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yLIETUVOS ATSTOVO BACKIO
ŽODIS PAVERGTIEMS LIETUVIAMS

Lietuvos atstovo dr. S. A. Bačkio žodis Į Lietuva per
duotas per Amerikos Balsą Naujųįv 1978 m. proga
Brangūs Tautiečiai,

Sutinkame Naujuosius 1978 
Metus, prisimindami svarbesius 
1977 metų dalykus ir klausda- 
rhies, ką mums žada 1978 me
tai. ' : ‘

Visų Vakaruose esančią lie
tuvių veikla 1977 metais buvo 
nukreipta į tai, kad tinkamai 
būtų pateikta dokumentacijos 
Helsinkio Baigiamąjį Aktą 1975 
m. rugp. 1 d. pasirašiusioms vai 
stybėms, kada jų atstovai susi
rinks ‘Belgrade apžvelgti ir įver 
tinti pasirašytų nuostatų įgy
vendinimo reikalą. lietuvių ge
rai paruošta medžiaga buvo pa
teikta nė tik JAV institucijoms, 
bet ir kitų, valstybių Helsinkio 
Baigiamąjį Aktą pasirašiusiųjų 
vyriausybėms. Joje buvo aprą- 
šyta lietuvų tautos būklė, aspi
racijos bei faktai, kaip Lietu-

savaitės proga, kari — “Mes su
stiprinome musų užsienio poli- 

' trką žmogaus teisių klausimu ir 
mes leidžiame aiškiai žinoti, 
kad JAV yra priespaudos aukų 
pusėje. Mes esame už kankina
muosius, už neteisingai kalina- 

• namuosius, ir su tais, kurie bu
vo nutildyti.”

šiandieninėje mūsų padėtyje j ... ‘ ‘paminėtieji pareiškimai mus: 
guodžia ir stiprina. Tiesa, rea
lybė dabar tokia yra, kad pa
saulinė politika yra atsargi ir 
galimumai ką padaryti, atsiek
ti yra riboti. Bet, nežiūrint ga
limumų ribotumo, tikėkimės, 

kad žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių nuolatinis primini- 

pradės reikštis didesnių tų 
teisių ir laisvių pagerbimu.

Sutinkame Naujuosius Metus 
su viltimi didesnio žmogaus tei
siu ir pagrindinių laisvių įgy
vendinimo, Belgrado kort- 
ferencįjoje svarstoma. Tat, Lie 
tuvos Pasiuntinybės vardu lin
kiu visiems tautiečiams gražio
mis prošvaistėmis gausesnių 

[Naujųjų Metų! „

tautiniai nuostatai, kuriuos So
vietų Sąjunga yra pasižadėjusį 
vyię<iyti- Taip pat buvo pateikta 
medžiaga apie padėtį Lietuvoje 
VakarLpasaūlio spaudai. / į

lapkričio 25 d. JAV p, f t ~ e 9
delegacijos narys Belgrado kpn ElCKtnillS tr^UKHlG' 
ferenčijoje, Senatorius Dole, sa 
voka^ję^priminė, jog — 
tasr yra, kad JAV niekada ne
pripažino - Lietuvos, Latvijos ir 
J^^'inkorpbTadjos į Sovie
tu Sąjungą ir kad JAV oficiali 
nepripažinimę politika nebuvo 
paliesta Europos Saugumo Kon 
ferencijos rezultatais, šis pas- 
tovus principas yra JAV politi
ka ir ji yra remiama JAV Kon
greso.” . . t :

Po' to, 1977 m. gruodžio 9 d. 
JAV- deelgacijos pirmininkas, 
ambasadorius Gokibergas, kal
bėdamas Belgrado konferenci
joje apie 29 metų Pasaulnės 
žmogaus Teisių Deklaracijos su

P ra ne ūži jos prezidentas Giscard labau šiltai pasitiko
atskridus] prezidentą Carter) ir aptarė finansinius bei Šiaurės 
Atlanto valstybių sąjungos gynybos reikalus. -JVakar Amerikos 

prezidentas j bu buvo Belgijos sostinėje.

\ JAV APEJJAC1JV lesinąs 
j nusprendė, kad asmuo negal būt 
atleistas iš darbo vien dėlto, kad 
sulaukia 65 metų amžiaus. Mrs.

i Julia Gaufh mokytojavusi 17 
melu, Lansing, Mich., buvo at
leista iš tarnybos kai sulaukė 65 

; m..
MOXT(X>ME:<Y. Ala., Alaba- 

! mos gubernatorius George Wal
lace ir jo žmona -Cornelia po 
7 metų šeimyninio gyvenimo, 
gavo perskyras (divorsą). Wal- 

| lace sutiko be teismo prievar
tos pamokėti jai $75,000 alimen
tų. • *

BA'ITJ>E CREEK, Mich., — 
Lionel Williams, 21, sėdėjęs 
Marshall, Mich., kalėjime už fal
sifikaciją, vėliau sugautas Los 
Angeles už aktoriaus šal Mineo 
nužudymą (peiliu) grąžintas 
Michiganui teisti už žmogku 
dystę, apiplėšimus ir kt. kri- 
minališkus nusikaltimus.

CHICAGO. — Edge water li
goninėje mirė peiliu subadytas 
88 melų amžiaus Naphael Mar-

KALBĖJOSI SU PREZIDENTU GISCARD, 
SVARBESNIU ORGANIZACIJŲ ATSTOVAIS 

Ketvirtadienio ryta sustojo Normandie pajūryje, 
pagerbė už laisvę žuvusius Amerikos karius

PARYŽIUS. Piancūzija. — Trečiadinio rytą prezidento Jim- 
( arteno lėktuvai, pakilęs iš Asvvano aerodromo, nusileido di-nū

džiausianie Paryžiaus aerodrome. Amerikos prezidentas buvo la
bai iškilmingai sutiktas ir nulydėtas tiesiai pas Prancūzijos pre
zidentą Giscard d’Estaing. Didžiausios paryžiečių minios sveiki
no atvykusi Amerikos prezidentą, garsiai šūkaudami: “Sveikas, 
.Tlmmv’”

Prezidentas Carter, pasikei-i 
tęs su Prancūzijos prezidentu; 
savo nuomone keliais svarbes
niais tarptautinės politikos ręi-Į 
kalais. išėjo Paryžiaus pamaty-į 
ti. Jo laikas buvo labai ribotas. I 
i am 
bias

teko pasakyti kelias svar- 
kalbas. Prezidentas džiau- 

kad jam pavyko aptarti 
svarbius Artimųjų Rytų 

reikalus ir • palinkėjo 
du labai svarbius

WASHINGTON. — M-GU-ir 
Vaistų Administracija (PDA) 
pasiūlė plaukų dažams pridėti 
perspėjimo etiketes visiems il
galaikio dažymo preparatams, 
turintiems chemikalų, kurie pe- 
lėms ir žiurkėms sukelia vėžį ir 
per galvos odą gali prasisunkti 
i kraujo srovę. Be to FDA pa
tarė grožio salionams perspėti 
savo klientes prieš pradedant

kams. Gyvenimas nestovi vie-< vartoti bet kokius plaukų dažy
toje. kyla nauji klausimai, to-|mo produktus, perskaityti tų

row, kuri greit sugautas žudi-P& kiekvienai kartai reikia tuos J produktu perspėjamus ’ užrašus.
K. - - — . - • W-V-V . .»• • • 1 -

delegacijos. narys

... jos Gen. Sekretoriaus WaWhei- 

.„ mo ir 82-sios J. T. Organizaci- 
s-4 jos Pilnaties pirmininko Mojsov 

žodžius, kad — “Taika, ^augu
mas ir žmogaus Teisės yra ne
išskiriami dalykai ir kad visi 

-kurie siekia detente — turi pri- 
_ pažinti, jog detente, kurios sie

kiame turi turėti žmonišką iš
raišką, jei norime, kad ji būtų 
efektyvi ir patvari.”

-Visai neseniai, 1977 m. gruo- 
... džio 15 d. JAV prezidentas Car- 

teriu pareiškė Žmogaus Teisių

** 
lis iš Chicagos į

South Bend
CHICAGO. —Venintelis ir pa

skutinis elektrinis traukinėlis 
tarp Chicagos, Michigan City ir 
South Bend, kurs apskritus me
tus vežioja kasdien po 3,300 į 
darbus ir iš darbų, o per vasarą 
savaitgaliais būrius čikagiečių 
į vasarvietes Paežeriais, ran
dasi atgyvenų eilėje ir belau
kia uždarymo, kadangi tik nuo
stolius duoda. S3.5 milijonų de
ficito esą laukiama už 1977 me
tus.

Užpereitų metų (1976) spa
lio mėnesį tos linijos savinin
kams prašant iš Interstate Ko
mercijos Komisijos leidimo už
daryti buvo susitarta dar 10 
mėnesių palikti ir jai per tą lai
ką nepagerės, uždaryti. Atatin
kamos Illinois ir Indianos jėgos 
rimtai ėmėsi žygių liniją ne 
vien Išgelbėti, bet ir pagerinti. 
Dabar 
gonai 
žiaus.

South Shore linijos va-, 
yra jau 50 metu am*

. KALENDORfcLJS •

Kasparas. Merkelis ir Baltazaras.
Emilija. Telesforas, Sija. Žibuo- 

** lė. Guivilis, Miltenis.
‘ SmiU kkš 7;15, feJdfuui 4:34

Bombos sproginėjo 
Londone ir Briusely

LONDONAS. — Londone ir 
Briuselyje tuo pačiu metu su
sprogdintos bombos prie pasta
tų, kuriuose veikė Turkijos ban 
kai ir kt. finansinės įstaigos. At 
sakomybę už abudu bombarda
vimus prisiėmė viena armėnų 
pogrindžio organizacija—“Nau- 
joji Armėnų Rezistencija”. Nbo 
ftaUę totatalls. nebu^>,-tįc

SAMARIJA TEKS ATIDUOTI 
JORDANIJOS KARALIUI

Ne Arafatas, bet Jordanijos karalius turės 
teisę kalbėti palestiniečių vardu

ASWANAS. Egiptas. — “
bėjęs su Saudi Arabijos karalių, dar kartą aptarė Artimųjų Ry
tų ir Egipto bei Izraelio taikos reikalus. Prezidentas priėjo įsiti
kinimo, kad vadinama Samarija, ar kairysis Jordano upės kran
tas, turės būti grąžintas Jordanijai. Jie priklausė Jordanijai prieš 
karą: Jordanija paskelbė karą, Izraeliui ir pralaimėjo, užtat da
bar, siekiant taikos Artimųjų Rytų tarpe, teks grąžinti Jordani
jai. Jordanijos karalius, patyręs apie Izraelio planus tarptautinei 
komisijai sudaryti, nenorėjo toliau kalbėti su Egipto prezidentu 
ir Izraelio vadais. „

JORDANIJOS KARALIUS 1
ATSTOVAUS PALESTI-

NTEČIUS

kas Lionel William 22 metų pačius demokratijos principus
amžiaus, užklupęs savo auką 
Granville Ave. L traukinėlio sto-

i tyje peiliu mirtinai subadė.
| MINNEAPOLIS. — Nepaisant 

blogiausių šiam sezonui sniego 
audrų, pūgų ir šalčio su nesi
tikėtų pasisekimu praėjo AA

— Prezidentas Jimmy Carter, išsikal- (Ąlccjiolic Anoninious) didžiau 
‘ šioje visame Minneapolio mies
te Armory salėje suruoštas me- 
tjisiems gerti (alkoholinį) blai
vininkams N. Metų sutikimas, 
pavadintas Alcathon. Prieš 1 
metus, kai AA suruošė pirmą 
tokį blaivių žmonių “Alcathone” 
atsilankė vos apie 100 prisie
kusių blaivininkų, o šiemet Ar
mory salėje prisirinko bemaž- 
ko 8,000 linksmų blaivių žmo
nių, rodžiusių, kad linksmai ce- 
lebruoti galima ir be apsisvaigi- 
nimo.

WASHINGTON. — šio sau
sio 20 d. įvykstančiuose Respu
blikonų Nacional Komiteto rin
kimuose ligšioliniu pirmininko 
William Brock palikimą ir pa
galbinės pirmininkės Mary Crisp 
(co-chairman) vietą kandida
tuoja Harlemo, N. Y. negrė ad
vokatė Gloria Toote, kurios kan 
didatūra remia Kalifornijos gub. 
Ronald Reagan ir jo šalininkai.

Izraelis atmeta
- X *1 • C* * * I’Aswano susitarimus

kad ne tik ‘ Samarija bus grą
žinta Jordanijai, bet ir ateityje 
palestiničius. atstovaus ne kaž
koks Arafatas, bet Jordanijos 
karalius. Vadovybės problema 
ne tokia jau lengva, bet Arafa
tas, norįs'karo prieš Izraelį, ne
gali toliau vadovauti palestinie
čiams. Jis niekad jų nebuvo 
rinktas. Jis stengėsi vadovauti 
ginkluotiem palestiniečiam Liba 
no karo metu, jis tarėsi sU įvai
riais arabų vaadi^ tddėl jis pa
jėgė išsikišti palestrfiieSų prie
šakiu. Ret pačių po^stiniečių 
tarpe jis nėra toks populiarus, 
kaip jis pats įsivaizduoja. Jor
danijos karalius, Husejinas bu
vo priverstas panaudoti savo 
karo jėgas palestiniė^ams iš
prašyti. Tada iš .Jbhžmijos jie 
buvo išsiųsti į Siriįu o X^au 
išvesti į Libaną. Karo metu 
daugelis jų žuvo. Samarijos pa
lestiniečiai atsisafeį^ klausyti 
Jasir Arafato įsakylini.

".-Į Į>ii J

Nepuikiam priminimas adrisas;
Imigradjas tautybė ir; XL. Cįpa-

JERUZAIL, IzraelisPrem
jeras itenuhim Begin, patyręs 
apie'AXwane padarytu^ prezi
dento Carterio ir Egipto preri- 
dento Šariato nutarimus, lie
čiančius palestiniečių ateiti, ne- 
pripažįsta Aswane padaryto su 
sitarimo. Samarijos žemes kon
troliuoja Izraelio karo jėgos. 
Tarptautinė teisė neleidžia ki- 
toms’valdybėms daryt nutari
mus apie kitos valstybės karo 
jėgų laikomas žemes. Izraeliui 
labai nepatinka prezidento Car
terio nutarimas grąžinti Sama- 
riją Jordanijai Tuo reikalu pre 
ridentas Carters turėjęs pirma 
pasitarti su Izraeliu .

lifn’šaEai (aliens), kurie nėra^ 
Jungtinių Valstybių piliečiai, 
sausio mėnesio bėgyje turi už
pildyti tam tikras korteles, ku
rios yra gaunamos Imigracijos- 
Natūralizacijos įstaigoje ir vi-i 
suose paštuose gaunamos, kur

a AUFKTM

taikyti moderniems santykiams 
ir sudėtingiems klausimams 
spręsti.

šios kelionės proga preziden
tas priminė prancūzams, kad 
europiečiai dabar privalės sprę
sti savo likimą. Prezidentas pri
minė prancūzams, kad Ameri
kos ir Prancūzijos santykiai bu j 
vę geri paskutniais dviem šim-į 
tais metų. Prancūzai padėję) 
amerikiečiams išsikovoti nepri
klausomybę, o amerikiečiai ke- 

padėjo prancū
zais atginti savo nepriklauso
mybę.

Prezidentas patarė prancū
zams prisilaikyti pagrindinių 
žmogaus teisių. Jis priminė, 
koks svarbus šitas klausimas 
šių dienų pasaulyje darosi pats 
svarbiausias. Jeigu vyriausybė 
negerbia pagrindinių žmogaus 
teisių, jeigu tos teisės teismų 
negerbiamos ir administracijos 
pareigūnų trempiamos, tai vy
riausybė neatstovauja krašto 
gyventojų nuomonės. Preziden
tą sveikinusios minios, labai 

jam šaukė, kai jis priminė klau 
sytojams pagrindines 
teises.

Prezidentas Carter 
tenkntas pasitarimais 
pasaulio vadais. ITeziricntui pa-

FDA toliau perspėja, kad kai 
kuriuose plaukų dažymo pro
duktuose iš anglių smalos yra 
chemikalų, kurie gyvuliukams 
laboratorijose iššaukia odos ir 
liaukų limfų (lymph.) bei tivai
ri u votis. Tie chemikalai papra
stai randami “šaltųjų” spalvų 
dažuose — tamsiuose, ruduose 
ir peleniniuose.

Moterys U. S.
liais atvejais

žmogaus

labai pa
su arabų

armijoje
WASHINGTON 

vedusi studijas, paskelbė, kad 
Armijai remti kompanijose dar 
galima priimti papildomai 6.000 
moterų. Devynis mėnesius tru
kusi studija parodė, kad kom
panijų dydžio pagalbiniai viene
tai galėtų būti papildyti iki 35 
proc. moterimis, nedaug tepa- 
veikiant dalinių efektingumo. 
Šuo metu kompanijų personalo 
55% sudaro moterys. Dar »etf- 
tirta.ar.pagalbiniams vienetam* 
signalų, .karo policijos,’ w«d mi
nos, tvarkos ir transportai* 
būtų praktiška toks xuoliAW< 
moterų.

Armija pra-

WASHINGTON. — AtsUvii 
Rūmų etikos komitetas paskel
bė žad^») subpėną (įsakymą)

l vyko’susitart i su Saudi Arabi-jdėl .norėjos svarbiausio liūdite- 
įjos karalių Chalid ir. svarbiau- jo Tongsun Parko asmeniškai 

Egipto prezidentu An- dalyvavimo papirkinėjimu by- 
!war Šariatu. Prezidentas keliais loję, pažadant Parkui imunitetą

1 • ••

• atvejais sveikino prezidentą Sa 
datą už drąsą imtis iniciatyvos 
ir siekti taikos su Izraeliu, šian 
dien kiekvienam aišku, kad tai- 

|kos klausimas pastūmėtas iš 
mirties taško. Kiekvienam aiš
ku. kad nekreipiamas dėmesys 
į karo šalininkus.

« Ketvirtadienio rytą preziden-< 
to Carterio didysis lėktuvas, pa j 
kilęs iš Le Rourget, nusileidoj vusius* už Prancūzijos ir Enre- 
Nonnandijoj, vadinamoj Omą-j po* Uiavę. Iš Nerttiafcdjjea. prt- 
h$. Jif pagerbė Non^Mduoj< . į
palakėtus. Apiorikoę Marius,

šia, su

• už liudijimą.

SPRINGFIELD. ffl. Giiher- 
na torius Thompson pasakė, kad 
jis nepritars reikalavimu! padi
dinti įMdjitnb mokesčius į uni
versitetus ir kolegijas. “Užtcu- 
kamaf jai! pakeltas ir manau, 
kari to gana’’, pasakė jis.



ŽVILGSNIS J PRAEIT]
Iš 1919 m. “Naujienų” komplekto

Rašo A. Mg. te
(Tęsinys)

Nors karas Europoje, kaipgi su giminėm s Lietuvoje. Pa
jau minėta, buvo pasibaigęs guliau “Naujienos’’ surado iš- 
1918 m. pabaigoje, bet pašto su- eitį ir 1919 m.liepos 
sisiekimo tarp JAV ir Rytų Eu-į tižioj paskelbė 
ropos kraštų nebuvo net iki 1919 * jams, kad jie gali rašyti Lietu. 
m : t as dalykas kaip vos atstovui Danijoj, Kopenha-

i .ierv no .mierikos lie-gos mieste. Jurgiui Savickiui ir 
a e«<vicaa> jų norėjo davė jo adresą, o jis jau jų laiš- 

iidąuskL sužinoti, kas iš kuspersiųsiąs nurodytais adre-

mėn. pra-1

Vilniaus uimi«stis pasakiškai greius, matome Verki y priemiestį

ta jo kančia buvo gana 
nes jau po mėnesio 

1919 m. rugpjūčio S d. “Naujie-

lietuviai jau 
buvo gave iš savo giminių Lie
tuvoj. Perskaitę lokį laišką, 
daugelis jų tuojau pat siųsdavo 
jį lietuviškų laikraščių redak

tuvius 
kuo s1- 
jo gimini 1 Ueluvoj yra išlikęs sais į Lietuvą. Nežinia, kaip iš 
gyvas jn> tokio baisaus karo, tikrųjų jautėsi tas mūsų- diplo- 
ka p ten jiems sekasi gyventi, o matas ir rašytojas, kai jįwužplū- 
čia slenka mėnuo po mėnesio ir do tūkstančiai laiškų, bet jo lai- 
nieko negalima sužinoti. MatJmei, 
tuo laiku Europoj, nors didysis.trumpa, 
karas ir buvo pasibaigęs, bet Į 
ten vyko visa eilė dar mažų ka-jnos” paskelbė d dėlėmis raidė- 
rinkų: į Pabaltijį ir į Lenkiją j mis pirmame puslapy, kad “Jau 
veržėsi bolševikai; lenkams bu-1 vaikšto laiškai į Lietuvą”. Ir 
vo iškirstas koridorius į Balti-1 po kiek laiko “Naujienose” pra
jos jūrą per daugiau kaip šimtą įdėjo rodytis daug laiškų, ku
rnėtų vokiečių valdytas žemes, r i uos Amerikos 
kurį laiką vokiečiai negalėjo ar 
nenorėjo per tą koridorių- ke
liauti, tad su Rytprūsiais susL 
siekdavo laivais Baltijos jūra;
subyrėjus į keletą valstybių Ausi vijoms, kad ir kiti jo .giminės 

j ar draugai, g\^eną kurioj nors 
kitoj JAV vietoj, sužinotų ką ra
šo iš Lietuvos ir jiems pažįsta
mi žmonės. Taigi, jau 1919 m. 
Amerikos lietuviai patyrė, kiek 
daug jų tautiečiams tėvynėje 
teko iškentėti per tą baisų ka- * 
rą, per vokiečių okupaciją, ku-j 
ri savo geležine ranka labai spau;

uialesnj gyvenimą.
Kai tik predėjo veikti tarp 

JA\ ir Lietuvos paštas, neirti-1 
kus New Yorke įsisteigė Lithua
nian Trading Co., kuri per lie
tuviškąją spaudą didžiuliais | 
skelbimais pradėjo Amerikos, 
lietuviams siūlyti jos paruoštus 
siuntinius giminėms į Lietuvą.

A. SVIL0N1S

Vedamieji turi būt paremti faktais

cija i-Vengrijai ten laip pat bu
vo nemaža kivirčų tarp paskirų 
tautybių, taigi, -tokiu būdu Vi
durio ir Rytų Europa dar smar
kiai kunkuliavo, padėtis nebu
vo nusistovėjusi, tad ir pašto su
sisiekimas buvo sunkiai įma
nomas.

. Ir kuris dvasios galiūnas galėjo 
[užstoti? Atseit, reik spėti, kad 
[b. kv. ir vėl šaudo vylyčias į 

jo vedamasis rašytas' Vatikaną, į popiežių. Jei b. kv.Kitas
gruodžio mėn. 21 d. Draugo lai ( bent būtų paskaitęs tas encikli- 

Ir “Naujienose ’ ilgoką laiką bu- doje: ‘‘Nukryžiuotas, bet Benu--kas, kurias paskelbė Pijus XI, 
vo nuolat kartojama tos Lietuvių galėtas”. Jame rašo apie Kalė- tai jis neturėtų rašyti tiems 
Amerikiečių Prekybos Bendro-1 prasmę, apie žmogaus žudy- dvasiškiams kaltinimą, o atsi
ves skelbimai, kuriuose ji siūlė j pasaulio netiktai politi- liepti su didžiausia pagarba, ku-

Tačiau Amerikos lietux iQr ne-žmones ir plėšė jų ūkinius 
rimo, daugelis jų bandė kaip»gaminius ir kaip atrodė ir elgė- 
ners per Vakarų „Europą. perĮsi i919 m prad2ioj didžiulius 
kokius nors pažjštamus benlĮ Lietuvos plotus užėmę bolševi- 
laiskais susisiekti giminėmis. Vie{kaj vjsuose (uose Jaiš
nam kitam retkarčiais pavykda-Įkuose buvo dėkojama Dievui ir.
vo. Bet labai daug ju bombai- T - . Y ,. ii- i- t Xi ; Lietuvos kariuomenei, kad na-jGavo savo laiškais lietuvišku} F I
laikraščių redakcijas, kad tos^aliau lGs hoiševik“ bandos bu-;siųsti.
darytų ką nors, kad. ieškotų ke- išgytos iš Lietuvos ir tik tuo-J Taip, pav., 
lio, kuriuo būtų galima susisiek met žmonės galėjo pradėti nor-!kaštavęs 10 (

vės skelbimai, kuriuose ji siūlė j ^ai pasaulio netiktai politi- liepti su didžiausia pagarba, ku- 
net 8 rūšių siuntinius ir garan-^ įr kaikurie dvasios va ne tais baisiais diktatorių siau-
tavo net kad tie siuntiniai Lie- dovaį prekiauja žmonių grupė- tėjimo laikais yra prirašęs. Del
tuvoje gyvenantiems giminėms ištisomis valstybėmis. Lie * ja jam lengviau rašalą lieti ir 
būsią įteikti, siuntėjai galėsią tuviškoji visuomenė turėtų ži-J diskriminuoti dvasios galiūnus, 
gauti savo giminių parašus. ■ noti, kas gi tie, dvasios vadovai, J negu susipažinti kokiu ginklu 
Siuntinių kainos buvo šios: 10 į kurie prekiauja žmonėms, bei Į jie stojo į kovą. Mano suprati- 
dol., 15, 20, 25, 50, 75, 100 ir. ištisorais valstybėmis? Kol b.i mu, kad tokios neaiškios, kalti- 
200 dol. Gal daugeliui bus įdomu tokius dvasius vadovus ne-įnančios užuominos be faktų, jos 

f sužinoti, ką gi anais laikūis bu- jsejviarns labai ir labai nenau-igali lengvai prilygti šmeižtams. 
'V;„^hna UŽ tOklUS PinigUS Pa' jis I^styje kalti-j

!na dvasios vadovus, kurie anot j 
jo, prekiauja žmonių grupėmis 
ir net ištisomis valstybėmis. 
Gal tai yma ta pati užuomina 
apie popiežių, kurią jis anuo 
metu paskelbė tame pačiame 
Draugo vedamajame, kad po
piežius už Judo grašius Helsin-

įkyję perdavė Lietuvą.
6. /

■ ištisomis valstybėmis ? Kol b. i mu, kad tokios neaiškios, kalti-

. siuntinys Nr. 1, 
doL, buvo sudaro-

Bet to, negana, b. kv. žemina 
ne tik dvasininkus, jis savo ve
damajame niekina ir žemina 
Vakarų kraštų valstybininkus 
juos vadina “šuneliais”, girdi, 
jie nei Washingtone, nei Pary
žiuje, nei Jungtinėse Tautose 
mūsų naudai nesulojo. Ką jis 
kabutėse vadina “šuneliais”? 
Paskaičius jo vedamąjį aišku, 
kad jis tuneliais” vadina tų

Bet pati pikčiausia ir mums 
dvasiškiams kaltinimų, o atsi- 
dinga šio minėto vedamojo pa
baiga. Jis jį baigią taip: “Karo 
metu lietuvių tautos neužtarė 
nei pasauliniai, nei dvasiniai 
galiūnai.” Ir vėl b. kv, skelbia 
dvasiški]ai kaltinimą. Kas gi 
tie dvasiniai galiūnai? Kur jie?

maš iš tokių daiktų:
5 svarai ryžių, 5 galintai niui- 

Jo; 10 svarų kondensuoto pieno, 
1 tuzinas špūlių siūlų, 2 pokehai 
adatų, 5 svarai cukraus ir 5 mal
kai vilnonių siūlui • r /

Siuntinį Nr. 2 už. Lo-doL'su
darė: 10 svarų lašinių ir 10 sva- 

j rų laukų.
1 Siuntinį ^r. 1 ųį 25 dqĮ. su

darė: ,12‘Marų bšinių, ‘5^’arai 
laukų, 6 svarai jautienos, 10 ga
balų. iii u iki, JO -komldh- 
strofo pieno.

(Bus daugiau) - ——

kraštų politikus, bei jų diplomą 
tus. Ar gi galima juos lietuviš
koje spaudoje taip niekinančiai 
pravardžiuoti? Ir ar tai mums 
naudinga? Ir kiek mes būdami 
išeivijoje galėsime tokių, “šune
lių” prisijaukinti, kad mus gin
tų? Tokiais atsilipimais, kažin 
ar ką laimėsime, šitokių/ veda
mųjų rašytojui, mūsų visuo
menė, tikrai turėtų kartą pa
sakyti liaukis ’.Tokie rašiniai ga 
Ii patarnauti tik mūsų priešui, 
kuris žinos kaip juos panaudo
ti mums pakenkti. Tokie raši
niai gali patekti ir į tų rankas, 
kurių mes prašome malonės 
mums padėti.

(Pabaiga)

e Maine valstijos guberna
torius paskelbė gruodžio 21 Ches 
ter Greenwood Diena, minint jo 
šimtąjį gimtadienį. Mr. Green 
wood išrado ausines, apsaugoti 
ausis nuo šalčio.

Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batd* 

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

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

KOCK in her country. So she picked up 
■where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

. Today, when its time to take 
atock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

When you join the Payroll

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

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

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

Kr-w tBofA pw 6% Intent vtaMfaMsftp 
of 5 tw the fest vearjLLo-*. ttoien or deoxM 
B nds on be repined < ncodt m prat 
fceeoed. Booth can be cMbrd at joar o® 
Tux subject to scar or loctlioaotne

A paMv tf vsb p- ^wArr_

22U VrTST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

Prax KawiabskaA rhon« VlrpinU 7*7747
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(Tęsinys)
5.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Bet ir ją gavęs džiaugiausi. Jiek to, bet tik nebedels
ti. Skubotai dedant daiktus, kaip paskum pasirodė, daug 
kas reikalinga buvo jsidėti, pamiršta. Atsisveikinau su 
visais, kurie buvo Prezidentūroje. Visi buvo sielvarto 
prislėgti. Kelios mašinos paruoštos. Viena — sunkiasvo
ris — daiktams vežti, parūpinta aps. ministro. Išvažiavo 
me, vieni per Panemunės, kiti per A- Vytauto tiltą. Sun
kiasvoris su Įeit. Mikaliūnu paskum turėjo vykti. BuVo 
jau i vai po piet (16.40 v.). '

Nuo Kauno iki Kybartų. —
Sustoti ar nesustoti Marijampolėje? — šusimąstė- 

me važiuodami. Jei Dekanozovas atskrenda Kaunan, tai 
■‘nesprosto”, kaip rusai pasakytų. Sulaužę sutartį, mus 
apgavę, Maskvos valdovai čiups savo nužiūrėtą auką 
greičiau, nei kas mūsų jų, tingiai nusiteikusių, mano ir 
save ramina. Kartą pasiryžę, jie staiga ardys visą Lietu
vos tvarką. Pirmučiausia gal užims radiją, telefonus, te
legrafus ir geležinkelius, kad sparčiau galėtų paraližuo- 
ti mūsų valstybės aparatą-Vadinasi, ne tik kelių dienų, 
ne tik vienos dienos, bet nė kelių valandų nereikia likti 
Marijampolėje. Jei važiuoti, tai jau važiuoti ligi pat pa
sienio ir ten, jei bus galima, stebėti Lietuvos įvykius. Ne
sustojome nė Marijampolėje, nė Vilkaviškyje, o drožė- 
me ligi Virbalio, o iš ten, pabuvę, arbatos pagėrę stotyje, 
atsidūrėme Kybartuose. Valdininkai ir šiaip gyventojai 
buvo ramūs, tik kiek nustebo, jog Prezidentas čia atsira
do- Stotyje mus priėjo burmistras, gimnazijos direkto
rius ir dar kurie vietos inteligentai. Jiems trumpai nupa
sakojome, kas atsitiko Kaune, kam ir kur važiuojame 
Mums buvo jų pranešta, jog ar prieš valandą p. Turaus
kas niekur nesustodamas perėjęs sieną ir jeu esąs Eitkū
nuose. Ir saugai, mus lydėjusieji, p. p. Adamavičius ir 
Čiuoderis, pasiklausė aplinkui, ką žmonės kalba, įspėjo 
nieko nelaukiant važiuoti per sieną.

Einu aš pats ieškoti Žemaičio, kurs prieš valandą 
taip patogiai su įpumis kalbėjosi. Jo padėti surasti pasi
šovė kuris šaulys. Prieiname viršininko būstinę, beldžia 
šaulys į duris, — nikas neatsiliepia. Ir pro langą nęmaty 
ti žiburio. Tamsu, pasislėpta! Mano padėjėjas išnyko. 
Prieina vienas kitas šaulys, kažką pažada — ir nebėra. 
Atrodė, lyg užtrukinti, lyg ir suklaidinti mane norėtų. 
Atsiminiau Žilinskio telefonu pranešimą: delegacija va
žiuojant parsivežti Prezidento,.— ir pamaniau t Mane 
trukina, kad galėtų sučiupti. Reikia kitaip manytis, no
rint išvengti pasimatymo su delegacija.’ .. .

Brendame per Širvintos upelį
Žmonės vaikščiojo patamsyje, pusbalsiai kalbėjo ir 

kažko laukė, šit ir mano sūnus, priėjęs mane, pasakė ra
dęs vieną jauną policininką, kurs žadėjęs mane pervesti 
anon pusėn. Sūnus paliko ir grįžo į mūsų automobilius. 
Juk^svarbiausia, kad Prezidentas nebūtų sulaikytas, o ki 
tiems maniesiems gal, pavyks paskum, jei ne per tiltą, tai 
kitu daiktu pereiti sieną. Taigi gerasis policininkas vedė 
mane, pik. Žukaitį, Adomavičių ir čiuoderį atgal nuo til
to viena gatve, pasukom skersgatviais, pasuko vėl kaip ir 
atgal vedė palei visokius namus. Pagaliau pritapo į mus 
apysenis vjTas (rodos, p. Mišiurevičius), "buvęs prie va
karienės, jau vienmarškinis, besiruošęs miego, su šliurė
mis, apsiaustu apsimetęs. Jis ėjo toliau su mumis, rody
damas taką, pro savo namus, kur gyveno- Priėjome upe
lį. Atsisveikinę su savo geradariais (policistu ir tuo vy
ru), padėkojome jiems už tą didžią paslaugą- nusiavėme 
kojas ir pęrbridome siaurą, negilų upelį. Apsiavę žings
niavome Eitkūnų stoties link.

Eitkūnuose
Ėjome visi upelio krantais, pagal sieną ir tiltą. Juk 

tik keli žingsniai teskyrė mus nuo mūsų paliktosios Lie
tuvos. Ką dabar veikia mūsiškiai? Pavyks ar nepavyks 
jiems praeiti sieną? 0 gal jau ir ketintoji delegacija Ky
bartuose? Ką rasime Eitkūnuose?... Taip mąstydami dū 
iinome takais ir takeliais ir atsidūrėme stotyje. Buvo jau 
po 12 nakties. Vadinasi, birželio 16 d? pradžia, čia rado
me besėdinčius gen. ir pik. Musteikius su žmonomis ir 
dukrelėmis- Ir jų, mat išskyrus generolą, pereita per ža
lią sieną. Visa būtų gerai, tik jų daiktai palikę Kybartuo 
se. Kaip juos iš ten gauti? Netrukus jaunas vokietis ka
rininkas, rodos, vyr. leitenantas, mus pasitiko ir prane
šė, jog tuojau ateisiąs jo viršininkas ir pasakysiąs, kas 
mums žinotina. Kiek palaukus tikrai jis atėjo ir pasisa
kė esą$ Doktor Greefe. Mandagiai mus prakalbinęs, jis 
pareiškė, negalįs, dabar pasakyti, ar mums būsią lėista 
palikti Vokietijoje. Paklausiąs Berlyno vyriausybę ir 
duosiąs atsakymą tik rytmetį- Nusiminėme*' tokią žinią 
gavę.

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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ROCKFORDO NAUJIENOS
Balfo rinkliavai praėjus

Gruodžio mėn. 18 d. lietuvių 
klubo patalpose susirinko vietos 
Balfo valdyba ir aukų rinkėjai. 
Valdybos pirm. Petras šernas 
kreipėsi į rinkėjus, užklausda
mas ar jau visi užbaigėte aukų 
rinkimą. Visi pareiškė, kad jau 
užbaigta. Kasininkas Vincas 
Keršys priiminėjo ir užregistra
vo kiek kuris rinkėjas surinko. 
Ajukas rinko sekantys asmenys 
ir surinko po sekančią sumą:

Aug. Pocius $170, Aug. Ka
pačinskas $152, St. Surantas

kelio jaunimą. bendrauju su ku 
niimistu agentais, leidžia savo 
patalpose rodyti propagandinės 
filmas, leidžia šmeižtu brošiūras, 
ar tai vienuolių darbas, na, š'm

E ’

Tomas Venclova

191

V. KAROSAS

rai gerai, bet reikia nepamiršti 
ir savųjų varguolių. Bet, kad 
šiuo laiku remi vienuolynus, tai 
turi didelę klaidą. Kaip pasa
kodavo tėvai bei seneliai, kaip 
vienuolynai gyveno, diria) savo 
ūkiuose ir tarnavo, tik šienam 
Dievui. O šiandien vienuoliai 
kur nukeliavo, Dievui betarnau
dami? Leidžia ir premijuoj i

$135, P. šernas $/2. Viso $529. kartu ne.
Renkant aukas, iš rinkėjų ne

sigirdėjo jokių nusiskundimų, 
kad butų buvę kokių nesklandu-; 
mu — nemalonumu, visi ku
rie aukavo, aukavo mielai supras 
darni šalpos reikalą. Už tai šį 
karta ir buvo surinkta didesne 
suma žąliukt^ negu pereitais 
metais, žemiau skelbiamas au
kotojų sąrašas. Odas sąrašas yra 
veidrodis, kuris be paslapčių pa
rodo kiek kas aukavo šalpai.

Vienam rinkėjui teko su vienu 
turtingų lietuvių ūkininkų kiek 
padiskutuoti — išsiaiškinti kam 
pinigai yra renkami. Jis gyrės! 
remias daug geresnes vietas. Iš
sikalbėjus paaiškėjo, kad remiąs 
vienuolynus, bažnyčias ir kitas 
vietoves -— prieglaudas ir t. t.

šiame XX-mc amžiuje 
nuoliai nebetarnauja Dievui, 
bemokina jaunimą grožio ir do 
ros; bei artimo meilės. Savo el
gesiu pažemina kataliku tikėji
mą ir patys save, ir neša savo 
gimtajam kraštui gėdą.

Tas ūkininkas yra labai reli-: 
gi nga s i r ge ros ši r d i es žmogus.' 
tik vienpusiškai įsitikinęs. Po-į 
kalbiu liko patenkintas, pasinis ■ 
kindamas, kad lietuviškos spau
dos neskaitas, už tai ir nežino-1 
jęs ką lietuviški vienuoliai išda- lekcijos 
rinėja.

Padėkojęs už apšvietimą, ir 
šalpai paklojęs dešimkę. Jai tik 
vienas toks tebuvo smulkutis po 
kalbis.

HI Moksle ir kūrybos simpoziumas
(Komentarai)

(Tęsinys)

Užbaigus kalba, salė atsilie- 
pė neryžtingais plojimais. Ref- 

i keliu kilo neramus 
klausimas. Jurašo faktu ir as-

jas užsipelnysiąs Dangaus ka
ralystę po mirties.

Buvo paaiškinta, kad remi 
bažnyčias, prieglaudas, tai da-

Vietos valdyba dėkoja visiems 
aukų rinkėjams ir visiems au- 
kptojams. Vist savo darbu ir 
aukomis prisidėjote prie kil
naus šalpos darbo.

meninių išgyvenimų nupieštame 
vaizde nesimatė mažiausios pro 
švaistės, vilties ar ieškojimo 
Išeities. Visas menininko gy
venimas ir jo kūryba yra pa
jungta totalistinei valstybei, Jš 

i kurios spąstų tegalima ištrūkti 
pasitraukiant į Vakarus. Jei Ju 
rašo pasakojimą priimti už’ ab- 

įsoliučią tiesą, tai lietuvių tauta

Aukotoju sąrašas
Po $HM> Si. Surantas.
Po $50 Dr. V. Plioplys.
Po $25 St. Tikuižis.
Po $20 Dr. R. Arnor, L. Re-| jau yj.a pasmerkta mirčiai, 

menčiu s.
Po $15 — Dr. A. Gaižiūnas

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Aye., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Po $13 K. P. Rutkauskai.
Po $10 — A. M. Pocius, St. G. 

špokas, Lietuvių klubas, A. 0. 
Kinkas, K. Jemeikicnė. J. Sta- 
dalius, V. Domeika, Dr, A. D. 
Bielkai, J. Augutis. J. V. Kiz- 
niai, E. Klavcanienė, P. Šernas, 
J. Bielskis, J. Staškauskas. A. 
Domeika, A. Kapačinskas, Kl. 
Polikaitis.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

IN
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50.

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

NAUJIENOS.
173$ So. Halsted St, Chicago, m. 80608

Po $5 — M. M. Augutis, J. 
Dey, J. Dagys. M. Salučkienė.
J. šernas, K. Jasinskas, M. Poš
ka, D. Babelienė, L, Čepulis, J. 
Babelis, O. Jucevičienė, O. Dub- 
ra, P. Vasiliauskas, A. Bacys. K. 
Mockus.

Po $4 Br. Morienė E. šernienė,
K. Rimienė.

Po. $2 J. Trukšnys, J. Und- 
raitis, J. Makūnas. J. Palionis.

Po $1 Br. P. Nekrošius.
Iš viso surinkta $529.

, Augis

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

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

Jwn»i Kap^Inskt*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Ju«m Kapačinskas liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p&L Kaina 7 dol.

eiKAGIETtS fSPODŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO- LIETUVO^. 
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. SI.50. Yra taip pat 
Šventa I anglu kalba.

M. SATYRINES NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo
90 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. KuraWa, KELIONi | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Au- 
tariau* pastabumą neapgauna IntuaUto ir agitpropo propaganda bei 
užmaikavimat Abi knygos parašytos lengvų, gratin rtilimnL

Prof. P. Pakark lit, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų Iflrlmą 
Kaina tt.

Vincas žamalfla. LIUBLINO UNUOS SUKAKTUS PA RAST t J B. 
M pat Kaina ŠUO.

tie Ir kiti leidiniai yra gaųnanS
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pasireiškusi ir naujosios išeivi- nu akiu ž\ilgšius. Tankūs, tam-f veikalas gali būti 
jos eilėse. Matydami prieš save 
visagalį Maskvos totalitaristini 
despotizmą, daug karty nusivy
lę laukiama Vakarų pagalba, pa 
sirinko kapituliacijos ir prisitai 
kiiumo kelio prie sovietinės san 
tvarkos, kap neišvengiamos re-

j alybės. Lygiai tuo pačiu keliu
■ imkeHavo pirminis partizanu 
pasipriešinimas, kuris po skau- n:ai ir

• džiu ir žiauriu praleimėjimu, 
»pasirinko tą patį sprend'mą. »

Bendras lietuviškos rezistcnci 
jos pralaimėjmas, tiek ginkluo
to, liek idėjinio pasipriešinimo 
baruose, pagimdė savo rūšies i 
pesimistinę filosofiją, ant ku
rios pagr.ndu išaugo bendra-

Į darbi lutoju ir tiltu statytoju 
| sąjūdžiai šiapus ir anapus gele-
I žalės uždangos. *

Vaizdus rež. Jurašo vestos 
rezistencinės kovos pralaimėji
mas teatro plotinėje pakartoti
nai įrodė, kad toji kovos forma 
buvo ir liko neveiksminga bei 
pražūtinga lietuviu tautai. Toje 
prasmėje reikia suprasti ir įver 
tinti 
žodį.

nes pausdin- 
saus blondino, plaukai dengė’tas, bet jo rankraštis ar rank- 
galvą, bet ne veido skruostus. | raščio nuorašai cirkuliuoja pati 
Judesiai kiek nėrvuoti.
skambėjo visai kitoje tonacijo- tingai uždrausti vaisiai yra vi 
je, negu jam deklamuojant sa-j liejanti 
vo eilėraščius. Visą paskaita;
skaityta dideliame tempe, be at.
vangus tratančio kulkosvaidžio, ,, žurnalussalvėmis pylėsi sakiniai, davi-i

kalu pavadinimai, bet 
pagrindinės mintys ir bendras 
vaizdas n e nuskendo žodiniame
tvane.

rež. Jono Jurašo tartą

TOMO VENCLOVO
PASKAITA

kal-
są-

Kalba kimesnių skaitytojų tarpe. Y pa.

I liejanti atgaiva dvasiniai išse- 
! k u > i am sk a i t y t o j ui.

1 Bet kaip tuomet aiškinti gau
siai . pasirodžiusią pogrindžio 
spaudą, tūkstančius surinktų 
parašų po peticijomis, prasiver
žiančius masinius protestus ir 
jaunimo maištavimą? Kodėl ne
įstengia visagalė totalinė siste
ma užgniaužti ir sunaikinti lai
svės troškimo? Į tuos klausi
mus Jurašas nedavė ir nemėgi
no duoti atsakymo.

Galimas dalykas, kad pas
kendęs vien teatraliniame dar
be, neįžiūrėjo platesniu mastu 
vykstančių procesų Lietuvoje. 

. Be abejonės jie yra Įvairūs ir 
prieštaringi, nes per tą laiką so 
vietinėje tikrovėje išaugo nau
jos privilegijuotos ir nužemin
tųjų klasės, bei. pasireiškė įvai
rios Idėjinės srovės, atspindin
čios pogrindžio spaudoje ir skir 
ringuose atvykusių iš anapus 
pasisakymuose.

Intelektualiniai sveriant, Ju
rašą tektų priskirti prie pesimi 
stinės srovės, kuri buvo plačiai

Poetas Tomas Venclova 
bėjo treciuoju iš eilės, bet 
moningai perkėliau antruoju, 
nes atstovavo optimistinei sro
vei, disidentiniam sąjūdžiui ir 
veikė Helsinkio nutarimų dva
sioje, artimai surištų su demo
kratiniu pogrindžiu. Kontrasto 
keliu išryškės dideli skirtumai, 
palyginus su Jurašo ‘ nupieštu 
tamsiai juodu Lietuvos vaiz
du.

Ar įieį 
voje yra 

‘cenzūros 
gurno or« 
visiško sugiiiušimo?
ne. Kaip visa lietuviu tauta, be
sigindama nuo ekonominio iš- 
čiulpimo. išmoko “kombinuoti’7, 
taip panašiai išmoko literatai, 
išskyrus aiškius karjeristus ir 
parsidavėlius, apeiti cenzūras, 
apsidrausti nuo partijos ar sau
gumo Įkyrumo.

Rezultate, literatūrinis gyve
nimas Lietuvoje yra laisvesnis, 
negu pačioje Rusijoje, ar net 
palyginus su Bulgarijos, Ru- 

i manijos ir Rytu Voiketijos sa
telitais, tačiau žymiai suvaržy
tas, lyginant su Lenkijos ar 
Vengrijos padėtimi. Rašytojo

v S r .Rytojas 
užgniaužtas 
kompartijos ir 
.nu priespaudos

Ir taip ir

> vaši i j m. įskaitant 
dar lengviau pasiekia 

s\ esuornenę. Tam 
surandam* Įvairūs būdai ir ke
liai. Santykiai su Lenkija ir ži- 

j no j imas lenku kalbos labai pa- 
i lengvina susipažinti su vakarie- 

Lietu- tiška naujausia literatūra -ir 
totalinės; galvosena. Lygiai rusu kalboje 

vakarietiškossau-j turima nemaža 
iki kūrybos vertimu, kuri lengviau 

šiai pasiekiama lietuviu skaity
tojui.

Yra daug kitu keliu, kad ir 
ribotu. Pavyzdžiui j Lietuvos 
knygų ir žurnalu fondus paten
ka veik visos išeivijos spausdi
namos lietuviškos knygos, žur
nalai ir laikraščiai, kurie, kad ir 
ribotam skaičiui yra prieinami, 
iš kur sklinda žinios planumon. 
Veikia ir juodoji rinka, kurioje 
už dideles sumas gaunamos ne
žinomais keliais atkeliavusios, 
bet labai pageidaujamos kny
gos.

(Bus daugiau)

NAUJIENOSE G .ALIMA GAUTI H, TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 pusl»plal» iu žemėlapiu Ir paveikslais apraJe PamarL 1* 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu ųrašas. Knygoe 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

1739 So. Halstad St, Chicago, HL 60608

Venclova yra plačiai žinomas 
lietuvių išeivijai kaip savo poe
zijos deklamatorius ir žmogaus 
teisių gynėjas Amerikos ir Vak. 
Europos spaudoje. Simpoziume 
skaitytoje paskaitoje jis nag
rinėjo, kaip ir kiek paveikiama 
lietuvių tauta, ypatingai jos in
teligentija, pasaulinės literatū
ros tieisoginiai ir per verti-' 
mus.

Pati prelegento asmenybė at
rodė Įspūdingai. Aukšto ūgio 
vyras, liekno, bet kiek stambe
snio sudėjimo, priartėjo prie 
pulpito. Pailgame veide, m elan ‘ 
choliškai nuteikto, žvelgė mėly-

z

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jomlrus, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotyMų 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai IsleUU. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. UetWTOS 
ran trauka nuo pat senųjų, amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psh, kainuoja $2.00. _

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai Dl^Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų mon% 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomla h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujiena* arba atsiuntus 
piniginę perlaidu. *

173S South Halrted Street Chieace, HL W<M

Chicago, III. 606081800 So. Halsted St

(

1739 S. Halxted St, Chicago, HL «M08. — Tel BA 1-4191

1
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palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitof 
neša

f -Ūmaujitwos, Chicago if pm*ay, janvaAY irto
—__________________________________________ - - ■ -■ -- - ■ - — - ---------------------------------- ,

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juo*ą Adomaitį • 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 laikus ir paskaityti gražių Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų 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” ADMINISTRACDOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM tai Ima fautl pvltly knyty, turim papuej bat kokią 

knygv įpinta ar fantyną.
Aleksandras Pakalnllklt, MES GRĮŽTAME. Jdomūf januų 

atsiminimai Ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniikla. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių pririmlnL 
Ir laiko įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje įprašymiL ruakira- 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina S3

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomai. Gra
žiais viršeliai*. 338 psL Kaina S6.00. Minkštai* viri 15 06

Pror. v«d. BlrfHka, SENŲJŲ LlETUVIiKŲ KNYGŲ iStO- 
RIJA, I dalis. 208 p«L. jrttta — S3.00. mlnkitAta Mr- 
JeUais — £2.00; n dalis. 223 psl, Irtfta — S3,00. mink*- 
tai* viršeliai*________________________________ S1A6

Henrikas Tomes — Tamašausku, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnė* Ir Labguvos. apskritys sn įdomiais a prašymai*, Hlų- 
stracljomla Ir dokumentacija. 336 psL, kaina S6.

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Uetnvo* 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOnk, TRYS IR VIENA, Jaunystės ftJdmlųlmaJ 
170 pal.-------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijom bruožai 
puslapiai - - _ ------- -

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et pašto JUaldoma.

NAUJIENOS,

P» mu Uupomi pinigai 
liek* didelius dirbus. 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

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigti 192S metais. T< 421-8070
Įstaigos pietuose bernu automobtlUma pastatyti.



Prėskos tapybaLucienres

Vokietijos kancleris

’ o aš jau-maniau,

4 — CUeaf* & ĮU* — FRIDAY, JANUARY « WTt

kritišku požiūriu vertinan- 
lietuviškus išeivijos gyveni- 
į vykius. Vienu tokių laik-

AiltfDilItėirii A 11 111 * • * jfrfcėAiUif • ft

rodosi, vis su kiekvienu mirksniu labiau tamsėjo ir 
slinka į galvos vidų. Padėjusi rankas ant jo krūtinės 
ir veidą paslėpusi lovelės Uoslėse, prie lovelės klūpo
jo motina. Panašiai kaip berniukas ji nejudėjo, bet'

Kirilovas sumosavo kumštimis ir traukėsi atgal.
— Ir... neprašykite. — tęsė jis iSg^stngai. -i Dova

nokite man... Pagal tryliktąjį įstatymų tomą ai priya-

stabe motinos pozoje, daktaro veido abejingume gu- dėtį... užjaučiu jus. - pasakė maldaujamu balsu Abo- 
ginas, pridėdamas prie savo šaliko ranką. — Bet juk 
aš ne sau prašau— Mano žmona miršta. Jeigu jūs gir-

A. ČECHOVAS

Priešai
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Kelia balsą prieš bendradarbiavimą
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės vadovybė, iki šio 

meto dominuojama Vokietijoje likusių frontininkų vadų, 
pati pirmoji pradėjo ieškoti ryšių su Lietuvos pavergė
jais. Ji siuntė j pavergtą Lietuvą jaunimo grupes, ji ruo
šė koncertus iš pavergtos Lietuvos atvykusioms “tary
biniams” lietuviams. Noras įsiteikti “pavergtų” lietuvių 
atstovams buvo toks didelis, kad jie plėšė padarytus su
sitarimus su gerą balsą turinčiais lietuviais dainininkais 
ir dainininkėmis, kad tiktai galėtų lietuviams primesti 
iš pavergtos Lietuvos atvažiavusius atstovus.

Vokietijos bendromenininkai leidžiamose savo in
formacijose ne vieną kartą yra aprašiusios, kaip gražiai 
dainavę atsiradę dainininkai ir kaip grojo iš Lietuvos 
atvykusios pianistės. Gerus balsus ir gerai kontroliuoja
mas stygas turintieji lietuviai buvo nepatenkinti tokia 
protekcija. Pačioje Vokietijoje buvo gerus balsus turin
čių lietuvių vyrų ii' moterų, tuo tarpu frontininkų vado-| 
vaujamiems bendruomeninkams gražiau skambėjo Mask! 
v oje ar Varšuvos mokykloje pabuvę dainininkai ir muzi
kai.

Taip reikalai klostėsi iki šio meto. Nemuno krašto 
redaktorius Annies buvo patenkintas, tokia dalykų eiga. 
Ko jis pats nepajėgdavo padaryti, tai už jį atlikdavo į 
Bendruomenės vadovybę susikaupusieji frontininkai. Bet 
atrodo, kad Bendruomenėn priklausantieji Vokietijos 
lietuviai pradėjo kelti balsą prieš bandymą atstovauti vi
sus lietuvius. Tokį balsą kėlė už Bendruomenės ribų gy
venusieji lietuviai, bet dabar jau labai aiškiai pasisako ir 
Vokietijos bendruomenininkai. Paskutiniame Vokietijos 
lietuvių Bendruomenės biuletenyje bendradarbiavimo 
klausimu jau aiškiau pasisakyta. įdėtas straipsnis “Ben
dradarbiavimas su tautiečiais už geležinės uždangos”- 
Iki šio meto panašios rūšies,straipsnių biuletenyje nesi
matė. Bet koki ryšiai su atvykstančiais mūsų “tautie
čiais” buvo skaitomi geri ir nevengdavo jų aprašinėti.

Yra pagrindo manyj;!, kad dabartinėje Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės vadovybėje turėjo įvykti kokių 
pakaitų. Biuletenio redakcija jau įdėjo gana logiškai^pa- 
rgšytą rašinį, bet to paties biuletenio administracija pa
bijojo, kad tas rašinėlis pasiektų Ameriką, ypač Naujie-

1977-tuosius metus nurašant

Lietuvio laikraštininko dar
bas išeivijoje, ypačiai čia Ame- 

koje, nėra tas pats, kas būda
vo nepr klausomoje Lietuvoje 
Pirmiausia išeivijos laikrašti- 

jninko darbas nėra apmokamas 
(neskaitant labai ir labai retas 
išimtis) — tai viena. Antra — iš 
ai vi jos laikraštininkas yra “prie 
vartaujamas” rašyti viską tik 
gerai, viską ir visus girti, ma
žiausiomis progomis pūsti di- 
džausius “pasisekimo’’ burbu
lus, nemėginti mažiausios kriti
kos, net humoro. Kai tik kiek 
mkrypsti nuo tos “linijos” — 
ūrėk, tave tuoj koks nors “pe

dagogas” — pasirodęs esąs ir ge 
ras demagogas — sumaišys su 
purvais, nesigailėdamas jam pri 
e narnoje spaudoje net necenzū
ruotų keiksmažodžių. Tokia yra 
lietuviškos išeivijos laikrašti
ninko dalia. Tik gerai, kad iš
eivijoje dar tebėra laikraščių, 
kurie savo bendradarbiams lei
džia laisvai, be jokios cenzūros, 
pasisakyti rūpimais klausimais, 
juos, kartais, skaitytojui perduo 
dant net labai kritiškoje švie
soje. Vienas, jei ne vieniu te* 
lis, tokių laikraščių yra “Nau
jienos”, kuris tos gyvenimiš
kos linijos laikėsi ir pastarai
siais, jau praeitin nuriedėju
sia's, 1977-taisiais metais. Ir tai 
skaitau gerais lietuvio laikraš
tininko metais, laikraštininko— 
kuris nelabai panūdęs lankstytis 
kokiai nors partijai ar “vadui”,

bet 
čio
mo
raštininkų esu aš, bet džiaugiuo
si, kad tokių yra ir daugiau, 
nors ir nedaug. Dėlto — mano 
sveikinimas ^Naujienoms” — 
1978 m. proga.

Peržvelgęs, individualiai, pra
ėjusius (1977) metus, kaip laik
raštininkas — galiu pasidžiaug
ti, nes tų melų bėgyje turėjau 
progos dalyvauti ne tik kai ku
riuose svarbiuose lietuviškuose 
įvykiuose, bet ir asmeniškai pa
žinti ir pasikalbėti su lietuviš
kos išeivijos politinio bei kul
tūrinio gyvenimo vadovaujan
čiais asmenimis, Lietuvos oku
panto spaudoje juos žeminant 
“vadeivų”, “vaduotojų” ir kito
kiais vardais. Mano akimis — 
jie visi yra ne “vadeivos” ar “va 
duotoj ai”, bet tikri lietuviškojo 
gyvenimo tėkmės vadai, nežiū
rint kuris kokiai grupei vado
vautų ar kokią politinę partiją 
atstovautų. Aš, asmeniškai, ga
liu turėti daugiau ar mažiau pri 
tarimo vieno, jų, ar kito “lini- 
jai”, bet tai jau mano privatus j. 
reikalas, n ieko bendro neturįs 
aprašant įvykius, kuriuose tie 
vadai dalyvauja ar vadovauja, 
turinčius bendros informacinės 
reikšmės lietuviškos spaudos 
skaitytojui, žinoma — aš tu
riu savo nuomonę apie viską, 
bet dėlto pripažįstu ir mano 
oponentui lygai tokią pat teisę

— turėti irgi savo nuomonę, net 
ją skelbti, nežiūrint jeigu ji bū
tų ir kategoriškai priešinga ma
najai. Dėlto džiaugiuosų 1977- 
taisiais melais, turėjęs progos, 
nors ir trumpai, pasikalbėti su 
beveik visais lietuviškojo (išei
vijos) gyvenimo vadais (čia 
Amerikoje). Jie visi, nežiūrint 
kad kai kuriais atvejais prisis
tačiau kaip Los Angeles lietuviš
kosios radijo valandėlės bendra 
darbis (kuriai talkininkauju irgi 
tik kaip laikraštininkas) — ma
ne pirmoje eilėje “atpažino” 
kaip “Naujienų” bendradarbį
— laikraštininką.

Mano 1977 m. “top man” są
raše būtų visa eilė gerai žino
mų, ne tik tais (1977) metais, 
bet ir iš viso, lietuviškojo gy
venimo asmenybių: Lietuvos 
atstovas dr. Bačkis, gen. konsu
las Simutis, Amerikos Lietu-' 
vių Tarybos pirmininkas dr. K. 
Bobelis, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas inž. Br. 
Nainys, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirminiu

nų redakciją. Iki šio meto Naujienos gaudavo pilnus biu
letenių numerius, o šį kartą jis atėjo gerokai apkarpytas. 
Biuletenis atrodo pilnas, bet jau minėto straipsnio jame 
nebuvo. Jis išplėštas. Laimė, kad pilną biuletenį Ameri
kon atšiuntė kitas lietuvis, kuriam rūpi Vokietijos Bend 
ruomenės vadų nuotaikos ir naudojamos priemonės lie
tuviams informuoti ir nepageidaujamas žinias nuo jų 
nuslėpti.

Nuplėštame biuletenio numeryje, be kitų dalykų, yra 
toks paragrafas:

“Aišku, jog komunistai Lietuvoje stengiąsis dary
ti viską, kad būtų santaikaujama tik kolektyviniai 
ir kad būtų tik oficialūs ryšiai. Tiems kolektyviems 
ryšiams palaikyti yra ir speciali įstaiga, nuo praėju 
šių metų balandžio mėn. pavadinta patraukliu Tė
viškės draugijos vardu. Ankščiau ta draugija turėjo' 
kitokius pavadinimus. Iki 1958 .ji veikė kaip visasą
junginės Kultūrinių ryšių'su užsienio šalimis drau
gijos skyrius ir priklausė tiesiog Maskvai. Vėliau 
dar vadinosi Grįžimo į tėvyną komiteto Lietuvos ini 
ciatyvine grupe. Dar vėliau, praradusi viltis suvilio
ti žymesnį skaičių, lietuvių .grįžti, atmetė prierašą 
“grįžimo į tėvynę” ir nuo 1965 vadinosi Lietuvos ry
šių su tautiečiais užsienyje komitetas. įVisi tie komi
tetai, draugijos, iniciaty’.rinės grupės buvo ir yra ne 
kas kita kaip KGB filialai- Visais laikais jiems vado 
vavo prityrę Sovietų Sąjungos generolai: nuo 1962 
gener. V. Karvelis, vėliau gener. P. Petronis, kuris 
ir dabar vadovauja. Dar karo metu jis įsigijo gero 
žvalgybininko vardą, buvo 16 divizijos žvalgybos vir 
šininkas, glaudžiai bendradarbiavo su SMERšu. Po
kario metais buvo Lietuvos TSR karinis komisaras.

Užsienio lietuviams skirtas lapelis Gimtasis Kraš
tas šantažais baugina ir melais drabsto sąžiningus, 
komunistams neparsidavusius lietuvius. Kone kiek
viename numeryje yra juodinamos visos lietuviškos 
organizacijos, niekinami ir šmeižiami tų organiza
cijų veikėjai. Nors labai keista, tačiau tarp mūsų 
dar atsiranda ir tokių tautiečių, kurie jau užmiršę džiausiu laisvų tautų priešų, kaip jau čia jie galėtų taip 
dčl ko jie bėgo iš Lietuvos. Jie aktyviai bendradar-’staigiai pakeisti savo nuomonę? Komunistai liko toki 
biauja su tais visais komitetais bei draugijomis, va- patys, koki buvo. Jie nepasikeitė, tai kodėl keli vadai nori 
ro agitauiją tarp išeivių už Sovietų Lietuvą, įtikinę- pakeisti lietuvių daugumos nuomonę?

ja, kad tik komunizmas atnešė Lietuvai tikrą laisvę, 
organizuoja sovietinių filmų vakarus, parodas. Jie 
aktyviai bendradarbiauja su tuo KGB filialu, orga
nizuodami ekskursijas į Lietuvą, o vėliau Gimtasis 
Kraštas per kelis numerius spausdina tų ekskursan
tų pasisakymus,. liaupsinančius Sovietų Lietuvą. 
Keisčiausia ypač tai, kad tarp mūsų yra ir tokių, at
sakingų veikėjų, kurie daugelį meta šitą veiklą den
gė ir savo tylėjimu prisidėjo prie jos skatinimo”.
(Vokietijos L- B. Valdybos Informacijos. 1977 nu 11 
d. Nr., 11 psL). . •.
Biuletenyje atspausdintas rašinėlis baigiamas pata

rimu Naujai tarybai su didesne- energija dirbti Lietuvos 
naudai ir palaikyti glaudesnius ryšius su kitais pasaulio 
lietuviais, atviriau demaskuoti ir kelti viešumon komu
nistinių draugijų bei komitetų veiklą.

Geriau vėliau, negu niekad. Vokietijos lietuvių bend 
ruomenei vadovavę frontininkai bandė sudaryti ispūdį, 
kad jie kalba visų Vokietijos gyvenančių lietuvių vardu. 
Dabar aiškėja, kad taip nėra. Jie kalba rišu vardu kol tie 
“visi” treptelia ir nepasako, kad turite kalbėti tiktai sa
vo vardu, o ne visų lietuvių. Kada lietuviai ryžosi pareikš 
ti savo nuomonę, tai ji mažai kuo skiriasi nuo lietuvių 
daugumos nuomonių. Jie bėgo nuo komunistų, kaip di-

miegamąjį... Daktaras sėdo į kėdę priešais stalą; mi
nutę jis mieguistai žiūrėjo į savo nušviestas knygas, 
paskui pakilo ir nuėjo į miegamąjį.

Čia. miegamam, viešpatavo mirties ramybė. Vis
kas iki paskutinės smulkmenos iškalbingai sakė apie 
neseniai pergyventą audrą, apie nuovargį, ir viskas il
sėjosi. žvakutė, stovėjusi ant taburete ankštoje stik- 
Inėlių, dėžučių ir bonkučių minioje ir didelė lempa ant 
komodos ryškiai nušvietė visą kambarį. Lovelėje, prie

(Tęsinys)
— Paklausykite, — karštai pasakė jis, griebdamas 

Kirilovą už rankovės, - aš puikiai suprantu jūsų pa
dėtį. Dievas mato, man gėda, kad aš tokiomis minutė
mis mėginu užvaldyti jūsų dėmesį, bei ką man daryti?
Spręskite patys, pas ką aš vyksiu? Juk, be jūsų, čia ki} pat lango gulėjo berniukas su atviromis akimis ir nūs 
to nėra gydytojo. Važiuokime dėl Dievo. Ne sau aš pra < tebusiu veido išreiška. Jis nejudėjo, bet jo atviros akys/

gio Washingtone (D. C.) orga
nizacinio komiteto pįmktiti- 
kas Viktoras Nakas, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
mininkas inž. A. Mažeika (Cen
tro V-bos perkėlimo Kaliforni- 
jon proga), Los Angeles Jauni
mo Vadovė 0. Razutienė ir... gal 
dar vienas kitas. Nebūtinai to
kioje “garbės laktų” eilėje, kaip 
čia mano išvardinta.

(Bus daugiau)

kadenciją
. BONA, Voiketija. — Dabar

tinis Vokietijos kancleris Hel
mut Schmidt tikisi ne tik išlai
kyti, bet sustiprinti dabartinę 
koaliciją ir laimėti 1980 metų 
rinkimus. Jis jau tariasi su įta
kingesniais vokiečių politikais 
koala jai išlaikyti ir artėjančius' 
rinkimus laimėti^ Kancleris yra 
įsitikinęs, kad tokia koalicija 
yra pati naudingiausia dabar
tinei Vokietijai. Kancleriui pri
taria dabartinis krašto prezi
dentas, mėgstąs įsikišti į Vokie 
tijos užsienio reikalus.

CHICAGO. — Sanitarinio 
Distrikto komr. Richard J. Troy 
iššaukė gen. prokurorą William 
J. Scott paskelbti riešai apie jo 
sugautus taupymo dėžėse (safe
deposit box) $50,000 “sutau
pąs”, keldamas abejonę dėl to
kio taupymo tikslų. Chicago 
Sun Times dar spalio mėnesio 
8 d. skelbė, kad Scott safe depo
sit dėžutėse laiko apie §50,000 
rinkimų išlaidų politinių kon
tribucijų. Scott paaiškino, kad 
tai fondo lėšos iš 1967 ir 1972 
metų rinkimų.

Įėjo kažkas pritraukiančio, jaudinančio širdį, būtent! gi ’**' 
lasai plonas, vos pagaunamas grožis žmogaus sieFvar-1; _____ ________ _____ M TĮ __r.jr
to, kurį dar negreit išmoks suprasti ir aprašinėti, ir dėtuinėt šitą riksmą, matytumėt veidą, tai suprastu- 
kurį moka perteikinėli, rodosi, tiktai muzika. Grožis niėt mano atkaklumą. Dieve mano? o aš jau-maniau, 
buvo juntamas ir paniurusioje tyloje; Kirilovas ir jo kad jūs nuėjote vilktis. Daktare, laikas brangus Va- 
žmona tylėjo, neverkė, tarsi be praradimo sunkumo, | žiuokime, prašau jus.
jautė taip pat ir visą savo padėties lyrizmą* kaip ka-j — Važiuoti aš negaliu. — pasakė su pertraukomis 
daise, savu laiku, praėjo jų jaunvstė, taip dabar kar- Kirilovas ir žengė į salę 
tu su šiuo berniuku ant visados nueina į amžinybę ir<

, jų teisė turėti vaikų. Daktaras keturiasdešimt keturių Į Aboginas nuėjo paskui ir pagriebė jį už rankovės, 
metų, jis jau žilas ir išrodo, kaip senis; jo nublankusi’ jus suprantu, bet juk kviečiu
ir serganti žmona trisdešimt penkių. Andrius buvo nel^us ne ne kaipo ekspertą, o gelbėti žmo-
liktai vienatinis, bet ir paskutinis sūnus.

Priešpriešais savo žmonai daktaras priklausė skai

gaus gyvybę, - tęsė jis maldavimą, kaip elgetą. — šita 
gyvybė yra aukščiau visokio asmeninio sielvarto. Na, 
aš prašau dvasinės stiprybės, didvyriško žygio. Var
dan žmogaus meilės.

— žmogutis meilė — dviejų galų lazda. — suerzin
tai pasakė Kirilovas. — Vardan tos pat žmogaus mei
lės aš prašau jus manęs nevežti. Ir kaip keista, dieva
ži. As vos ant kojų pastoviu, o jūs žmogaus meile gąs- 

, . ------------ nevažiuosiu nieku

Stojo tyla. Kirilovas nugara atsisuko į Abogiuą, 
pastovėjo ir lėtai išėjo is prieškambario į salę. Spren
džiant iš jo nc:'v ingos nesąmoningos eisenos, iš to dė- ... . . . ,. . . . . . , . . . . . ♦ , , .. ,.. , .° , . . kiek gvvvbes judesio buvo juntama kūno linkiuose ir člui tokių natūrų, kurios sielos skausmo metu iausda-mesio, su kuriuo jis saicje pataisė nudegusios lempos . t- » j -ii- v -v * v T . * ..... . . , . g , i -• . ; rankose. Ji gludo prie loveles visa savo esvbc, jėga ir vo judėjimo poreiki, šalia žmonos pastovėjęs nunučhigauruota abazurą ir pažvelgė į storą knvgą, gulėjusią | t \ \ • t < - i x • i rv ♦ , - "uuuuju. k ‘ . • i • s godumu tarsi norėtų pakeisti ramią ir patogią poza, penketą, jis aukštai keldamas dešinę koją, iš miega-ant stalo, šiomis minutėmis jame nebuvo nei ketinimo, . j i • * i - - r-) T t • • *• i i , * . /. .... \ 4 • kūną pagaliau rado savo nualsintam kunui. Lzklotai. mo perejo i mažiuką kambarį, pusiau užimta didelenei noro, apie nieką jis negalvojo ir, matvt, jau neatsi- . , Y , , , . . . , . ., z.nine, kad pricikambarrjc Movi svetimai žmogus. Sa-j«n„aų. vjsur .s.uelyU ptoo. kanapa; iŠ *a nuėjo l virtuvę. Pakla,dhoJP . ,
lės prieblanda ir Ivla. ,naivi. p„,tipri„o j„ apklaikim,.! 'cp,“ka' ,r »'.kstukai, badas bulelis su kalk.ų rando- pne krosn.es ir vtrejos guobą, ;.s pas,lenke .r pro ma-] dinale. Niekam ai dabar netinku... i.. . _r. 
T,.. .. i - ’ ii. • i / i • i n’u. patsai oras, dusinantis ir sunkus — viskas apini- zas dureles išėjo į pneskamban. 1 bndii n ir knm žmonaEidamas is sales i savo kabinetą, ns dešine koją pakv-, . ... . , ... .. . .. t. , \ . , , „ . DUOU’ ° ,r Kam as žmoną, paliksiu? Ne, ne...... , r. 1 j • • v, . j. ‘ r re ir rodėsi paskendę ramybėje. ( čia jis ir vėl pamalė balta šaliką ir blyšku veidą,ledavo, aukščiau, negu irikia, rankomis ieškojo durų' r . . < > . 7* . , ąx , i . - . r. . . t . , > , . . . , . , . Pagaliau tatai — pagalvojo Aboginas, imdamasstaktų, ir laiku visoje jo figūroje buvo juntamas kaz-i Daktaras sustojo pne žmonos, rankas sukiso 1' * j . ...
. - ! i - , j • v ♦ c»-i i i * i ■* ' ii i-r v i už-durų rankenos. — \ažiuokime, labai prašau,kuris suglumimas, tarsi »is pateko i svetima butą arba kelnių kišenes ir, palenkęs galvą į salų sukaupė zvng> ~ T • , . t ... v .

1 . . /• . j . . 2 v ė Vi r - vi Daktaras kruplelejo, pažvelgė 1 ji ir prisiminė...jpiruia kartą savo gv veiiiinc girtai nusigėręs ir da-| iu į sūnų. Jo veidas rtiškc abejingumą, ūktai is raselių, t K
Irit' suglumva pasidavė savo naujam pojūčiui. Viena 
I. Arnoto siciia, pro spintas su knygomis, tęsėsi plati 
šritsos juosta; su sunkiu, tvankiu karbolio ir eterio 
kvapu ši šviesa ėjo pro kiek praviras kabineto duris į

... ... . i i i i j Pakfausvkite, juk jau aš jums sakiau, kad man Jau lr J115 tunic teisę tempu mane už pakar-blizgt jusiii ant 10 barzdos, buvo numanu, kad jis ne- . ..4 . . temnVitA l^i .. ; i važiuoti negalima. — pasakė jis pagyvedamas. — Kain P°s— tempkite, as netinkamas... Net kai-
seniai verkęs. P bėti neįmanau-AUefekite...

lo atshimencfb siaubo, apie kuri galvojama, kai. ‘ . . . . . .. . . , ,
Uhm. apie mirlį, miegamam nebuvo. Bendriniame “ “ l'elUlaS' pU‘k““ Oaudau)

krosn.es
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■Gxrici* T»l. LU 5-6446
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DR. C. K. BOBELIS 
inkstų ir šlapumo takų 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

VLIKAS APIE SOVIETU PLANUS

turi garbinti į| dvasia ir

akivaizdoje mes esame, yra

priešišką

mi 
rw

The Kitchen Almanac
J

3354 So. HALSTED STREET Phone: TArdu 7-1111
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candle holders or lamp bases, 
m room dividers, acreem sad 
vRlADeeR, or m less for coffee

KO^
VISC

Keeping up with consumers 
— the trash compactor is one 
of the most popular and use
ful kitchen appliances to 
come along in recent years. 
Researchers at KitchenAid 
appliances attribute this to 
the fact that the compactor 
has proven its worth in 
kitchen cleanup. •

These experts say because 
trash is reduced to as little 
as one-fourth its original cm 
with a compactor, disposing 
©1 such items as cans, cartons,

plat of 
broiled fish. 
( Bread 
cnnnbspro

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIEN*

today’s *do-!t-yoarself world, the amateur decorator or 
the professional too. for that matter, is turning increasingly to 
•‘Urmine^’’—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches hl the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now- 
are available In a variety of 
sizes and styles. Bui the sky’s 
the limit ^ hen it comes to 
the decorative UM to which 
they’re now being put.

Architects, interior designers 
and Mdo-it-youraclfersw find 
the spindles a versatile, ^stylish 
tod Inexpensive way to add 
Character to a home cc office, 
indoors or outi

r" Here’s a 
Treat break- 
fast or 
brunch idea 
— give your 
scrambled 
eggs a spe
cial (and un
usual) taste 
by folding
in small cubes or balls of avo
cado just before the eggs “set” 
Or spread mashed avocado, 
Feasoned with salt and pepper 
nnd a little lemon juice on 
crisp, hot toast.

Peanut Crust Banana Pie • 
Finely chop 1 • 1/2 cups of 

salted peanuts and press into 
a 9 - inch pie pan. Add 2 
tablespoons crunchy peanut 
butter to your favorite banana 
cream pie filling. Place filling 
In peanut crust. Cool pie and 
refrigerate. Top of pie may be 
decorated with banana slices 
and peanuts.

leetable way to 
by using dry ends of bread.)

Store remaining buttend 
crumbs in the refrigerator. :

Stnd your best kitchen of 
cooking hfnti to the Alrrumae. 
Your idetu rfl be 
with readen thronghmrt 
country. Addrr^: Harry G. 
Clort, ATtdben Atmaną > 
North JHyerside Plaza 
Chictįot mnoiz 60606.

Bridgeview, Illinois 60455 
T*t 598-9400

Miaxl pasitarim? buvo pasakyta
L etuvos, Estijos.; suklupus, toji sutarties vis dėl-

Leukijos, ček^ovąkijos ir Riuįto buvo pasirašyta ir tuo būdu 
munijos fvniiuJ
pyptus. Norėdama išvengti tai
kos konferencijos, Maskva šie-; 
kė, ksd Vakarai kokiu nors bū 
du formaliau p ipažintų pokari į 

ni Europos žemėhrį. Sovietų • 
Sąjungos šis e:*ės metu ū?mojis,: 
ir buvo psts pagrindims Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavi 
mo Konferencijos variklis, pa- 
ginu’es Helsinkio B: igiamąji Ak 
tą Už formalų Maskvos terito-' 
rin’u grob’nių pripažinimą ji, ■ 
daugiausia* Europos valstybių 
i e’k^aujrma. lab i nenoromis 
s’itiko, kad He'jsinkio susitari
muose rastų vietos, be kitų da
lykų. ir žmogaus teises ginantis i 
bendras pare škimas, laisvė ke-,

4 liauti iš vieno krašto į kitą, lais j 
j vi informacijų mainai. Taip pat i 
išsiderėta po dviejų metų Bei- j 
grade apžvelgti ir Įvertinti Hel- i 
sinkio susitarimų vykdymą

Deja, Helsinkio Baigiamasis 
Aktas nepateisino tų vilčių, Lat: 
Latvijoje ir Estijoje — Sovietų j 
Sąjungos vykdomus žmogaus Į 
galvoje tą pavojų, anuomet da- j 
rė visus galimus žygius tokiai-

Švento rasto pamokymai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI

IR PAAIŠKINIMAI
KRIKŠČIONIUI

Brežnevo 
Saugumo 

Konferen-

’ bid priartėta prie 
geidžiamos Europos 
r bendradarbiavimo 

c i jos.
Vakarų Y°kiet:jos

NL.sk vos kės m vaidmenį neitra 
’iz-vus o Jungtines Amerikos 
Valstybe* tolydžio pamafėl sa- 
vęsp^alenkiant, žymiai didesne 
sparta buvo artinamas! prie 
Kremliaus sumanytos Europos 
‘"augumo ir- Bendradarbiavimo 
Konfererc jos. Suomijos vyriau 
syb®i ;šshu‘škin”s kiek vietiny jų 
’ alstvbių vyriausybių pažiūras 
dėl konferencijos šauktinumo, 
Europos S?.ilgumo ir liendradar 
davimo Konferencija prasidėjo 

I37& metų liepos 3 dieną ir bu
vo iškilmingai užbaigta 1975 
m etų rugpiūčio 1 dieną pasira
šytu vadinamu Helsinkio Bai
giamuoju Aktu. Per tuos dau-^'lavijos sostinėje, 
giau kaip dvejus metusš vyks
tant šiai konferencijai Helsinky mo Komitetas, remdamasis savo 
je, Ženevoje ir vėl Helsinkyje, 1976 metų gruodžio 1-5 dienos 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini-. Seimo nutarimu, suorganizavo 
mo Komitetas ryžosi, kiek tik Uetuvių žmogaus teisių komisi- 
istngė, konferencijos eigą ir bai ją (Vliko valdybos 1977.IIL03 
gtį-lenkti Lietuvos laisvės labui, protokolas 'Nr. 304) ir jos pir- 

net ir pačiai Vokietijai žalingai; Vliko 1973-75 metų darbai bu- mįninku pakvietė buvusi Vil-

Augius

Dft FRANK PI FCK * ^.’sutarčiai sukliudyti: Vakarų Vo vo savo laiku aprašyti lietuvių niaus Universiteto prorektorių,
* 1JvlXxl0 V-y n/-‘lovį n i ir rrulsj nVi'ji Hror-hirTH tip liptnvin. kietijos kancleriui Įteikė išsamų ir palankiai įvertinti ne beturiu 

spaudoje, čia jie nekartojami.
Helsinkio Baigiamasis Aktas 

numatė jo signatarų sutartųjų 
dėsnių vykdymui apžvelgti ir 
įvertinti pohelsinkinę konferen- 

j jai ir ypač Lietuvai. Deja, kaip cija, prasidėjusią 1977 metų bir 
IULLEONAS SEIBUT1S 'jau minėta: Vakarų Vokietijai1 žeiio 15 dieną Belgrade, Jugos- 

i >

OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

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

“contact lenses’**

j memorandumą, o visiems Bun- 
? destago nariams išsuntinėjo jo 
! nuorašus, nurodydama su Sovie- 
j tu Sąjunga numatomos sutarties 

Vai. agal sysitarimą. Uždaryta tree; puvojus Europai,Jpačiai Vokieti

INKSTU, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83 r d STREET 
Vai. amrad. 1—4 popiet, 
ketvntd- 5—7 vaL vak. 
vfiso feleL: 776-2880 _ 

Reztoencųos telef.: 440-5545

UK. VIT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S-nara praktika, spec. MOTERĄ ligos, 
ur.sas 2o52 WEST 5*th STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO.VAL.: pirm., an trach, trečiad. 
ir penKt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

OKTHOPKDAS-FROTEZISTAS 
aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. 8pečiau pagatna kojoms. 
Larch Supports? ir t. t?

2350 West 63rd SL, Chicago. I1L 60629 
Taiaf.x PRospect 6-5084

aJ—■ ■ ■ „ ■ ■ ' >
; Gėlės visoms progoms
L BEVERLY HILLS GĖUnYČIA 

2443 WEST 6ord SfREhT 
Teifonai: PR o-U»33 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 
s krautuvė*

THE DAISY STORE 
/9I8 Sournwest Hwy Oak Lawn

< , Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA .
R. ŠERĖNAS
Tįl. WA 5-8083

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996 .

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo 11 namu 
paskolų reikalus visos mū- 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume boti Jums naudingi 
ir ateityje

S^skaUos apefraus+os iki 
$40,000

2657 W. 69 STREET
Chicago, IL 6ū6z9 

Tek 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid qu a nori v

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii ,WOPA» 

1490 ML A. M. V

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

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukut

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 40629

"Dievas yra dvasia Ir jo garbintojai
tiesa". — Jono 4^14.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus
širdie sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 

. pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gy\ei.;i ą bus pripa 
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą • ir ?■■ ■■■;.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliet e \ ?’< »■ er < r
rusieji? | tę klausimą atsako knygutė "Vikis p- 
mokarrai. Rašykite;

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 6362i.
$V. RASTO TYRINĖTOJAI

1

Iliustracija

Komisiją sudarant atsižvelgta, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi-'kad joje būtu atstovaujama pa

grindinėm mū>u Grganzacijom: 
Lietuvi ų Bendruomeneų Ame
rikos Lietuvių Tarybai ir Bendra 
jam Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondui.

Lietuvos grupė Helsinkio susi 
tarimų vykdymui remti, kurią 
sudaro T. Venclova, kun. K. 
Garuckas, O. Lukauskaitė-Pos- 
kienė, V. Petkus ir E. Finkelštei 
nas, 1976 metų lapkričio 25 die
ną Vilniuje paskelbė savo’mani- 
fęstą Jame reiškiamas susirū 
pinrmas.

tarptautinės teisės profesorių 
dr. Domą Krivicką (nariai: kun. 
K. Pugevičius; te J. Genys, D. 
Kęzienė, A. Zerr, d r.’ J. Balys, 
J. R. Simanavičius, S. Kudir
ka, A. Jurašienė, J. Jurašas).

4 Metų Mirties Sukaktis

Laidotuvių Direkton 
6845 SOUTH Wr'

Trys Moderniškc;
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ill
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIAT1ON 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 
PHONE 254.4470

So. HERMITAGE AVENUE

4330-34 So. CALIFORNIA AVEN I U
TelKoua*: LAfayette 3-044C

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIA!

1 Vf’IN SavmSS 
Certificate

(Minimum S5,000).

Better Eating

WWI START TO FINISH

bottles and jarf fr nū* fe 
less of a hassle than it used 
to be. (One hash bag instead 
of four.) ... And, mew new 
homes and remodeled kit
chens are inducting the appli
ance as standard equipment.

Tf you’re thinking of buy 
ing a 300 pound side of beef 
you can expect about 225 
pounds of usable meat cuts -• 
which means about 25 per
cent cutting loss, 

♦ * •
Add the final touch to 

many dirbės with buttered 
bread crumbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Uw im
mediately as a casserole top

ping, a gar
nish for veg- 
etaWea, or 
add crunch

LOUIS PRANCIK
Gyv. 7253 So. Western Ave., Chicago. III.

IEVAS IR SUNŪS
MARQt ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

amžiaus.

3 sūnūs:

Mirė 1974 metų' sausio mėn. 7 dieną, sulaukęs 71 metų
Gimęs Chicagoje.
Palaidotas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Pabko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvais Wasilauskis, 

Edward, jo žmona Sandra; Raymond, jo žmona Geraldine ir Louis Jr_,
jo žmona Joanne, 12 anūkų, sesuo Margaret Mažeika, gyv. St. Peters
burg, Fla., sūnėnas Walter Wasilauskis, jo žmona Lil ir kiti giminės 
bei draugai.

Mes Tavęs. Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva Ši žemelė.
Nuliūdę lieka:

žmona, sūnūs, anūkai ir giminės.

save money

A AAA A

1410 So. 50th 'Ave., Cicero
TeleL: TOwnkali 3-2108-8

TRYS MODERNISE KOPLYČIOS
AIKSTS TUTOMCG•• ’> - "v- AIYT!

Ckicagoi
Littuvių
Laidotuvių
OireKtoriĘ
Aseociacijos

ANTANAS AL PHIIJ
TOMAS IK LAURYNAS LA!

&3Q1 So. LITUAN1CA AVENUK

BUTKUS ■ VAj.-.
1446 So. 50th Avė., Cicero, tlL Phone

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. IJTI.’AMCA AVĖ. Tel: YArA. 7-113S-113S

Sawn In half, they arc being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

EL A Nord Co, Everett. 
WaslL, the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items In nine different 
styles, three different thick
nesses and In heights from 7% 
inches to eight feet. v

The spindles are made of 
selected western, woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characieriiitics and ideas for

(LACKAWICZ)

2424 .WEST 69th STREET Rf pvblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vidini* ?-€€72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, PL 974-4418



vai les nemokamai

čekį, šimoliūnas. Kontrolės komisij

Komunistų valstybės

tinius sveikinimus ir gerus lin

LIETUVOS AIDAI
1490 AM

WATCHMAN

An equal opportunity employer.

PA YARD® IR VARDAS

Kaributas.
Karuža, d

AR JAU PASILf AR£TE 
SAVO TESTAMENTĄ?

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St.

Chicago, HL

ko Lietuvių Kultūras muziejaus 
bendradarbė.

ant pirmojotpdof plrwifL 
ibt-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N*my Statybą Ir Remontas

sTeL2AWO« 
& ir
’ 677-848$

(boto)

L*ll Frank 
',eoav* w.Tsni st

GA 4-MM

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

LAIKRODŽIAI h- BRANOKMTBtt
Pardavimas ir Taisymai '' 

Wi W£ST Wth STRtrt
TaWa ttpubUc 7.1 $41

+ fįtfB'm. kelionių Iletuvoh" 
tvarkaraštį jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų. 
Kielų. Tek 737-1717.' - ' (Pr.)

Brighton Parko Lietuvių Namu Sa- 
vininkų Draugija šaukia visuotina 
tiariu susirinkimą š. m. sausio 8 d. 2 
vai. popiet' Vyčiu salėje, 2455 W. 47 
St. Visi nariai kviečiami dalyvauti 
Po susirinkimo bus vaišės. Valdyba

— Edvardas J. Mankus ir jo 
žmona pasiuntė JAV prez. Jim
my Carteriui tokį laišką: “Gerb. 
p. Prezidente! Jei Jūs tikrai ir 
nuoširdžiai esate pasišventęs 
žmogaus teisėms, tai Jūs turė
tumėte aplankyti neslaviškas 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios 
yra nuskriaustos ir užmirštos 
Europos valstybės”. E. J. Man
kus yra. First National Bank, of 
Evergreen Park ryšių su visuo
mene direktorius ir Foto Visual 
savininkas Marquette Parke. Jo 
žmona Margo yra aktyvi Balze-

— Dėkui Antanui Šatkauskui 
iš Oakville, Conn., už ankstyba

Nimal, Umė — Per<UvlimH 
RMAL ESTATS FOR SALE

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

HELP WANTED — MĄLlr
Darbininku RaUrU

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIAMU, 4 
PATAISYMAI

Toriu Chicago* mieste leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos* grdf, H* 
rantuotai Ir sąžininga!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avs.

- Tol. 927-3559

Apie 60,000 Vietnamo kariuo
menės JAV gamintų . kariškų 
lėktuvų padedamos, jau užėmė 
didžiąją . “dalį Kambodijos “Pa
pūgos Snapo*’ teritorijos ir bė
ra per kelias dešimtis mylių nuo 
Phnom Penh miesto.

Bangkoke turimomis} dimo^ 
mis, Vietnamo karinės jėgos 
yra dūkart didesnės ir stipres
nės už Kambodijos ir jau yra 
pozicijoje nebe sunkiai pasiek
ti Phnom Penhą.; Vietnamo pa
jėgos per vieną mėnesį kovų už
ėmė didžiąją dalį 800 ketvirtai
nių mylių Kambodijos Svey 
Rieng provincijos.

Tos dvi komunistų kaimyni
nės valstybės tarp.sąyęs kariau
ja nuo pat Indokinijos karo pa
baigos 1975 metais. -

SAVININKAS parduoda 2 butu po 
3 miegamuosius mūrini namą gerame 
stovyje uz prieinamą kainą į vakarus 
nuo Kedzie. Teirautis po 6 v. v. 

Tel. 778-1552.♦ K. Donelaičio lit. mokyklų 
tradicinis žiemos balius įvyks 
vasario mėn. į d. Jaunimo cen
tre. šokiams gros ir humoris
tine programą atliks Neo-litua- 
nų orkestras. Dėl rezervacijų 
prašom skambinti Birutei Sas
nauskienei telef. 964-4364.

•/V (PrJ

D 1 MIS 1 O 
e—to Mz AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai ^$91 pusmečiu! automoWB* 
UaMttty apdraudimas pomlnlnkirm 

Kreipti < 
A. L A URA I T! S 

4M5 Se. ASHLAND AVI. 
52S4775

— Penktadieni sausio 6 d. 7 
vai. vakaro, Marquette Parko 
Fieldhouse salėje, esančioje prie 
67 ir S. Kedzie pietvakarinės 
sankryžos. JS{feudos Klubo na
riai susirinks - mėnesinio posė
džio. Išklausys valdybas pra
nešimus apie rhų tarimų vykdy
mą ir aptars kelis bėgamuosius 
visuomeninius mūsų gyvenimo 
klausimus. Nariai kviečiami su
sirinkime dalyvauti. *. ‘

Klubo-valdyba

Cariškų reiktiRArefienaaA
KVINUOJAi Chlcęfę{e Ir KanedeĮe mttwwi — 1MM, putei — FILM, 

trim mėR, — KSC, vl**w»i mėn. KHeee JAV vMhmi 
— S2M0, putei awty — SIAM, rlenem mėn. — tUt, Užsienio* 
et — Į31M getams. Svtlpežhiinuf fl?n£L*m* smrtf urbtai

Pnignui naudoti irmUn tauflą atkarpą.

. Izraelis ruošia 
sutartį su Egiptu

Nežiūrint 4 kiekvieną dieną 
kylančius neskąndumus ir di
delius nuomonių skirtumus tai
kos ir kitais klausimais, Izrae
lis tęsa pasitarimus Izraelio — 
Egipto taikos sutarčiai. Egipto 
prezidentas nekreipia jokio dė- 
desio,_ kam. priklausys. fSąmari- 
ja, bet Izraeliui tai labai svar
bu. Izraelis nenori, kad palesti
niečiai, įsikūrę pašonėje,-nepra
dėtų naują 'karą prieš Izra-

rprsiaatl paskutinių 90 
ą ir jų •tilktuf darbu/ 

Įoa Draugija

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, Sūduvos” išleista 
knyga — .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ^Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko 
mis formomis — >3*50. z, ,

Užsakymus ra Money orde-Į 
riu siusti: ^Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago DL 60608

kėjimus, kuriuos parėmė $5 au
ka Mašinų fondui. Dėkui tos 
valstijos tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams, bet pavardės nė vietovės 
prašiusiam neminėti j Visi skai
tytojai prašomi remti Naujienas 
ir jas platinti, darant pastangų 
rasti bent po vieną naują pre
numeratorių. Visi lietuviai kvie 
čiami atkreipti į jas savo asme
nišką dėmesį, gerai su jomis su
sipažinti ir pareikšti savo asme
nišką nuomonę jas užsisakant. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai pa
gal gautus pageidavimus arba 
skaitytojų atsiųstus galimų pre
numeratorių adresus.

-PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’cįeotts .

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia T-7747

willing'to work any shift. 
6 day week.

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.
5126 So. Kedzie Ave.

— Lydija Skipitienė iš Bright 
on Parko įteikė $3 už kalendo
rių. Marta Grigas iš Bridge^or- 
to apylinkės taip pat lankėsi Nau 
jienose su savo marčia.'Ji įtei
kė porą dolerių už kalendorių. 
Dėkui už vizitą, ankstybą pre
numeratų pratęsimą ir už auką.

— Antradienį, sausio 3 d. va-

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUrTTI GIFT FAKCILS SSKYIC1

U01 W. MMi Chtem, Hl «042». — T»L WA M»Z
033 S«. CMctfa, III (GMt. — T.L U< 1W

V; V A C A N T > N A-f

. ^auja namų 
savininkę valdyba

Juozas Skeivys, naujai išrink
tas Marquette Parko namų sa
vininkų draugijos pirmininkas, 
pataisydamas netikslią žinią, ra
šo, kad naujoji Marquette Par
ko namų savininkų draugijos 
valdyba yTa tokia: Juozas Skei
vys — pirmininkas,’ Ignas Pe
trauskas — pirmas vicepirmi
ninkas; Stasys Patlabac— antras 
vicepirmininkas, Vladas Garbe
nis — sekretorius protokolams 
užrašyti, Bronius*’ Andriukaitis
— kasininkas, Stasys Lukoševi
čius — finansų sekretorius, Pe- 
traš Motiekaitiš ir Antanas Gu
dauskas — iždo globėjai. Julia 
Sačauskaš, Alex Atutis ir Ado
mas Ūselis — patikėtiniai. Juo
zas Zenkus ir Adomas šidag’s
— maršalkos. Charles-P. Kai — 
teisių "patarėjas ir ’ J. Janušaitis
— korespondentas. J. Skeivys

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

rmnmi-ninku*

4243 W. 63rd Chletge 
Tel. 787-0600.

Brežnevas nesutaria 
su politbiuni

BERLYNAS, Vokietija.— Iš 
Maskvos grįžęs Rytų Vokieti
jos partijos sekretorius Erich 
Honecker savo artimiesiems pa 
reiškė, kad paskutiniu metu 
prezidentas Leonidas Brežne
vas nesutaria su dabartinio po- 
litbiuro nariais. Visa eilė poliV 
nio biuro narių pasipriešino kai 
kuriems Brežnevo planams. Bre 
žnevas nėra toks kerštingas, 
kaip buvo Stalinas, bet yra pa
grindo manyti, kad netolimoje 
ateityje bus keli pakeitimai so
vietų politiniame biure. Brež
nevas nepakenčia žmonių, kurie 
užsikerta ir nenori keist savo 
nuomonės.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38.800. e

PALIKIMAS — 5 kambariu T8 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas ;beis- 
manlas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
ulįmti, . gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900. _

10'BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų Nau
jas stogas ga?u šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dvieju 
butu namą Marquette Parke, o pini- 

.gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. ' ' >

2 BUTŲ gelsvu plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas graliam, sausam beismante. 
Daug kitu priedą, 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.

VA LD1 S
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

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

★ Pasakyti tiesą št&is laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kor> Į 
frontacijo«, nors dabar daug

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti. prie sąjūdžio 
padvigubinti Nauitenų skaity
toju* u r ;J

Didžiausios kailių 
pasirinkimai

ISHnri InUhwtnH -

V^hNORMANĄ

d r. G. Valančius, JL 
St. Paūtienienė ir J. 
Kandidatais liko Ę< 
P. Pamataitis ir VI.

................. įon
?išrinkti: R. K. Vidžiūhienė, I. 
Medžiukas ir J. Kojelis, o J. 
Kutra kandidatu. Į Garbės teis
mą išrinkti Kanados lietuviai 
žurnalistai.: J. Vaičę|įiįnąs, J, 
Dagys ir J. Karka, o kandida
tais A. Gurevičius ir į. Varanavi 
čius. Daužvardžio fondo valdy- 
bon išrinkti čikagiškiai: dr. J. 
Purinas, kun. A, Saylaitis, E. 
Sakadolskienė, D. Vakarė ir A. 
Juodvalkis, P. Indr^ika ir Al 
Pužauskas išrinkti kandidatais. 
Balsavimuose dalyvavo 162 na
riai. Rinkimų komisijos pirmi
ninku buvo P. Petrulis.

IAUJIEMOS palrikr rim hetsvfi desotrstiaet gHxpet, JW besdrM 
riju fe rcsli tI^į UetoU beodruosluf dirbat M tHMm.

RAUJTKM08. ttitcmji tyilrU' Uetrrių dragamą Hals putmettSA, reto* 
rfkos ir politinių fUmįhj laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
*r rtikalingoa, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijoje girti Nauįe* 
nas yra mada. Lai ta' mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubniejfrių metų proga 
delbdama platinimo t^u kreipiasi J visus lietuvius pasekti lieturSkor 
spaudos pirmūnų pevyzdĖsls užsiprenumeruojant Naujienas tLKu sudaryti 
grandinę triimesniema darKrm* ne tik TafiraMo, bet ir visos IfeMJoa,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJIMAIS

-- DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l . f - r

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background oJ 

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

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS Memet suėjo SS metai. Minint tą fukaktL ge 

AmertfcM lietimu memaičlc neigėjus bei hetuvlikof 
bus ir atliekant būtinai par^gat mžinam lietuvybėt 

Naujleni pUtinžme
CAUJHNOS tvtrtri nrrt Ir kmte Uetrm ir WTwgUi hetrrU lalm 

ir MSldMmM į Mzdiriaf w akupestMa ar ji

lietuvių kolood 
nyčioa. Įsteigti 
pMUlietiškl chorai, 9 bažnytiųj 
jot. Duoti dokamenUi kataBc 
titų organiradju atlikti darbai, 
katilr kt

Norintieji knygą tusyti.
Orderi

AMERIKOS LIETUVI U ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu fr paatųati:

Lietuvių visuomenė 
a gausiai dalyvauti ir tuo 

vienintelę ‘ aukš- 
uio švietimo įstai 
. Vietas bei stalus 

rezervuoja Sofija Pranckevide- 
nė, tel. 776^2191 po 7 vai. vak.

— Ijetuvių žurnalistų S-gois 
valdybon išrinkti losangelieciai: 
J. Gliaudą

Penkt. 9:30 - 10:00
Sešt-8:00 ■10:00 y-y- “io6-3

Veda K. BRAZDŽIONYTI
2646 W. 71 sf Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Pianistas Mani girdas Mote kaltis, žinomas savo koncertais, 'muzikos studl|<. 
ir akompanavimu sofistams, šį šeštadieny sausio 7 <L 8 vai. vak. gros šokt 
partiįa$ su Čikagos Philbarmoniįos orkestru Chicaęos Auditorium Theatre, 
70;E. Congress Parkway. Atliekant klasikinius kūrinius, savo meistriškumu 

jis ’priklaus© virtuozu klasei. t

Jau kurti Laiko atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 

ČHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Aletao Aferose myga j 

Chtcagof lietuvių gyvenimą _ 
110. Hleldo Amerikos Lietuvių

Knygoje aprašyta ptnnaa Chicagon atvažiavęs Betuvia, ptrtscs 
fuorganizuotoi šaipo® draugijos, rtatytoa bai> 
LaL kurtų viao buvo 12L 41 teatro draugija. 48 

i ir 314 veikieanlų žmonių blografi- 
kų. eocalliitinrų, iAlmmanJkų tr 
Jatelgtof mokyklos, ikaitykloa. ban-

M. i I M K U f 
Mary Mik 

IMCOMI TAX SUVKI 
<239 S. Meptoveed. TeL 2S4-7MI 
Taip pat daromi vertimai, įmintą 
gkvktimal, pūdomi pilktyMa pra
šymai ir kitokį blankai

mis dienoms jis turi pasiekti 
kiekvieną prenumeratorių

— Ponia Regina Andrijaus- 
’kienė sutiko būtjUEedajįugmib
Lituanistikos Instituto absolven

— Laivyno Itn. Lawrence A.‘tų išleistuvių vakaro vaišių ren- 
Oskielūnas iš Chicagos pietvaka gimo komiteto pirmininke. PL1 
rių paskirtas į atomo ^energija J absolventų išleistuvių vakaras 
varomą povu mienįnį -laivą- USS-bus 1978.1.11, / vai. 30 min. vak. 
Memphis reaktoriaus kontrolic-]Jaunimo Centro Kūmų ^idžią- 
rium. 1975 m. jis baigė Illinois, joj e salėj 
Technologijos Institutą elektros prašom 
inžinieriaus laipsniu ir įstojo į pačiu paremti 
I.aivyno karininkų akademiją. lituanistii 
Minimas povandeninis laivas j gą Vakaruose, 
yra 360 pėdų ilgio, 6,900 tonų, 
gali išvystyti 20 jūrmylių greitį, 
turi 127 jūreivių įgulą.

— Anna ir Juozas Bimba, New 
PorU Richie, Fla./atsiuntė tokį

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

F. NtBZlNSKAS,«M5 ArcMr Aw. 
SSSSTim. «««- TK Y A 7SW>

laišką retinkime laimingų Nau- Kuprioni 
jųjų N^etų visiems i^aujiei^e-‘ 
čiams ir Naujienoms, kurių pa
ramai Šia proga rasite $15 < 
Nora pas mus gera ir šilta* bet 
laukiame pavasario, kai galėsi
me atvažiuoti į dalume t City 
ir paSJmatyti su draugaisirNau- 
jienų darbuotojais. Visiems lin 
kime geros sveikatos ir lengvos 
žiemos”. Dėkui už laišką ir už 
auką.

Minia.

BEST THINGS IN LIFE

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

y~ American Travel Service Bureau
S* ^es^*rn Ave-» Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787

« Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
g anksto — prieš 45 - 00 dienų.

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu. laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacųas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. " - j_

. — —— --• ’v • -- - - — ' - ~ .

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARDA NOREKTENE

2608 We»t mk St, Chicago, DL W62? • TtLWA W787
DMalit Marinki mas ferw rOilw bnlriy

2 MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ, V

y




