Į nešimus apie nutarimų vykdy
to dalinio nariams. ;mą ir aptars kelis bėgamuosius

visuomeninius mūsų gyvenimo 
klausimus. Nariai kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Klubo valdyba

willing to work any shift.
6 day w’eek.

. Overtime after 40 hours.
Insurance and other benefits.

Steady work. Previous work record 
will be checked: Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

Jau turis laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus $64 pat Kaina 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Lietuvi i, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 

Ir 314 veiklesnių žmonių blografi- 
ą. tocailistinių, laisvamaniškų ir

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

Tel. GR 6-7603

Ilgai ir sunkiai sirgęs ilgame
tis klubo pareigūnas kasos sau
gotojas a. a. Kasparas Krikščiū
nas mirė 1977 metais gruodžio 
mėn. 22 dieną ir tapo palaidotas 
28 dieną Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse sklypo N r. 177 blokas 
10. A. a. K. Krikščiūno ilgame
tė bendradarbė ir draugė Mary 
Nabereza rūpinosi laidotuvėmis, 
kurios buvo iškilmingos. Iš La- 
kavičiaus koplyčios buvo nuly
dėtas į švč. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kur kunigas Zakaraus 
kas atlaikė iškilmingas šv. mi
šias už velionio sielą ir palydėjo 
į kapus.

A. a. Kasparo Krikščiūno brol
vaikiai atvyko laidotuvėms iš 
Wiscansino ir Michigano. Ma
ry Naberezos sūnus, marti ir 
anūkai patarnavo palydėjimui 
į amžiną poilsį savo šeimos ge
rą draugą. Taip pat 1977 m. 
gruodžio m4n. po operacijos 

’ nė ilgametis narys Alfonsas Ma~

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas £azu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38,800.

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

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

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

* DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuominintu*
4243 W. 63rd St, Chlcajs 

Tel. 767-0600.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREIKIENfi

2808 Wvt 59th SL. Chlexgo, HL 60S29 • TeL WA 5-2787 
Dld«ll« Mtlrinkinwt j«rei rQii.-r Įvairių pr.Hy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

— Ponia Sofija Pranckevičie- 
nė sutiko priiminėti stalų užsa. 
kymus Į Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto absolventų išleis 
tuves, kurios bus 1978.1.14, 3 
vai. 30 min. vak., Jaunimo Cen 
tro Rūmų didžioje salėje. Jo< 
tel.: 776-2191. Skambinti po 7 
vai. vakare.

— Penktadienį sausio 6 d. 7 
vai. vakaro. Marquette Parko 
Fieldhouse salėje, esančioje prie 
67 ir S. Kedzie pietvakarinės 
sankryžos. Spaudos Klubo na
riai susirinks mėnesinio posė-

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

Insurance, lucerne Tax
2951 W/63rd SL Tek 436-7878

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUnTE GIFT PARCELS SERVICE 
2M1 W. 69th St, Chlore, HL K>629. — T*l. WA 5-273? 

X333 Sk H«l«t*d *t, Chlc*ffo, IIL 6060S. — T»l. 254-33?* 
V. VALANTINAS

AR JAU i»ASlDARETE 
SAVO TESTAMENT.^.?

Tuo reikalu Jums gali daug 
□adėti teisininko Prano šulo pa- 
-uoAta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago IIL 60608 
kas non Įvesti madą, kad bei> 
dradarbiavimas su sovietais yn 
r*alriotinis aktas, paliekant su 
lis konfrontaciją pavergtie

siems . - .

D ft M 1 S ! O
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $93 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penslninkamt 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

3445 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775Našlių klubo veikla

Į metinį susirinkkrtą. kuris 
įvyko 1977 metų gruodžio mėn. 
9 dieną, šaulių namuose, dėl 
blogo o ro nedaug narių atvyko. 
Pirmininkui, atidarius susirin
kimą 1:30 vai. po pietų, buvo 
aptariami klubo einamieji rei
kalai ir du ilgamečiai nariai 
pravesti Į garbės narius — Juo
zas Pakutaitis ir Besi Kneizer.

Apskrities 
nkiinas įvyko 
) 12 d. Vyčių 
ad.ts klebonas

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, gtatytos bai- 
r_ ” y....................... —
pasaulietiški chorai, 9 bažn; 
jos. Duoti dokamentai kai _ _ _____ _____
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigt oi mokyklos, i kai tykios, ban* 
kai ir kt

Norintieji Mą knygą UtcrtL praloml paradyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir paniurti:

173J So. Halted SL, Cldcaro, m 40MS

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 83 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Amerikos lietinių dlenničlo steigėju* bei lletuvlžkoa spaudot pirmū
nus Ir atliekant būtinu pareigu aurfinani liettrrybėf lilikfmui tkel- 
hiimag Nasjieni piatlrlmo raina.

<AUJIKKOS tvirtai stori Ir keroja iš LUtiroe fr MVtrrtw Itotovli laimu 
aaldAmo* ir neddėdiMoe į undėrluf ec akupautaii ar įjallo

<
IAUJIETO3 palaiko visu lietuvių deaoknttoer trupes, jt bendru Inrtiti- 

riju Ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbui bei tikslus.
MAUJ LENOS stotoviuja tyliąją lietuvių daugumą Hals metime reto

rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Niųjie- 
nu yri mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo vijų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir Jot fcnonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneri—,
KAINUOJA: Chlctyol* Ir Kin>do|a metams — S36.00, pute! metu — SIAM, 

trims mėn. — $150, vienrm min. $100. KHom JAV vieHsc mrtwns 
— $24.00, maty — >14-00, vienam — $2-50. Užrienlo^ 
M — $31.00 metama. luripriBrHmul siunčiama *>yaHv aemakaaiaL

Fr&Aoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— A. Vidutis iš Gary, Ind-, iš. 
vyko į St. Petersburg Beach 
Floridoje. Keisdamas adresą, 
pratęsė prenumeratą ir atsiun
tė penkinę spaudos palaikymui.{mantas 
Dėkui. Frank Šatas iš Freemont, 
Wis., žiemos metui atvyko įJ 
Brightin Parko apylinkę, kurio-1 
j e ilgus metus laikė taverną. Jo 
nas Papeliučka iš Treasure Is
land, Fla., svefkina Naujienų 
skaitytojus ir savo draugus Nau 
jųjų Metų proga.

— Edmundas Vengianskas, 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos pirmininkas ir N. Mar- 
tinkus, iždininkas, atsiuntė tokį į 
raštą: “Čikagos Gen. T. Dau- 1 
kanto jūrų šaulių kuopa ir jos 
vadovybė, didžiai įvertindama 
Jūsų atliekamą darbą lietuvy
bės palaikymo ir lietuviškosios 
visuomenės informavimo bare, 
o taip pat, būdama dėkinga už 
skelbimą žinių apie Čikagos jū
rų šaulių veiklą visuomenės ži
niai, šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga, skiria jums mažą, ta-

SLA — jau S0 metų tarnauja lietuvi 
giau kaip SEPTYNTUS MILL 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra pigi, nes SUSIVTE- 
NUIM.AS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbom pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerly kapitalą 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomą Ją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiaL

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALŪ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių koloniją. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

r — Jane Bajerčienė, gyv. So. 
Bostone, pagarsėjo redaguoda
ma Sandaros laikraštyje šeimi- 

'ninkių skyrių lietuvių ir anglų 
kalba. Tuo susidomėjo Bosto
no viena televizijos stotis ir Ja- 

Įnei Bajerčienei davė pasiūlymą 
būti jų TV programose kaip 
“Food editor’'.

Veda K. BRAZDZIONYTE
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

linis UiiiketasVLirttivos Atsimi
nimai’’ bits MariiiiMjue paialpo- 
sr, sekmadienį vasario 5 d. šį
met bus pagerbtas Algirdas Bra
zis, dėl pas langų išlaikyti gyvą 
ietuvylię per lietuvišką dainą 
ir muziką ir dėl jo nenuilstančių 
pastangų per ilgus metus veikti 
su įvairiomis lietuviškomis or
ganizacijomis.

Marquette Parko 112 kuopa 
šįmet suruoš metinį šv. Kazi
miero paminėjimą kovo 5 d. Šv. 
mišios bus 10:31) vai. ryto Gi
mimo Panelės šv. Bažnyčioje, 
kur religinę programos dalį su
ruoš kleb. Antanas ZakarauSr 
kas ir kuopos dv. vadas kan. 
Vaclovas Zakarauskas.

Nariai vienbalsiai nutarė at
kartoti aukas paremti lietuvių 

vedėjas; Į SpaU(iai, radijo, televizijai ir 
Raportai! kitoms draugystėms. Aukos 

apie ateinančius {bus išsiųstos sausio mėnesį.
; Nariai buvo paraginti pasi- 

Vycių choro metinis banketas} melsti už sveikatą Adelines la
ir šokiai bus Pakšto salėje, sau 
šio 21 dieną.

Liet, nepriklausomybės me

Lietuvos Vyčių 
bvrtaininis susir 
11)77 m. gruodž: 
salėje. Dvasios 
Antanas Zakarausku 
no narius šv. Kalėdų 
paragino visus pamatyti Lietu
vių televizijos programą — Ka
lėdų vakarą, kuriame programą 
sudarė Vyčių choras. Jis taipgi] 
ypaPngai ragino visus dalyvau--1 
ti akademijoje pagerbti vysk. I 
V;urentą Brizgį sausio 22 dieną.|

Iš vienuolikos Vyčių namo di
rektorių kas metai kelių termi
nas baigiasi, šįmet buvo išrink
ti trys: Albertas Zakarka, di
rektorių iždininkas; Clemente 
Vidžius, Vyčių namo 
ir Jeronimas Jankus, 
buvo perduot 
parengimus.

Didžiausiai kailių 
posirinkimaj

P8^ vlenlatoU

VIžUnormana 
į®J-?MURi>TElNĄ 

’JjfSfSę^TeL 263-5826 
vhjMaįi ir

677-M89
^įjįSį^!^ (bota)

BEST THINGS IN UFE

FIGHT HEART DISEASE




