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ERIKO

miaukia įtikino visus .salėje bu
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labai svarbus punk- 
prezidenta« Carteris 
tai jo nutarimM P1'

L Tėvas KAROLIS GARUC- 
KAS, kėnigas, jėzuitas, mokslus 
ėjęs Vokietijoje ir Olandijoje; 
pokario metais kunigavęs Vil
niaus arkivyskupijoje; o dabar 
klebonauja Ceikiniuose.

Sausio 9:*Marcijona, Julijonas. 
Gabija, Juosta; Algis, Rmgailtu
Tyvsitis^ h t

— įPrezidentą Carterj labai 
šiltai pasveikino motina, buvusi 
Indijoje it iškalbėjusi su kai 
kuriais naujais Indijos politikos 
vadais*

rose ieško, bet neranda, o pra
ėjusį penktadienį tas pats Ha- 
onjus “pakoregavo” savo pir- 
fnąjį pranešimą, kad dėb blo- 
£o oro jachta į jūras dar neiš
plaukė, ir bus paleista su sa
vo Ujula plaukti, kai oras pa-

•< <**>*-%> ts/i X-

veikla remiasi .visuomenės pri
tarimu ir parama. Organizacijų 
tarpusavio geri santykiai long 
vina ir skatina tautos vadavimo 
pastangas. Seimas pageidauja 
vis geresniu tarpusvio santykiu 
ir suderintos) veiklos.

Chicago, m.’—Pinv«H

bet F. York tvirtin.
nijos mokslininkai stengėsi pa 
sigamintį atomo bomba, bet ne< 
pajėgė to padaryti. Japonai tu- į įsitikinęs. kid> Sovietu Sąjunga 
rėjo kelias pagrindines žinias ( nepadarys tos "kįaidės ir Euro- 
apie ruošiamą atomo bombą, bet ‘pon nesiverš.1 * ' 
jų techniškos priemonės buvo la 
bai silpnos. Jie negalėjo pasiga
minti uranijaus 236. šis įtrūni
jus būtinai reikalingas nuolati
nei atomo 
pasigaminti

abejotina trauka prie Vakaru ir 
kapitalizmo. Pagal turistų pra
nešimus ir pagal laiškus “iš 
ten”, Lietuvoje vyko darbinin
kų streikai ir net bruzdėjimai*.

Sąskrydžio dalyvių atsišauki
me sakoma, kad “šimtatūkstan
tinė Sovietų Lietuvos draugovi
ninkų armija” ir toliau energin
gai gins sovietinio žmogaus, so- 

' cfaireštinės valstybės ir partijos 
interesus”. - z

Kaip žinoma, tos “draugovės” 
buvo sudarytos milicijai ir MVD 
agentams talkinti./šimto tūks
tančių skaičius palyginti mažai 
Lietuvai pats už save kalba.

Tame sąskrydyje buvo kalba
ma ir apie “nesveikus naciona
lizmo. reiškinius” ir apie būtiną 
reikalą kovoti prieš “ideologi
nius mūsų priešų išpuolius”.

’ Ateičiai sąskrydis numatė nau 
ją uždarinį draugovininkams —: 
kelti “patriotini” judėjimą už 
socializmą ir partiją. (Elta.)

Lenkijoje veikia 
stipri cenzūra

Vietnamas praeitą antradie
nį painformavo JAV Valsty
bės Departamentą, kad ameri 
kiečių jachtą Brilli# su trimis 
amerikiečiais — du vyrai ir 
viena moteris —- kurią Hano
jus spalio 12 d. aptiko Vietna
mo vandenyse ir areštavo, 
yra paleista į laisvę ir praeitą 
antradienį išplaukė į jūrą ir 
Pentagono pranešimu JAV jū-

Japonai nepajėgė pasiga 
minti atomo bombosv
s<1^

EUROPA VIENA NEPAJĖGTŲ APSIGINTI 
NUO SOVIETU INVAZIJOS ' . .

į Prieš pačią prezidento Carte- 
, rio kelionę, šiaurės Atlanto Są
jungos valstybių atstovai patik- 

! rino turimas žvalgybos žinias ir 
NEW ^ORK, N. Y. Prezi-jprįgjo išvados, kad dabartiniu 

dentas Carteris buvo nuskridęs (metu europiečiai nepajėgtų atri- 
į Lenkiją ir sutiko duoti komu-'gjn^ jeigu Rytų Europoje esan 
nistinei valdžiai 200 milijonų . ^os SOVwtų karo jėgos \eržtų6i 
dolerių kreditus Amerikos Ja“.į vakarus. Sovietų atomo bom- 
vams ir mėsai pirkti. Preziden-1 avįacjja> tankai ir paruoštų 
tas, besikalbėdamas su partijos J^iviz i jų skaičius labai lengvai 
pirmuoju sekletorium ir atsakin 
gaiš valstybės pareigūnais, pri
minė apie pagrindines žmogaus 
teises ir laisvą informacijų pa
sikeitimą. bet su valdžios parei
gūnais mažai ką tegalima išsi
aiškinti. Lenkijoje, kaip ir sovie 
tų Sąjungoje visą spaudą cen
zūruoja Lenkijos komunistai. 
Kad reikalas būtų aiškesnis, šio 
mis dienomis New Yorką pasie
kę 70 puslapių lenkų parašytas 
raštas, kuriame smulkiai nuro
doma, kaip komunistinė lenkų 
valdžia viską cenzūruoja. Len-Į -Prezidentas Cartels, norėda- 
kanas, pav., uždrausta diskutuoĮmas apraminti Europos vaisty
ti šiandieninius visuomeninio gy 
venimo 
mon dabartini visos

13. VLIKo Seimas prašo VIJ- 
Ko Valdybą pasveikinti Jungti-. 
nių Amerikos Valstybių Pre
zidentą- Carterį,. jam tapus' žmo 
gaus? teisių gynėjų-vadovaujan- 
čia asmenybe rišame pasaulyje.

14. .VLIKo Seimas'dėkoja vi
siems
su solidarumas telydi mus.. '

, (Elta)

Arabai teisina 
Sadato iniciatyvą

RLTAD. Snūdi Arabija. — 
Saudi Arabijos karalius Chaled 
ir kęk jo broliai — princai pa-: 
reiškė įsitikinimą, kad Egipto 
prezidentas padarė labai reikš
mingą žingsnį savo kelione į Je
ruzalę. Saudi ^Arabijos valdyto
jai yra Įsitikinę, kad niekad ne
buvo tokių gerų sąlygų Artimų
jų Rytų taikai, kokios šiandien 
yra sudarytos. Egipto ir Izraelio 
taikos delegacijos svarsti pačius 
pagrindinius klausimus. Kiekvie 
nąm aišku, kad kils dar nesusi
pratimų, bet Egpto prezidentas 
Sadatas yra įsitikinęs, kad dvie
jų mėnesių laikotarpyje pagrin
diniai Izraelio ir Egipto taikos 
klausimai bus aptarti.

PIETŲ VOKIETIJOS GAMTOJ VAIZDAS — BERCHTESGADEN AS.
Paveiksle matome Hitlerio pilį t— "gandro 'lizdą", j . kuri paprastiems žmonėms 
būdavo labai sunku patekti. Hitleris planavo iš "lizdo" valdyti pasaulį,* bet jim 
n*oavyko. Jis i pats ne pa laidotas šalia savo pilies. Diktatorius Brežnevas taip pat 
p.tryoįa v«t4yti Visą -pasaulį iš ^Maskvos, bet iir jam vargu pasiseks savo svajones 
įvykdyti. Brežnevas norėtę, kad. Vrusaj jį, statytu šalia L •nine,-nustumdami visus 

kitus komunistus į šalį. . t.’

9. VLIKo Seimas, įvertinda
mas glaudų VLIKo ir pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos ben 
dradarbiarimą, siūlo jį stiprin
ti ir remti PLJ Sąjungos daly
vavimą politinėje veikloje.

VLIKas pritaria artėjančiai 
jaunimo politinei konferencijai 
ir įsipareigoja ją remti.

10. Seimas dėkoja Tautos Fon
do vadovybei, atstovybėms ir 
įgaliotiniams ir visiems aukoto
jams, ypač kanadiečiams, už 
gausias aukas, įgalinančias vyk 
dytį VLIKo uždavinius. Visuo- 
tmenė prašoma dar labiau remti 
Tautos Fondą aukomis ir pali
kimais, nes lietuves laisvinimo- 
darbai didėja.

11. Seimas sveikina ; VLIKo 
aiškų nusistatymą prieš .sovieti 

j nes provokacijas ir smerkia vi- 
1 sus tuos, kurie sąmoningai ar 
nesąmoningai pasiduoda joms ir I 
tuo pasitarnauja Lietuvos okn-l 
pantui. , . . •

6. Seimas pataria VLIKO Ta- pagrindinių žnogauš teisių klau 
jrybai ir Valdybai susisiekti su sūnus. *
Lietuvos Diplomatine Tarnyba,

Įstengiantis išsiaiškinti, susitar
ki ir imtis atitinkamų veiksmų 
Lietuvos valstybiniam tęstinu
mui sutvirtinti ir siekti jo pilna 
ties atkūrimo.

susidorotų su Įvairiomis Vakarų 
Europos valstybių karo jėgomis. 
Rusams nepajėgtų pasipriešinti 
ir amerikiečiai, turintieji gyny
bines atomo raketas. Kol Vaka
rų Europos valstybių vadai kal
bėjo ąpie taiką, tuo tarpu sovie
tų maršalai ir toliau skriąusda- 
mi Rusijos valstiečius ir darbi
ninkus. kalė pačius , naujausius 
ginklus ir milijonines sumas iš
leido atominėms bomboms ga
minti.

S./TOMAS VEN(XOVA, poe
tas, vertėjas, kalbninkas, dirbęs 
Tartu universitete, o prieš išva
žiuojant į Vakarus — Lietuvos 
'Mokslų ^akademijos Istorijos 
instituto Filosofijos skyriuje; 
dabar grupės atstovas Vakaruo

se." (EHa)
' ♦ Nuo 1977 metų gruodžio 15 

dienos VLIKo . raštinės vedėjo 
pąreigas perėmė Rima čerkeliū 
nfenė^ . ? (EKą)

atstovus, kad JAV nepadarė ir 
nesirengia rusams' daryti jokių 
nuolaidų strateginių atomo gink 
lų gamyboje ir kontrolėje. Ame
rikiečiai žino sovietų pageidavi
mus ir pažįsta jųTnetodas dery
boms vesti. Prezidentą? aiškiai 
šiaurės Atlanto Sąjungos atsto
vams pasakė, kad iki šio meto 
Amerika nepadarė jokios nuoiąi 
dos rusams ir nesirengia to da
ngti.

Antras 
tas, kurį 
pareiškė, 
siųsti į Europą dar 8.000 Ame
rikos karių. Jis nepasnkė, ko
kios ginklų rūšies tie kariai bu>, 
bet reikia manyti, kad tai bus 
lakūnai ir atomo ginklus 
tieji naudoti artileristai. Re to, 
prezidentą* pridėjo, kad ateinam 
tiems indams jis prašys kongre
są gv , / 13 reikalams paskirti 
žymiai stambesnes sumas. Tu
rint galvoje sovietų karo vadų 
ginklams leidžiamas sumas, ame 
rikiečiai išleidžia žymiai mažiau, 

kad Japo-Į Prezidentas yra įstikinęs. k<d
Europos valstybėrris nėfa ko taip 
jau labai baimintis, nas jis yra

LENKIJOS KOMUNISTŲ 
EKONOMINĖS 
PROBLEMOS --

Lenkijos komunistinės vai. 
džios viršūnės prisipažino, tu
rinčios ekonominių “*proble^ 
mil”, kurioms pataisyti “rei
kalinga aiškių politinių ir eko 
nomnių reformų programa“. 
Tos reformos kaip būtinai rei- 
kaliningos, išdėstytos 14 kom
partijos narių. jų tarpe ir buv. 
Lenkijos preziednto Edvardo 
Ochabo. laiške partijos pirmą 
jam sekretoriui Edvrardui Gie 
rokui, primenant, kad naujos 
problemos reikalauja ir nau
jos tvarkos. Dėlto laiške siūlo
ma, kad partijos lyderiai pra
dėtų dialogą su tauta.

“Reikalinga aiški pažiūrų 
konfrontacija ir su kitii parti-; 
jų nariais, o taip pat ir su bę- 
partyviais”, rašoma tame, lai-

1976 in. lapkričio 2-> d. Vilnių
ję. 'ausidarė Helsinkio susitari-} Novoje Russkoje Slovo gruodžio 
mų vykdymui remti Lietuvos J18 dienos laidoje atspausdino 
visuomeninė grupė, į kurią įeina ’ s. Roždestvenski’o straipsnį 
penki asmenys: Į “Draugovininkai ir prievaizdos”.

i Cituodamas laikraštį Sovietska- 
lja Litva, autorius rašo, kad šią 
•vasarą Lietuvoje vyko Sovietų 
Sąjungos “draugovininkų” (pa- 
gelbinės policijos)) sąskrydis. 
“Kaip žinoma”, rašo autorius,

___  {“Lietuva sudaro nemaža rūpes-
2. Ell’ENAS FINKELšTEI-į čio sovietiniams valdovams: pra 

NAS, tautinių mažumų atstovas, | siverziąs nacionalizmas, augąs 
kilęs iš Lietuvos žydų* fizikos* jaunimo religinis auklėjimas, ne 
mokslų ’ daktaras. '

.3, ONA LUKAUSKAITe-POš 
KULVĖ. poetė," rašytoja, peda
gogė, baigusi Kaimo universite
tą, tobulinosi Vienoje: prieš ka
rą išleidusi du eailėraščių rinki
nius, .1946 m. įėjusi į Lietuvių 
tautos tarybą, kurios daug na
rių buvo represuoti, o-kiti — su- 
šaudyti (Čia buvo nuteistas ir 
poetas’ Kazys Boruta, tardomas 
poetas Kazys Jokubėnas, apie 
Tarybos veiklą buvo informuo- 
jąmas poetas dramaturgas Ba
lys Sruoga); poetė ragavo so- 
soviętų lagerių duonos Archan
gelsko ir/Vorkutos apylinkėse.

41 VIKTORAS PETKUS, bu
vęs?teistas ųi;’tai,J kad. pokario 
.metais ^pirmininkavo atsikūru- 
šiai Raseinių gimnazijos ateiti
ninkų kuopai; vėliau vėl teistas 
ūž^.antitarybinės literatūros Jur 
gio Baltrušaičio, Vaižganto, Ber 
nardo Rraždžionio, Jono Aisčio 
Nętes.Mą^alartės raštų- platinimą

I —r žurnalistai tvirtina, kad In
jdijos premjeras Dceai labai grei 
į tai orientuojasi užsienio paTiti- 

reakcijai. Nepajėgę koje ir pdi greitai daryti sūdė- 
reikalingo tiram- tingus ,swdbnuB; Jtfy yra į4ti- 

jąiu, ii> a tai saki muo vho ąbo- kinęfs te4Ua Gandhi pak«Į- 
“" J" ?/. ' 1 .kixf Ifcdljo*

Prezidentas prižadėjo ateinantiems metams praŠytf 
daugiau pinigu gynybos reikalams

BRIUSELIS. Belgija. — Prezidentas Jimmy Carter paaąkė 
daiig kalbų devynių dienu kelionės metu, bet bene pati svarbiau
sioji bus pasakyta Briuselyje, Siaurės Atlanto valstybių Sąjun
gos atstovams, susirūpinusiems Vakarų Europos laisve. Atrodo, 
kad prezidentas Carterij turėjo pakeisti kelias .savo kalbos vieta«, 
kai patyrė pačias paskutines informacijas apie sovietų bloko pa
siruošimus karui.

Draugovininku sąskrydi*
New Yorko rusų dienraštis

Izraelis pasieks taikos ir 
su Jordanija

Saudi 'Arabijos karalius 
įsitikinęs. Izraeliui pavyks 
sira&yti taikos sutartį ir su Jor
danija. Kiekvienam aišku, kad 
Jordanijos karalius turės imti 
atsakomybę už palestiniečių įsi- 
velžimus Į IpraetĮ- Jordanijos, ka 
ralius jau turėjo bėdos su pales
tiniečiais, bandžiusiais nuversti 
Jordanijos karąlfųr bet jis laiku 

jį sveikinusiems; Visų mū susigrėbė, įspėjo savo kariuome
nės štabą ir'liepė nuginkluoti 
maištaujančius palestiniečius.

7. VLIKo Seimas didžiai ver
tina veiksnių konferencijų reikš 
mę tautos vadavimo, pastan
goms paremti ir apgailestauja, 
■kad paskutinioji konferencija, 
dėl kai kurių priežasčių, dėtų !

lo. Valdybai imtis iniciatyvos J KELIONĖ IŠVARGINO PREZIDENTĄ 
šiems kliuviniams pašalinti
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VILNIUJ YRA GRUPĖ HELSINKIO 
AKTAMS REMTI

Saudi Arabijos princai pHpaijs+a drąsią Egipto 
prezidento Sadate taikos iniciatyvą

WASHINGTON, D, C. — Prezidentas Jimmy Carteris, pa
tarėjų ir žurnalistų lydimas, penktadienio naktj grįžo į Washin
gtons iž ilgos 9 dienų kelionės. Penktadienį prezidentas pasakė 
kalbą šiaurės Atlanto Sąjungos atstovama. davė jiems išsamius 
atsakymus į paklausimus, atsisveikino ir išskrdo j Ameriką, šeš. 
tadienį prezidentas ir jo žmona P-osalyrm nutarė pailsėti. Prezi
dentas yra įsitikinęs, kad JAV prestyžaa stovi labai aukštai, pre
zidentas ir jo patarėjai visur buvo labai Šiitai priimti. < • ■

Mano, kad rusai.šori taikos

'Daugelį nustebino prezidento' 
Carterio pn reiškimas, kad jis» 
nežiūrint į turimas informaci
jas Briuselyje, yra įsitikinęs 
taikiais sovietų valdžios moty
vais. Jis mano, kad rusai vfe dėi 
to'nori-taikos; Jis atsisakė aiš
kinti, kaip suderinti taikos no
rą sir apsiginklavimui leidžiaiho 
mis tokiomis didelėmis sumo
mis. Prezidentas plačiai, neaiški
no, bet tiktai pareiškė savo įsi- 
tikinimą apie taikius sovietų po-< 
litikOs tikslus^. Kartu su prezi
dentu įvairiose vietose buvusiej 
patarėjai ir žurnalistai tvirtina 
kad ne tik pats prezidentas, bet 
ir žurnalistai šioje, kelionėje la- 

I bai išvargo. Buvo dienų, kad jie 
galėdavo prigulti tiktai porai va 

[landą. Nespėdavo išskristi iš 
[vienos valstybės, atsakingi pa-

<-12. Seimas dėkoja VLIKo Vai-! reigūnai informuodavo apie-nau 
dybai už atliktus darbus. Taip ją'' valstybę*c ten. planuojamas 
pat vertna jos ir kitų Veikttlų kelti pmbtaima ir bandymus

Prašo naikinti 
laužą Aliaskoje

JUNEAU, Aliaska. — Vietos 
gubernatorius kreipėsi į tedera 
line valdžią, kad ji galimai grei
čiau išvalytų didelius laužo lau
kus, paliktus įvairiose Aliaskos 
.vietose. Aliaskoje klimatas yra 
šaltesnis, negu kitose valstijose, 
todėl sunkvežimiai ten greičiau 
susinešioja, ir reikia juos versti 
į laužą. Senų sunkvežimių laužo 
laukai pastebimi prie kiekvieno 
didesnio miestelio arba vieškelio. 
Crubematorius mano, kad toki 
laužai gadina orą žemę ir Alias 
kos gamtą. Be to, labai daug 
įvairaus laužo atsirado, kai teko 
vežti didžiausius vamzdžius ir 
kitokią medžiagą degalų tekmei 
pravesti. Gubernatorius mano, 
kad federalinė valdžia privalėtų 
reikalauti, kad visoks laužas bū
tu naikinamas.

bių karo vadus ir valstybių pa
klausimus, keliant viešu- reigūnus, privalėjo pakeisti pa- 

problemos ruoštą kalbos tekstą ir padaryti 
tvarkymą. Galima kalbėti, kaip kelias svarbias pastabas. Ji< pir 
nevykusiai anksčiau šie klausi
mai buvo tvarkomi, bet negalim vusius šiaurės Atlanto Sąjungos 
leisti dabartines.



V. KAROSAS

(Komentarai)
(Tęsinys)

Kita intelektualinės kultūros Padaięs ši 
krypt > n e>a si t enki na vien tra- gentas visu
dieniu vertybių ialaikyniu, bet j prieš tarybinius kultūrininkus,; 
ieško rad kaliąi naujų sprendi- kurie būdami pajungti partijos 
mii, kas savaimini sukelia kon-‘ tarnybon, senai prarado intelek ! 
frontariia su valdančiais sluok-i ... . ... .i
>111-13 r nusistovcjusiorms vi-;
suoiren je ; r tautoje pažiuro-j ti į psichiatrinę ligoninę.

Į Dar literatūroje ir jos kritikų 
apibūdinimo. tarpe prasi verčia viena kita ori-į

tualinį integralumą, nes už kiekį 
vieną laisvesnę mintį gali patek!

f

Iše n: nt iš šio ;
dr. Kavol s su nuoskauda pasi- į ginalesnė mintis, ir savo inte- 
sakė apie nepriklausomybės me lektualiniu lygiu gali prilygti iš 
to įvairių cenzūrų ir politinių eivijos tos srities kūrėjams. To 
spaudimų varžomą lietuviškos kio masto pagarsėjusių moksli- 
intelektualinės kultūros padėtį, ninku, kaip Avižienis, Gjmbu- 
kurios liūdnas pasekmes junta- tienė. Greimas, žinomų Ameri- 
me I/etuvos pogrindžio spaudo- , kos ir Vak. Europos mokslinin- 
je ir išeivijos kultūriniame gy- kų sluoksniuose, sovietinė Lie- 
venime. Visoje pogrindžio spau tuva neturi nė vieno.
doje nerandame bent vieno Marksizmas, kaip istorinio na 
straipsnio, kurį galima būtų1grinėjimo metodas senai yra 
kvalifikuoti kaip intelektualinį miręs Sovietijoje ir pakeistas 
svarstymą. Pogrindžio spaudo- kokiu tai marksitiniai - leninis- 
je dominuoja dokumentalinė Etiniu surogatu, kurį kaip sak-
medžiaga, esamos podėties ap- Į ramentus dalina masių pro- 
žvalgos, polemika ir moraliza-»tams deformuoti, 
vimas.

Be šių ypatybių, kaip pogrin
džio, taip ir išeivijos spaudoje, 
neatsisakyta nuo savos tradici
nės cenzūros ir nepakantos ki
tai pažiūrai ar minčiai. Pvz. 
Venclovos straipsnis Lietuvos 
žydų tragedijos klausimu nera
do vietos lietuviškoje pogrin
džio spaudoje, bet tilpo sovietų 
žydų samizdate, iš kur pateko į 
Vakarų spaudą ir buvo perspau > 
sdintas viename kitame lietuvi
škos išeivijos spaudos organe.

LKB Kronika, 
niausiu ir 
džio laikraščiu, bet joje neran-l 
ame medžiagos apie kitų reli- ■ 
gijų ar pašauIėz«iurmui sąju- jmiciaw’, - -

džių padėtį ar jų veiklą. Ideolo- sov. Lietuvos kultūrninkų adre-! užt&™ti savo integralumą ir 
ginis uždarumas, cenzūra ir ne- su, Kavolis atsigrįžo į išeivijos! plikti mums istorijos pavestą 
pakanta kitai minčiai, neišven- intelektualus. Čia jis surado rū-Ju^av^ni-
giamai gimdo intelektualinės sies deformacijas, plačiai įsižak į Firm komentarų šioje vietoje 
kultūros deformaciją. nijusias išeivijos intelektualinia teks įterpti poraštines pasta-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

Vilniaus panorama is Gedimine kalne žlOrlnt

apybrėžima, preie-
svoriu atsigręžė

U

detį, kxdiLSimo svarstymą per
kėlė į moralinę plotmę. >

Jei išeivijos kuitūrninkas klas 
toja faktus tikslu pagrįsti savo 
ideologinį ar religinį nusistaty
mą, pateisinti įvykdytus smur
tus nepriklausomybės laikotar
pyje ar okupacijų metu, tai kaip 
intelektualas praranda savo oru 
mą ir moraliai atsistoja vienon 
plotmėn su tarybiniais propagan 
distais. Tos rūšies kultūrinė 

turi jokios globos iš vyriausy-l daryba veikia žlugdančiai į sa 
bes pusės, palyginus jos atsiek- J vo visuomenę ir prarandą pa
tus kultūrinius laimėjimus su 3 veiklumą į pavergtą tautą, 
milijonų sovietinės Lietuvos pa j 

j siektais’ rezultatais lietuviškos 
skaitoma se- ;ku!tūros srit>’se ~ Pridaro 

rimčiausiu pogrin-,dar labiao iškalbingesni. Tą skir 
- . . į tuma sudarė žmogaus laisvės ir

’ • pavergimo sąlygos.

Nepagailėjęs karčios kritikos

! Sov. Lietuvos ideologai nedrįs 
ta kitaip gvildenti pasirodžiusių 
išeivijoje veikalų, kaip nurodant 
jų iškeltų minčių prieštaravimą 
leninistinėms dogmoms. Imant 
dėmesin, kad iš visos lietuvių 
išeivijos tik apie 50.000 vartoja! 
literatūrinę lietuvių kalbą ir ne-)

me gyvenime. Apibūdinęs šią pa bas. Baigus pranešimus įvykti-itimis išeiti į viešumą, kaip pra-
siose diskusojose kun. J. Pruns keikimų jjausa pasipiltų ant drą 
kis užprotestavo Kavolio LKB t šiųjų galvų.
Kronikos apibū<£himą, kaip be- 
siselojančios vien katalikų reika palikimas, lydėjęs tremtinius ir 
lų gynimu. Nurodė, kad išvar- pabėgėlius, per DP stovyklas, at- 
dinant uždarytas bažnyčias Vii- keliavo su naujųjų ateivių ban- 
niuje ir Kaune'Kronikoje buvo ga į šį kraštą. Reikėjo 30 metų 
paminėtos ir Evangelikų.

Į tai atsakydamas dr. Kavolis'išsipildymo, vyresniosios kartos 
pažymėjo, kad jam nesenai te- j išretėjimo, naujai susidarančios 
ko išsikalbėti su vienu atvyku-1 pasaulinės ir Lietuvos tikrovės 
siu iš Lietuvos asmeniu, kuris»įsisąmonimo, kad naujai ateinan 
mėgino patalpinti LKB Kroniko-! čios kartos galėtų išeiti į viešu- 
je dokumentinę .medžiagą apie mą są naudomis idėjomis, 
evangelikų Bažnyčių padėtį, bet i Dr. Kavolio kalboje nebuvo pa 
be sėkmės. . įsakyta, kad Su II Pas. karu už-

•iL xriano onApbo iv lietuviu
Kitoje paraštėje tenka atžy- [ 

nukreipta vien prieš tarybinius Įmeti istoriko Vinco Trumpospa- 
ideologus ar propagandistus, bet 
tuo pačiu laiku vykdoma prieš tytojė literatūros sekcijoje, ka- 
iseivijoje dar klestenčias kitų me įžanginiame žodyje atžymėjo 
rūšių deformacijas, jei norima

Kova prieš intelektualinės kul 
tūros deformacijas negali būti

sisakymą savo paskaitoje, skai-

Savos diktatūros- moralinis

(Tęsinys)

Pabrėžtinai priminiau delegacijai, jog darau taip.
■ kaip buvo sutarta su Ministrų Taryba. Man sunku su

sti, kas tą sutarimą galėjo pakeisti. Aš buvau'už tai, 
I*ginklu priešintumės smurtui, bet savo nusistatymą ‘ 
;alėjau įvykdyti, dėlto man nieko kito neliko, kaip pa-

i sišalinti iš Lietuvos- Taigi negaliu grįžti Kaunan. Ma
čiau, jog tie žmonės, ypatingai gen. Kelpša, negalėjo su
prasti, kodėl aš taip labai užsispyręs. Mat, kaip žinome, 
min. Galvanauskas nebuvo, nedalyvavo Min. Tarybos 
birželio 15 d. posėdyje, tai gal ir dėlto ir nesivaizdavo, 
jog Prezidentui pasingam nedera likti "Lietuvoje, kada^ 
jai kertamas mirštamas smūgis. Kažkas pasirodė neaiš
ku per mano dialogą su delegacija. Man pasirodė, kad ji 
buvo atsiųsta, kai kam smalkiai spūstelėjus min. pirmi
ninką. Baigdamas jai apsakiau, jpg negrįšiu Kaunan. 
Labai nusiminę visi trys atsisveikinę išėjo. Man jų buvo 
gaila, kad nesupranta susidariusios Lietuvoje būklės.

Beje-, dar va, kas įdomu. Pakilus eiti iš kambario 
gen. Kelpšai ir min. Galvanauskui, paklausiau baro vir
šininką žemaitį, kodėl prieš vakarienę Kybartuose sakė: 
tegu visi, kurie nori, eina per sieną, o paskui ją uždarė?

t Iš kur tokia staigi atmaina? Uždarė sieną dargi Prezi-

laiko, daugelio pranašavimų ne-

dentui, turinčiam vizuotą pasą? Apsidairęs aplinkui, lyg 
bijodamas, kad jo žodžių kas neišgirstų, susijaudinęs 
atsakė: Ir aš pats nežinau, iš kur. Pirmą buvo man sa
kyta leisti per sieną visus, o šit vėlai vakare įsakyta' 
nieko neleisti. Man buvo prigrasyta galva atsakysiąs, 
jei to antrojo įsakymo nepaklausysiąs.' Taigi, atlei
skite ! ; x

Ir vėl ta pati delegacija prašosi į mane tarp 8—9 v. 
Sutikau priimti. Dabar kalbėjomės jau restorane, kur 
manieji, atvykę iš Kybartų, dalinosi savo įspūdžiais, gau 
tais jau man perbridus per upelį. Prūsuosin. Susėdus 
prie staliuko, delegacija vėl mėgina, beveik tais pačiais 
žodžiais, perkalbėti mane, kad grįžčiau Kaunan. Ta pati 
ir mano argumentacija, kad man nėra ko grįžti. Pridū
riau, esąs tiek suvargęs, tiek daug naktų nemiegojęs, 
kad esu visai paliegęs, beveik ligonis. Keturiolikti metai 
nesu turėjęs atostogų. Esu būtinai reikalingas poilsio. 
Tačiau nėsileisčiau, jei galėčiau didžioj Lietuvos nelaimėj 
ką padėti. Reikia manim tikėti, kaip esu pasakęs, jog 
mano buvimas Lietuvoje dabar jai daugiau pakenktų, 
nekaip padėtų. Juk manė leisgyvį naudotų negarbin
giems dalykams. Užuot pasidavę išgąsčiui, verčiau suju- > 
skite, atsigoskite, pasikalbėkite, kodėl Prezidentas išvy
ko atostogų. Dirbkite, kol galima, o kai nebegalima, tai 
žinokite patys, kas jums reikia daryti. Kelpša visdėlto, 
lyg prisispyręs, lyg širdį geltas, dar- sykį mane paklau
sė, ar aš, grįšiąs, ar nė. Atsakiau: Ne! Matyti, jokie ma
no argumentai jo nepaveikė. Galavnauskas man primi
nė, jog kalbama apie naujo prezidento pastatymą, jei 
negrįžčiau. Atsakiau: Ligi esamasis nėra atsisakęs (o jis 
nėra atsisakęs, tai žino ir Min. Tadyba), tol naujo staty
mas būtų priešihgas mūsų Konsiitūlijai.

s Taip ir baigėsi veltui Kauno delegacijos ryžtas par
sivežti Pi'ezidentą.

Palanki mums žinia iš B e r 1 y n o. Sie- 
, ĮOjjomės, nerimomę šiaip ir taip spėliodami, latikemė ži- 
hids, ar bps mūrh's lėls^ta gyventi Vokioje- Jau taip pat 
apie 12 vai. karininkas paprašė mūs viėiran kamMHn ir 
surašė iš mūsų žinias, kurios ešH reikalfh'gos pasams. 
Kurie turėjo pasus, iš tų jie buvo jo paimti ir mums pra
nešta, jog sprendimą,, kas mums lemta, pasakysiąs jo 
virširdnkas. Kiek palaukus viršininką^ Doktor Greefe, 
pranešė, jog mums leista palikti Vokioje. “0 dabar, — 
pridūi'ė, — pi-ašžū be palydovo vieni nevaikščioti oran”, 

i Bėjė, Surašius iš iftūšų žibias, valdininkas fotografas pa
prašė iš manęs ir gėftrMusteikio leidimą atvaizdams nu
imti. žinoma, linktelėję galvbrftįš? ‘sūttkbme. Fotografa
vo mudu paskirai ir šalimais sėdinčius. Paklaustas, be
ne spaudai fotografijos, valdininkas atsakė: Ne, tik atsi
minti !

Karaliaučiun. Kas toliau? Važiuoti Karaliau
čiun. Jau ir geriausiam viešbutyje mums vieta numaty
ta. Džiaugiamės, jog teigiamai išspręstas taip sunkiai 
mus varginęs klausimas. Doktor Greefe pakvietė mus iš 
restoržno stotin. Tėn esą galima gauti geresnių pietų. 
Pavalgę leidžiamės kelionėn- Visiems paruošti automo- 

I biliai ir tik pik- Mūsteikiui buvo skirta vykti traukiniu 
su mūsų bagažu. Traukinys išeisiąs apie pavakarį. Kai 

I autonromiiai buvo paduoti ir kai sėdome važiuoti, vėl 
Į mus fotogr&favū ar filmavo. Važiuojami Mus lydi du ka
rininku ir pats Doktor Greefe. Lygūs, puikūs, meksfal- 
tuoti,nedulka,Rytų Pūrsų keliai,greitai rieda' mašinos Ka-

I raliaučiaus linkui. , ' . . • ;

šibaigė viena epocha ir lietuvių 
tautai tenka orientuotis į nau
jai susidarančią istorinę aplin
ką, kurioje privalės iškovoti sa
vo egzistencijai vietą. Tačiau jo 
aiškus pabrėžimas skairtumo 
tarp kūrybinės ir tradicinės in
telektualinės kultūros ir pasi
sakymas ne vien prieš tarybį-_ 
nių kultūrininkų deformacijas, 
bet ir prieš išeivijoje kiėstiritį 
visose mokslo ir meno šakose 
tiesos klastojimą, aiškiai supo
nuoja tokią prielaidą.

Dr. Kavolio kalba, kaip minė
jome, sukėlė didžiausias ovaci
jas, kas įrodytų, išeivijos naujo
se kartose vyksta dvasinis ir 
ideologinis lūžis, ir tuo pačiu at
sidūrė Simpoziumo centre pasi
sakydami už dr. Kavolio iškel
tas mintis ir idėjas.

Šioje vietoje tektų pasisaky
ti plačiau dėl šio' reikšmingo 
reiškinio, bet teks nukelti į pa
baigą, apžvelgus, kitus Simpo- 
žjurno aspektuš.

(Bus daugiau)

lietuvių rašytojų, mokslininkų 
ir intelektualų nesiskaitymą sir 
tiesa. Mes mėgstame pirštu ba
dyti į tarybinius kultūrnmkus, 
bet patys vardan religinių, ideo
loginių svarbiausia patriotizmo 
sumetimų, nesivaržydami klas
tomame tiesą. Vienus faktus nu
tylėdami, kitus neproporciona
liai išpūsdami sudarome fikty
vius vaizdus, neva moksliniu a u 
toritetu paremtus, kuriais mėgi 
name nukonkuruoti tarybinius 
propagandistus.

Kaip matome dr. Kavolio tar
tas-kietas žodis nebuvo vienišas. 
Jo keliamos mintys buvo girdi
mos dar DP stovyklose ir atvy
kus į Ameriką, bet tiktai užda
ruose patikimų pažįstamų rate
liuose, pusiau uždarioje sūsirin 
Rimuose ar. nuošalesniojo spau- 
‘do^;. Užlėktu-su tokfrrrriis min-

ikLIETUVOS AIDAI c
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America Is the place that is made 
out of dreams. And, UjS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
nJar dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
’3ond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American
will be a reahty.

Take sted
No# Bonds matute Th tesš than six yeem

Ne* E Bo»d* pay B1’ % int-reet wh*u haid to 
mxtnwtv •£ 5 y*Rn, 10 month* (4*7 the firat 
y~<r >. Bo*h are repU««d if kx. tfoian, e' 
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•t your bank. Interval is nr< ribrcl tn aL»t»
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SPAUDOS PLATINIMAS IR RĖMIMAS
Amerikos lietuviai gali pel- |štos cenzūros pagalba. Laikas 

nytai didžiuotis gausia savo spau 
da: laikraščiais, žurnalais, kny
gomis ir 1.1. Mes pralenktam ir 
skaitlingesnes tautines grupes 
savo raštija.

Č:a mes galime pasirinkti, pa
gal savo politinius bei religinius 
įsitikinimus, sau atatinkamas 
dvasos laikraštį ar knygą. Ki
taip ir negali būti gyvenant de
mokratiškame laisvių krašte.

Skantančos visuomenės skai
čius metai iŠ metų vis mažėja. 
Senieji iškeliauja negrįžtamai, 
o iš jaunųjų dalis pereina prie 
anglų kalbos laikraščių ir kny
gą, nes jiems, baigusiems čia 
mokyklas lengviau suprantama. 
Taigi pagrindiniai spaudos rams 
čiai yra senoji ir vidurinioji karimybė; 
ta ankstyvesniųjų i 
ateivių. Daug vilčių tenka dėti įlka stebėtis, kad dėl tokio span- ■ 
jauniasniąją kartą, kur lankėjdos terorizavimo, kai kurie 
lituanistines mokyklas ir kur-; “Naujienų” skaitytojai, užsisa- 
sus ir lietuvių kalbą vartoja ly- kydami dienraštį arba siųsdami j 
giai gerai kaip ir anglų. Jų pa- aukas, prašo jų pavardžių nes- f 
reiga yra papildyti praretejan-1 kelbti. Bereikalinga baimė. Ke
čias skaitytojų bei spaudos bcni be tie laikai, kaip prisimenu Ne 
dradarbių eiles.

Mūsų laikraščių leidėjai nega
li išsilaikyti vientik iš prenu
meratos mokesčių, nes jos yra 
neskaitlingos ir neaukšta kaina. 
Todėl leidėjai priversti ieškoti 
kitų šaltinių, kaip tai, aukų, pa
likimų, skelbimų loterijų, paren 
girnų pajamų ir t. t.

Šiais laikais, ypatingai, padi
dėjo išlaidos, nes žymiai pabrani 
go poperis, spausdinimo priemo-! 
nes ir darbas, o taip pat ir paš
to išlaidos. Tadėl, norėdami iš
laikyti sąvo spaudą, neturim bū
ti abejingi jos rėmimui ir plati- 
nimuL

Amerikos IjB. kiekvienais me 
tais skelbia spaudos platinimo 
mėnesį. Tai geras sumanymas. 
Tačiau, tą gerą sumanymą už-jmas, kaip Liet, b-nė elgiasi, tuo- 
temdė trumparegiška partinė 
politika. . -

J platinamų laikraščių sąrašą 
neįtraukė plačiai skaitomo djen 
rasčio “Naujienos” nes jos at
virai kritikuoja ' LB valdybos 
veiklą ir daromą žalą bendruo
menei. Jos nekritikuoja pačios 
b-nės idėjos. Kritikos nepaken
čia, bet kokios rūšies diktatū
ros. Jos spaudą kontroliuoja grie rokai “nuveikė”.

būtų suprasti, kad šiame krašte 
to negalima pritaikinti. LB vado 
vai, tokiu spaudos rūšiai imu, 
pastatė save į mizerną piuhtj. 
Dar daugiau, kad sunaikinti jų 
veiklai nepritariantį laikraštį, 
skleidžia gandus, kad “Naujie
nos” greit šteiHkviduoB, kad jos 
neturi skaitytojų, kad finansi
niai bankrutuoja ir kad redak
toriai, pagal anoniminį šmeištu 
leidinį, yra baisūs žmonės. Toks 
spaudos terorizavimas jaučia
mas ir kitų laikraščių, kurie kri 
tLškaį parašo LB klausimu. Se
ka grasinimai, kad nutrauks pre 
nurneratą ir laikraščio nerems, 
laikraščiai, nenorėdami praras
ti skaitytojų, dėl “šventos ra- 

. ..... _____ ....^.^s” geriau neliečia LB veik 
ir vėlesnių Į los kritikuotinų klausimų. Ten-! 

! CkriVo rlATi i • U Izorl /IZil SfTAuii- <

Owe the Atlantic to the Bailia.

si \ thoughts fly switriv 
During tiic Holy Nigtht.

Every IH He Christmas tree. 
Wherever it may be.

.Reminds me of Lithuania.
bar ar ros I he sea.

Generolas neturi kuo

Poilsis (Tapyba)LITEKATBRINĖS ATOŠVAISTES IRKALĖDINES NUOTAIKOSprikl. Lietuvoj kunigai per išpa- ■ 
žintį klausdavo, kokį laikrašti, 
prenumeruoji? Jeigu ne jų įdio-’ 
logijos ar religijos — rizikuoji nūs žurnale (1977 
išrišimo/ pašvęstam būti Special Issue on

Suprantama, kad valia kiekvie ?
. • i x. x i - i n jame paskelbtas vertimas estu/ nam pasirinkti remti toki laik-* . 

rasti, kuris yra jam arčiau sir- 
dies. Tas pats liečia ir politines . ‘ T . imas,organizacijas. Jos remia spau- .
dą, kurį stovi arčiau jų idiologi- į 
jos. Tačiau, tos organizacijos, j 
kurių nariai yra įvairių politinių/ Pro te švaistosi mintis: 
bei religinių įsitikinimu, kaip į Kas esu, ir — kam ? 
pav., LB, Liet, pensininkų d- 
jos, šauliai, karių Ramovės ir 
tam panašiai, nežiūrint kokių 
įsitikinimų būtų jų valdybos, 
spaudą turėtų remti bešališkai.
Jeigu čia būtų rodomas šališku-

Vėliausiame anglų kalba Litua širdis, taip pat, klausia:
m. nr. 4) Kas esu, o kam?

r . , - , Naktį žvaigždės mirga,LHcralures, pasiskaičius < i <.Bene atsakas tenai ?
. - .. ~ išienas kvepia, miškas ošia:ir vieno lietuvio poeznos t . . ,..........................i - Atsakas .— čionai? įvairiais rimais bei rit-

šiam skaitytojui liko tų Gal ir lemta būti
• rimų bei ritmų atošvaisčių lie- Mirštančia tauta:

Visi mirti turim, 
Kodėl nemirs Lietuva?

pu rolįb its waves.
M v heart remembers Vilnius,

1 hr stars still šiline in Lithuania. 
Lbe sun will always l>e. 
But the people are not happy. 
Bera use (Lev ai

Atsisakyk balso,
Išsižadėk mosto, 
Ir amžiai tave pamirš.

[žvengia žirgai lankoj, 
I Bet tyli savininkai: — 
i Istorija jų neišgirs.

’Lietuvis rusui tarė:
Į Musų žemę atėm ei.
Bet sava nepadarysi žemės, 

l Kur ilsisi tėvai!

btų daug prisidėjo ir pati da
bartinė administracija. Stebėto
jai mano, 
mas” buvo 
to vidaus

kad šis ** referenda- 
diriguojamas iš kraš 
reikalų ministerijos.

CHKAGOJE 4.3'7
BEDARBI L

Illinois D.rbo Di-partamou

gi >s s r i ty j e pc i p ra ė j 11 si gru c 
džio mėnesi truputį sumažėjo, 
nors 
rnįai padaugėjo,
patikrinimai

met jos nariai gali panaudoti 
tam tikras sankcijas, pav,: tie 
kurie nepritaria šališkumui gali 
nemokėti nario bei kultūriniams 
reikalams mokesčių, arba nelan
kyti parengimų. Tai, žinoma, bū 
tų labai žalingas reiškinys mū
sų visuomeniniame gyvenime. De 
ja, su apgailestavimu reikia pa
sakyti, kad LB ta kriptimi ge-

Išėjusi II spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Knygos bus išsiųstos, jei |1J5O čekis arba Money Orderi® 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1731 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

IM

Senovės šumerų jau nėra. 
Bet žmonijai liko

Spaudoje tenka užtikti tokių Daug už ka juos giria 
bendrinių organizacijų, kurios'Ar pa|iks ką lietuviai? 
iš kuklių savo lėšų laikraščius 
remia bešališkai, pav. gražus pa Rašyk, rašyk, sūnau Lietuva 
vyzdys Vytauto Didžiojo šaulių Gal tavo raštų niekas nedabos. 
Rinktinė, kuri 1977 m. atseikė-;Tačiau, gali būti, kas nors išvers, 
jo laikraščiams aukų: po £50—]lr kitataučių antalogljose kas 
Naujienoms ir Draugui, po S25, [
— L. Lietuvai, Sandarai, Dirvai, Gal ras šekspyrinių minčių, 
Nepilki. Lietuvai. Darbininkui,: Whitmano gimta kalba?
Kariui ir Lituanus. žymes su-} 
mas Rinktinė paaukavo ir kitom j ramus, ir nesiskubink 
kultūrinėms institucijom. jSa\e suvirškink iki dugno.

Baigiant tenka pasakyti, kad Kad IikhJ tik kaulai ir.akis: 
praeitieji metai mūsų spaudai, ?au'a’ kūnui stovėti, 
nebuvo labai laimingi. Daug ginj'' s pašau 1 stebėti, 
čų ir erzelio sukėlė premijuoti j Lietuvio balsas šiandien įšalęs, 
poraografini leidiniai, anoni- norėtu šaukti 
miniai šmeištu spausdiniai ir j 3et negafj r 
tam pan. Tikėkim, kad NaujĮe-Į 
ji — 1978 metai mūsų spausdin-. Dievas, sakoma, padaręs, 
tam žodžiui bus laimingesni. Lietuviui laukti ‘

C. K. Kitą dalį.

sj už ką juos giria.

OS-

dytojas gen. Augustas Pinochet 
pasigyrė, kad žmonėms patinka 
jo vyriausybės valdymo meto
dai. Diktatorius paskelbė refe
rendumą, kurio metu gyvento
jai turėjo teisę pasisakyti, ar jie 
pritaria prieš penkis metus pa
darytum pamainom. Amerikos 
laikraštininkai ir stebėtojai pri
ėjo įsitikinimo, kad yra daug 
tuščio pasigyrimo. Prie paskel

visame (Ilinojuje nežy- 
nors vėliausi 

telkia, kad Chi- 
.srityje ir visame Illino-

jujt. lyginant su metais atgal, 
rodo žymų pagerėjimų. Sešiuo 
so Chicagos metropolinę sritį 
sudarančiuose apskrityse dar
bo ieškančių žmonių 
yra 139.960 arba 4.3r 
I Ilinojuje 
bo 
ha

gruodžio rnėn. 
ieškančių buvo 249,400

skaičius 
Visame 

dar
au

nori 
susitarti su Saudi Arabijos vy- 
riausybe pirkti daugiau degalų 
Amerikos laivynui ir pramonei. 
Specialistai nustatė, kad S. Ara
bijos alėjus yra pats geriausias.

Prezidentas Carter

Pirm negu gavau kalbamą LL 
tuanus, iš poeto ir ach'okato Na 

[do Rastenio, kuris sausio 17 d. 
į Raltimorėje sulauks 87 metus, 
ir jo žmonos, Clevelande gimu
sios Julės Baltrukonytės-Rastc- 
nienės, susilaukiau jųjų tradici-; 
nį redakcijoms ir draugams Ka-I 
ledinį sveikinimą, kaip papras-1 
tai. poetiškai ir vaizdingai api
pavidalintą. Net vokas adresuo
tas trispalviškai: pavardė gel
tonai, gatvė žaliai, vietovė rau-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikiai* aprašo Pamart senus l« 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Per^uEtiiDui paštu reikia pridėti dar 50 tento.

17S3 So. Hateted SU Chicago, DL 60608

KNYGOS ANGLU KALBA
J. JaSmlrw», A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, Kražiai Išleista. 
150 psl Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY DE LITHUANIA. UetūVOS 
sutrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

[nors gers, j donai, šiemet Nadas pridėjo R.
.-Kunskio pieštą gimtinės žemėla-
'pėli (Stalagėnai, Ignalinos ra-;psL, 52.00.
jone). Pridėtoje poemėlėje Na. br> D. --------- ------------------------------ ’ .
das lietuviškai prisimena tauto bruožai, oaliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorL<- 
lutės pašluos lėlių”, o angliškai 
“Christmas trees all dressed up w 1 Ik* TV I i ▼ 4^ * *
like dolls". Man į nuotaikas at- piniginę perlaidą.
ėjo šie anglų kalba savi posmai:
(Thoughts of a Nashua Lithua
nian on Holy Night):

211 p&L Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma ėĖu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 

kitas knyga* galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar

17.U South Existed Street, Chicago, UL MIM

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis,. kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

▼ių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapaiinakaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių atovyk- 
lose Vokietijoje. 2^3 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Juonį Kaptčlnakair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi* 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Mu
štruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO, LIETUVOJ 
Autorė buvo VUniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. Zottanko SATYRINĖS NOV Ė L ĖS. Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao 
tariaus pastabumą neapgauna Infuriate ir agitpropo propaganda bei 
□žmaskavimal Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pre*. P. Pakarki^ KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. *

Vincai Zamaltta. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ!, 
pat Kaina ŠUO.
ita ir kiti leidiniai yra gaunasi
NAUJIENOS!, 17M U. HALSTVO ST^ CHICAGO, ILL. MBS

M

&>M «r

Chicogo, III. 606081800 So. Hoisted St.

17^9 S. Halxted St, Chicago, nt 60608. — T«L BA M1W

4 — NAUJItNOX, CHICAGO 1, ILL' — MONDAY, JANUAXY 9. irt ‘

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąakaitot 
neša

-™1 - — - - ~DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juo^ą 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 laikus 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 Lietuvių Istori
jos Draugija. Chicago. 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NiuĮlenoM yallma t«uf! puikiu knypu, kurtei papuoš bat kokią 

knygų solnta «r lentyną.
AhkMndr.i PakalnlIHa, MES GRJZTAME. Įdomfla jaunų dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymu, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PakalnlJkli. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių ptlsimlnl- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, anaklrp- 
tyti i 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Karys Grlnlut, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiais viršeliais. 836 pat Kaina $6.00. Minkštąją virš <5 06

Frer. Vacį. BIrŽHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ l$TO> 
RUA, I dalis. 208 psL. Įrišto — $3,00. minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psL įrišto — $3,00. minkš
tais viršeliais________________________________ $XtW

Hanrlkas Temas — TamaUutkx, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos .apskritys ra įdomiais tprašymaH. fliu- 
stradjomis ir dokumentacija. 336 psY, kaina $6.

F. Katonas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atrimlnlmaj 
170 pri.____________________________________

M. Gudeli*, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 22$ 
puslapiai -------------------------------------------- —------

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto Illildoma.

NAUJIENOS,

S3HC
pas mus

Pas mu taupom! jfisf pinigai At
lieka 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

UNIVt 3SA
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metai®. T«L 421-3070*
Įfttalffos pletuoee kiemai automobiliams pastatyti.
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Rusai viską iš Lietuvos šluoja

IGNAS PETRAUSKAS .

JIS VISKĄ ŽINO?
Nesenai, red. b. kv. Drauge i glosto Vliko “kvailiukus”. Jis 

davė vedamąjį, kuriame jis į rašo: ...“Reikia pagirti Vliko po 
sprendžia, kas ir kaip vaduos t litikus, kurie, nors patys ir ne 
Lietuvą, žinoma jis pradeda ‘ visada yra pakankamai įžvalgūs, 
nuo Vliko. Pirminausia jis pa- surado pakankamai įžvalgų da-

reakcinių nacionalistų“. (Vilnis, 1978 metų sausio
4 d., 2 psl.)
Kad rusai viską šluoja iš Lietuvos, tai Naujienos 

turi akivaizdžių įrodymų. Amerikoje yra šimtai lietu
vių tremtinių, kurie savo akimis matė, kaip rusai pir
mais okupacijos mėnesiais viską vežė iš Lietuvos. Pir- 
mon eilėn iš Lietuvos buvo išvežtos visos prekės, kurios 
buvo didesnių krautuvių sandėliuose. Išvežtos visos 
Maisto dirbtuvių pagamintos atsargos, išvežtos visos 
odos iš Šiaulių; Bet dai- prieš odų visišką iššlavimą, prie 
^iekvieno lietuviško banko skyriaus atsistojo sovieti
nis tankas, iš kurio išlindo sovietų specialistas su maišu. 
Jie iššlavė visus seifus, kuriuose buvo užsienio valiuta, 
žmonių sudėtas brangenybės ir kiti vertingesni daly-

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupanty vadinama Lenino prospektukai- Viskas buvo iššluota iš kariuomenės sandėlių. Už 
tas gėrybes okupantas nedavė jokio pakvitavimo, šian
dien Lietuvoje niekas nežino, kiek turtų šitokiu būdu 
rusai iššlavė iš gražiai tarpusios Lietuvos.

Netrukus okupantas pradėjo šluoti iš viso krašto 
nių partijų vadus, karininkus, Lietuvos laisvę gynusius 
įtakingesnius valstybės pareigūnus, mokytojus, politi- 
policininkus, laikraštininkus ir kitus Lietuvos inteli
gentus. Rusams reikėjo juos iššluoti, kad galėtų leng
viau per akis žmonėms meluoti. Rusai viską vogė iš 
Lietuvos, bet tvirtino, kad jie įvedą “teisingesnę“ ir- 
geresnę tvarką, kurioje niekas darbininko neišnau
dos.

Kai viskas buvo iššluota iš bankų ir sandėlių, tai 
tada specialistai pasileido po lietuviškus kaimus šluoti 
aruodų. Kiekvienas ūkininkas, stambesnis, ar visai ma
žiukas, privalėjo atiduoti javus okupantams. To reika
lavo Lietuvos komunistų partijos centro komitetas. Ne
atėmus javų iš lietuvių, negalėjo būti komunistinės san
tvarkos. Negali lietuviai turėti savo aruoduose javų, 
kada pačioje Rusijoje, besitvarkančioje pagal komuni
stinius principus žmonės badauja. Iššlavus lietuvių aruo
dus reikėjo maitinti badaujančius Rusijos darbininkus. 
Kad reikalas atrodytų savanoriškas, ant pirmojo gur
guolės vežimo pasodino muzikantą, kuris turėjo groti 
linksmas melodijas, rodančias džiaugsmą, kurį sukelia 
javų atidavimas okupantui.

Rusai, “atidavę“ lietuviams Vilnių, išsišlavę viską, 
ant ko išvyksta sovietų gurguolininkai galėjo savo ran
ką uždėti. Jeigu jie negalėjo visų durų į vežimą įsidėti, 
tai bent atsukinėjo rankenas ir užraktus. Iš Vilniaus 
archyvų rusai išsivežė vertingesnius istorinius doku
mentus. Kai raudonoji armija antrą kartą įsiveržė į 
Lietuvą, tai kartu su jais atvyko ir vadinami kultūri
ninkai. Jie iššlavė iš viešųjų bibliotekų kiekvieną ver 
tingesnę knygą, spausdintą Lietuvos nepriklausomybės 
laikais- Ne pati knyga rusams buvo reikalinga, bet 
jiems reikėjo taip iššluoti Lietuvos knygynus, kad ten 
neliktų nieko, primenančio nepriklausomybės laikusį 
Rusai dar ir šiandien tebešluoja tas pačias lietuviškas 
bibliotekas. Klaipėdoje per stebuklą viename knygyne'protestavo prie Jaunimo Centro, 
buvo užsilikęs vienerių metų Naujienų komplektas, bet! Toliau jis pakartoja dr. štro- 
okupantas ir ta išsišlavęs, kad nebūti} nieko “kapitali-imo mintls’ kad Sovietų <Sąjun- 
stimo . JaVus, pieną, mes,, pašarus ir nebalus rusai tomul™

Paskutiniame Vilnies numeryje Jokubka tvirtina, 
kad Naujienos labai jau negražiai meluoja apie dabartinę 
“tarybų“ Lietuvą. Apžvalgoje parašė straipsnį, kurį pa
vadino “Parodė melo ylą”, bet nenurodo, kurią vietą ta 
yla pradūrė. 0 iš Vilniaus Jokukbai Kazakevičiaus beit 
dradarbiai jam atsiuntė straipsniagalį, kurį pavadino 
“Melas neišdegė“. Kažkoks S. Liudys tvirtina, kad Naujie- 
nos-meluoja, bet konkrečiai nenurodo, kurioje vietoje ką 
Naujienos taip jau pamelavo. Būtų buvę labai gražu, kad 
Liudys, bandydamas sukritikuoti Naujienas, aiškiai nu
rodytų, ką ir kur Naujienos neteisingo parašė.

> ■ Jokubka prisipažįsta, :kad jis kartas nuo karto kios
ke nusiperka Naujienas, jas paskaito, bet apgailestauja, 
kad jose neranda nė vieno gero žodžio apie “tarybų” Lie
tuvą. Jis stebisi, kad laikraštyje yra labai daug antitary
binių nuotaikų ir šūkavimų, kaip komunistai smaugia 
Lietuvą, terioja jos ekonomiką, kultūrą-.. Laikraštyje ap
rašinėja, kaip rasai išveža grūdus ir kitokius žemės ūkio 
produktus ir viską, ką vertingesnio pagamina Lietuvos 
liaudis.

Kad reikalas nėra toks jau blogas, Jokubka primena, 
kad Lietuvos komunistų partijos centro komitetas išlei
do dešimtis tūkstančių rublių Trakų piliai restauruoti, 
bet konkrečiai nepasako, kiek tų rublių išleido. Taip pat 
nepasako, iš kur komunistų partijos centro komitetas tuos 
rublius gavo. Tie pinigai buvo ne partijos centro komi
teto, bet valstybės iždo, Komunistai kontroliuoja kraš
to finansus, jų žmogus stovi finansų ministerijos prie
šakyje, jis gali reikalus taip patvarkyti, kad dalis Lie
tuvos iždui priklausančių pinigų būtų paskirstyta Tra
kų piliai restauruoti

0 toliau Jokubka apie Naujienas šitaip rašo:
“Na, ir ar Lietuvos komunistų partija, kurią 

Naujienų redaktorius vadina parsidavusia rusų ko
munistams, Maskva terioja kultūrą, tautos protė
vių istorinių relikvijų palikimus naikina, kad ne
liktų nei ženklo? Jeigu jau viskas būtų taip, kaip 
Naujienos iki užkimimo šūkauja, kad rusai viską 
šluoja, kas lietuviška, iš baigusios griūti Trakų pi
lies, nūdien būtų tik krūva plytgalių. Kad lietuvių 
tautos kultūra naikinama ar intensyviai rusinama* kiekvieną dieną dar ir šiandien tebešluoja iš Lie-ten jau Tniręs^ Jis rašo;
yra daugiau kaip melas ne tik Naujienų, o ir visų tuvos. ...“Komunizmą Sovietose ištiks

įvairiu okupacijos nepripažinimo 
rezoliulijų ir negadins nervų 
tam “Lietuvos mylėtojui”. Ir 
dabar tos “mirusios sielos” daug 
pradėjo, kad Belgrade priner-

Italijoj, nei nacizmas Vokieti
joj, nebūtų žlugę, jei ne ameri
kiečių kariai. Taip, tie patys, 
Kviklio taip niekinami amerikie. vavo Lietuvos okupantą. Tuo pa 
čiai. Jau anksčiau jis džiaugėsi, ’ čiu, daug nemalonumų nuo pri

žiūrėtojų turėjo ir tie išeivijos 
letuviai, kurie yra “supratę lai
ko dvasią ir neatitrūkę nuo liau 
dies”, kad nesugebėjo sutvarky
ti tų “mirusių sielų”. Todėl rei
kia dar daugiau pastangų, kad 
suniekintu Vlika ir Altą ir kuo 
daugiau rasti asmenų, kurie 
įvairių organizacijų vardu, važi
nėtų į Washingtona ir tvirtintų, 
kad tik “jie vieni” atstovauja 
lietuvius. Tik’ tada b. Jrv. ir kom 
panų a. bus patenkinti.

lyko pranešėją — kalbėtoją”... toks pat likimas, koks ištiko fa- tų, kurie prašys Washingtone
Gal ir gerai, kad pakvietė? Vis šizmą Italijoj”... čia Kviklys vėl 

naujas žmogus, naujos mintys, tvirtina neteisybę. Nei fašizmas 
Neturiu nieko prieš Dr. Štromą, 
gal jis ir visai padorus žmogus. 
Tik bėda su Kviklio tvirtinimais, 
dažnai, kada tik jis ką nors tvir 
t*na, tai paprastai būna visai ki
taip. Visai nesenai, jig Drauge kad veiksniai per 37 metus ne
rašė, kad jis žino, kas ir kaip išlaisvino Lietuvos. O dabar jis 
ruošia perversmą, žodžiu rengia nurodo priežastis. Nes “veisniai 
si sugriauti Lietuvių Fondą?! laikosi beveik išimtinai tiktais 

LJis arba perdaug žno, arba nu- JAV-bių įsikabinę”. Jis siūlo beg 
duoda, kad nieko nežino. Tas jo ti nuo Washingtono į Europą, 
pagyrimas Vlikui, man primena į Lietuvą., O Lietuva lengviau- 
atsftik’mą Vakaru Vokietijoj, j šiai pasiekiama per okupanto 
Kanz. Brantas, buvo kai kieno Į agentus, 
labai pagirtas, kada jis pasikvie Ta proga redaktorius peržrūrė- 
tė sau patarėju, iš Ryt. Vokie- jo ir Vliko veiklą, ir žinoma, ra
ti jos pasitraukusi asmenį. Vė-;do, kad Vilkas sudarytas iš po
liau jis už šnipinėjimą buvo pa- litinių partijų, “mirusių sidif. 
talpintas už grotų. Taigi gyveni- Pagal seną paprotį, tik komunis- 
mas įvairus ir visokių nuotykiu tai ir frontininkai, nėra politinės 

partijos, todėl jos ir neįeina į
Kas gali pasakyti, kokį ryšį Vliką. Tos “mirusios sielos” ne

turi šie bendradarbiautojų iŠsi- mokės, nei išlaisvinti Lietuvos, 
reiškimai: Petronis. — “Kurie 
suprato ar bent stengėsi supras 
ti”... Nainys: “Laike ir aplinky
bėse susivokiantieji”... Kvklys:” 
Įžvalgus žmogus”... Mūsų bend 
radarbautojai, visus, kurie pasi 
sako prieš okupantą, pravar
džiuoja įvairiausiais žodžiais. Bet 
Kviklys, Vilko narius pavadna 
labai jau švelniai — “negudriais 
poTtikieriais”.

Kalbėdamas apie dr. Štromą, 
jis vėl tvirtina, kad jis, dr. štro 
mas, nėra 4Xru'sofilas ar sovieto- 
filas”. Įdomu, iš kur Kviklys taip 
dorai žino? Gal jam prieinami 
NKVD archyvai? Ankščiau, ra
šydamas Draugo vedamuosius, 
jis net nežinojo, kodėl lietuviai

atsitinka.

nei joje vėliau tvarkytis. Jis ra
šo, kad Lietuvoje, dabar niekas 
nežino apie politines partijas. 
Tiesa, kad ten "bijoma apie jas 
ištarti žodi. Bet užtai ten labai 
daug kalbama ir aiškinama apie

torgininkai” katalikišžoje spau
doje platina skelbia gen. Petro
nio mintis: “Nebūkite atsilikę 
laiko dvasioje, stokite į Rodinos- 
Tėviškės draugiją, siųskite vai
kus į įvairias stovyklas ir į pro
pagandos kursus”. Juk Maskva 
tiek gero mums padariusi, tas 
visas organizacijas įsteigusi sa
vo lėšomis. Todėl, anot Kviklio, 
spiaukime į veidą tiem nelem
tiems amerikiečiams ir vykime 
į Lietuvą. Ir vienas bend-nės va
dovas suvažiavime pareiškė: "Va 
žiuokte ten, vistiek ar tėvai ra
gina ar ne, nes ten išmoksite 
kaip išlaisvinti Lietuvą”. Juo dau 
giau išeivijos jaunimo pereis per

Sprogo Dan Ryan 
greitkelio sijos

CHICAGO. — Akylus kelei
vis inž. Hernan Solante iš Rock 
Island praėjusio trečiadienio ry
tą važiuodamas Dan Ryan greit
keliu į tarnybą Chicagos mieso 
centre,, viršum 18 ir Clark gai
vią, kur konstrukcija yra iškel
ta 4 pėdų .aukštį, pastebėjo 
kęko struktūroje keletą plyšiu, 
skubiai painformavo CTA kelių 
ir struktūrų superintendentą 
inž. at McCarthy, kurs greit iš
siuntė inspektorius ir buvo ras
ti trys plyšiai struktūros plieni
nėse sijose. Plyšiai arba sprogy
mės vietomis buvo iki pusan
tro inčo platumo irjnžinieriai, 
dar neturėdami patyrimo, nega
li pasakyti kiek dar laiko būtų 
trukę visai struktūrai sugriūti, 
jei laiku nebūtų pastebėta.

Dan Ryan struktūra buvo pa
statyta 19^9 metais. Remontas 
vyksta visu tempu ir po dar ke
lių dienų Dan Ryan greitkelis

j u mokyklas, tai tuo mažiau bus .bus vėl pilnai atidarytas.

jinai aštraus, nemalonaus ir rūstaus ryškėjo iš jc sto- 
’vahv’ai įr veidą turėjo negražų. Kažkas nesupranta- 
I rų, kap negro, lūpų, erelio nosies ir suglebusio, abe
jingo žvilgsnio. Jo nešukuota galva, įdubę smilkiniai, 
prieš laika pražilę plaukai ilgoje, siauroje barzdoje, 
pro kurią švitinėjo pasmakrė, blankiai pilkos spal
vos oda, nepaisomos, kampuotos manieros — visa tai 
savo šiurkštumu vedė į mintį apie pergyventą skur- 

’ dą, negandą, apie nuovargį dėl gyvenimo ir žmonių, 
įžiūrint į visą jo sausą figūrą, neįtikėtina, kad šitas 

. j žmogus turėtų žmoną, kad jis galėtų verkti dėl vai- 
Kirilovas Aboginas gi savimi išreiškė kažką kita. Tatai bu- 

’jvo standus solidus blondinas, su didele galva, stam- 
^biais, bet minkštais veido bruožais, apsivilkęs dailiai, 

pagal paskutinę madą, o stote, standžiai užsegtame 
švarke, karčiuos ir veide buvo juntama kažkas kil- 

. . ,. ! naus. liūtiško; vaikščiojo jis, tiesiai laikydamas galvą
. Y a . .. grožiai ap °6jo pirmvn krutinę, kalbėjo maloniu baritonu,

drvžuotu audeklu, ir kai jis pažvelgė i antrojo auks-1. . • ... .. ........... x ...r . , . . J . .... J. ji.- • ’ir manierose, su kuriomis jis nusuirunęjo savo šalikąto apšviestos langus, buvo girdėti, kaip drebėjo 
kvėpavimas. 1

— Jeigu kas įvykių, tai... aš nepergyvensiu 
pasakė jis.

A. ČECHOVAS

Priešai
(Tęsinys)

Visoje gamtoje buvo juntama kažkas beviltiška, 
sergalinga; žemė, kai]) paslydusi moteris, kuri viena 
sėdi tamsiam kambary ir stengiasi negalvoti apie 
praeitį, kamavosi atsiminimais apie pavasarį ir va
sarą ir apatiškai laukė neišvengiamos žiemos. Kur 
bepažvelgsi, visur gamta rodėsi — tamsi, be ribų gi-! 
Ii ir šalta duobė, iš kuros neišsigaus nei 
nei Aboginas, nei raudonas pusmėnulis...

Juo arčiau tikslo buvo puskarielė, juo nekantres-j 
nis tapdavo Aboginas. Jis judėjo, pašokdavo, pro ve-Į 
žiko petį įsižiūrėdavo į priekį. O, kai pagaliau pus-j 
karienė sustojo prie prieangio, gražiai apklostyto

ir taisė plaukus, skverėsi plonas, beveik moteriškas 
grakštumas. Net blyškis ir vaikiška baimė, su kurta 

— jis, nusirengdamas. Žvalgėsi aukštyn į laiptus, nega- 
įeidamas su daktaru į prieškambarį iri dino jo stoto ir nemažino sotumo, sveikatos ir ap- 

susijaudinęs trindamas rankas, — Bet negirdėt sam- lombo, kuriais alsavo visa jo figūra.
bruzdžio, reiškia, kol kas dar laiminga. — pridėjo* 
ik. Įsiklausydamas į tylą.

I ri( T nmbaryje nebuvo girdėti nei balsų, nei! 
/TAgsnių .rr vi namas atrodė miegąs, nežiūrint 
ryškaus a|>>vieli:no. Dabar j«a daktarus ir Aboginas, Į

I — Nieko nėra ir nieko negirdėt, — palakė jis, 
.jeidamas laiptais. — Sambrūzdžio nėra, 

tatai!

Pro prieškambarį jis nuvedė daktarą į didžiąją 
lunc iki Bi<4 tamsyje, galėjo vienas antrą maty ti, salę, kur tamsėjo rojalis ir kabojo liustra baltam 
daktaras buvo nukitas, gungtelėjęs, apsirengęs ne- apvalkale; iš čia abudu jiedu nuėjo į mažą, labai

jaukų ir gražų svečių kambarį, pilną malonios roži- bario vidurį, palinko, sudejavo ir pakratė kum- 
nės prieblandos. ’ štiš. . \

— Na, pasėdėkite čia daktare, — pasakė Abcgi- — Apgavo!----sušuko jis, stipriai primygddmas
nas, — o aš... tuojau. Aš nueisiu, pažiūrėsiu ir įs- skiemenį ga. — Apgavo! Išėjo! Apsirgo ir pasiuntė 
pėsiu 1 mane daktaro tiktai tam, kad bėgtų su tuo juokdariu

n ..... _ y. , ^7 Papcinskiu! Dieve mano!
| Aboginas sunkiai žengė prie daktaro, nutiesė iki 
f jo veido savo baltus minkštus kumščius ir, kratyda
mas juos, tęsė klyksmą:

— Išėjo! Apgavo! Na, kam šitasai melas! Dieve 
mano! Dieve maano!. Kam šitasai purvinas šulerio 
fokusas, šita velnio, gyvatės vaidyba? Ką aš jai pa
dariau? Išėjo!

Ašaros trykšlelėjo iš jo akių. Jis pasisuko ant 
vienos kojos ir ėmė žingsniuoti kambaryje. Dabar sa-' 

Buvo tylu... Kažkur toli gretimuos kambariuos vo trumpam švarke, madingose siaurose kelnėse, ku
ka žkas garsiai ištarė garsą “a“, suskambėjo stiklinės rios atrodė He pagal liemenį plonos, su savo didele 
durys, tur būt, spintos Jr vėl viskas nusiramino. Pa- galva, ir karčiais jis neįprastai panašėjo į liūtą. Abe- 
iūkėjęs minučių penketą. Kirilovas liovėsi apžiūri- jingam daktaro veide nušvito smalsumas. Jisai pyki
nėjęs savo rankas ir pakėlė akis į tas duris, už kurių k> h* apžvelgė Aboginą. 
pasislėpė Aboginas.

Prie šių durų slenksčio stovėjo Aboginas, bet
ne tas, kuris išėjo. Sotumo ir plono grakštumo išraiš^1 _
ka jame nyko, jo veidas, ir rankos, ir poza iškrai-,171^’ vakdamas ir vis dar kratydamas kumščiu?*. — 

Tatai ne ligonė, o prakefktinėĮ Nedorybė! Niekšyix’’ 
Ko blogesnio, atrodo, 
sas! Pasišalino, kad bėglų, ubėgtų sn pašaipa,‘buku 
klounu, Alfonsu! O Dieve, geriau, kad ji būtų miru
si! Aš neišlaikysiu! Neišlaikysiu aš!

(Bus daugiau)
MONDAY, JANUARY

Kirilovas pasiliko vienas. Svečių kambario pra-i 
banga, maloni prieblanda ir patsai jo buvimas sveti- 
rham. nepažįstamam name, turėjęs nuotykio charak
terį, matyt, nelydėjo jo. Jis sėdėjo kėdėje ir apžiūri
nėjo savo karbolka nudegintas rankas... Tiktai aki
mirksniu pamatė jis ryškiai raudoną abažūrą, violon
čelė futliarą, o, linktelėjęs į tą pusę, kur tikseno 
laikrodis, jis pastebėjo iškamšą vilko, taip pat soli
daus ir sotaus, kaip patsai Abogmas,

— Atsiprašau. bet kurgi ligonė? — paklau
sė jis. ‘ -

— Ligonė! Ligonė! — sušuko Aboginas, jtmkda-

pyti bjauria išraiška ne tai siaubo, ne tai kankinan- 
Dieve duok 4S0 fizinio skausmo. Jo nosis, lūpes, ūsai, visi bruo

žai slinki H ėjo. tarsi stengėsi atitrukti nuo veido, akys, 
tarėsi stengėsi atitrūkti nuo veido, akys* tarsi juokė
si, dėl skausmo...

Aboginas sunkiai ir plačiai žengė į svečių kam-

4 — CMea<& K IIL



DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos * 
Medicinos direktorius-

1938 S. Hanheim RdWestchester, IL.
VALA DOS: 3—9 darbo dienomis ii 

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

Rex.: GI 8-0373

DR. W. E1SIN-EISINAS 
A^USFRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologinė chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
s’liepia, skambinti Ml 3-000L

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

PR.LE0NAS SEIBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

; Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso teleL: 776-2880 . . ' 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TA URAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofrsas 2652 WEST 5yth STREET - 

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

pagal susitarimą.

Ir1. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Pr< ezai. Med. ban
dažai. Special/pagalba kojoms.

* (Arch Supports^ ir L t.

2850 Wert 63rd SU Chicago, ill. 60629 
T«iąf.: PRospect 6-5084

į Gėlės visoms progoms
1 BEVERLY HILLS GĖLiNYčIA 

2443 WEST 6ord STREET 
Telfonai: PR d-0833 ir PR 8-0834 
.Naujoji Barbaros ir Gene Driship 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

?918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iŠ įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

‘ Visos programos iš WOPĄ, 

1490 kil. A. M.

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

vaL ryto.
Vedėja Aldona Oaukus

Talef.: Hemlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

FR. IL G. BALUKAS 
AaUSERIJA IR MOTERŲ LIGVS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 Pvlwki Rd. (Cro*f<xd 

Hedic*! Bu;Min®L TA LU 5-6446 
? J~sa > Jonius pagal susitarihų.

Je' ue* *s:Iiep.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

A. TEN ISOM AS

SU SAULE 1 VAKARUS
(Tęsiny b;

Tad ir mano senolis kovojo su ; 
nemaloniu velniu, bet jis gi, tas 
velnias, turėjo būti čįįi pat ūkyje 
ir pagaliau pasirodyti. Taip se-

tamsu, kad senolis tik apgrai
bomis patamsyje čiupinėjęs Mar 
čia veršis ar meėka stori”, bet 
tai buvę rien tik kerai, krūmai 
ar kelmai”.

Pabaigai norėčiau pridurti, 
kad iš to senolio išnaikinto miš
ko kvartalo vėliau išėjo ir išeis 
keturi miškininkai, iTnrie vėl 
sodino ir želdino, sodins ir žel
dins mišką. Tai mano tėvas <■— 
Tverų girininkas, aš — Hnngės 
ir Telšių girininkas ir du VikŠ- 
nių giminės palikuonys studen
tai, studijuoją, (miškininkystę 
Latvijoje.

(Pabaiga)

kompanijos planus dar padi
dinti prie Sheffield (Ill.) esan 
cio radioaktyvių medžiagų su 
vertimo vietą, iš dabar esan
čio 20 akrų iki 188 akrų plo
to.

“Mes bandysime nę (ik sus
tabdyti to ploto didinimą, bet 
bendrai nebeleisti čia, luino
joj, toliau tęsti tą atmatų su- 
vertimo biznj’V pareiškė W. 
Scott.

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

$ VINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

9 9 •

^Pasirenk pasitikti savo Dievą*. — Amoso 4:1 X
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir Šventais tik tada, kai Žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nno tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rvsieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

jį lankau ir vaišinkis iki valios”. 
Velnias, paėmęs savo dvišakį, 

iškrapštęs iš krosnies jam nuro
dytą, sėtinį, perlaužęs nagais 
perpus ir pradėjęs traškinti, kad 
net burnoje spirgėję ir dūmai

nolis vieną vėlyvą rudens naktį, rūkc Riek kaudęs, sviedė 
džiovino linus. Pakūrė pečių irjtin į • aslą ir nepalelikintas‘su
saugojo ugnį. Besaugodamas inurniėjęs senoliui, kad su to- 
iškepė žarijose sėtinį ir ėmė vai-'............. — - k — -
gyti. Tik čia pirties tamsiame 
kampe subildėjo ir nuo ardų nu-! - •• 
šoko velnias.

Prisiartinęs prie senelio, pa-' buvęs” tik^akLiuo/” Te
klausė. 'būt, tas, ir supyko, nes daugiau

Kokį tu čia, žmogaus, ska- pO to jau j pjrĮį pas seno]j nebe- 
munyną kerti? Net visa pirtis .atsilankydavęs.

kiti daiktu tik dantis galįs išsi-
. Mat, senolio parodytas! 

žarijose velnias pagaliau supra
tęs, kad buvęs apgaužėrėjęs sėti-

prikvipo! Duok ir man para
gauti!

Kad senolis bu v, tikrai drąsūs 
vyras, rodo ir toks atsitikimas.

Senolis nebuvo iš bailiųjų, vėl- Kartą senolio veršiai išsilaužė 
_ __ l’ • iš aptvaro ir nuėjo į mišką. Va

kare nebegrįžo į laidarą. Užėjo 
tamsi naktis, ir senolis, bijoda-

nio ncišsigandęs, kemša su sėti- ** r * ------
nį ir sakąs šalia pristojusiam • kar ................. ...
nelabajam: ' h *

a, žiūrėk, ten žarijose guli j mas, kad meškos nesuėstų jų, iš 
baltas gumbas. Trauk, krapštyk ėjo jų ieškoti. Miške buvo taip

A. A.

JOSEPH GOTCH
' Gyv. Midlothian, Illinois

Mirė 1973 m. sausio 4 d., sulaukęs 81 meti amžiaus.
Gimęs Coal Center, Pennsylvania,
Patiko nuliūdę:. žmona Bertha, jlagal tėvus Balch, sūnus Walter, 

, jo žmona Mary, duktė Ruth Marszalek, jos vyras Joseph, 5 anūkai, 
į i 3 seserys — Anna Paetkae, Mary Shata ir Marsella Roppold bei kiti 
\ giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Hickey-Vandenberg koplyčioje, 4201 W. 147 St., 
i Midlothian, Illinois. A ,

Pirmadienį, sausio 9 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
' į St. Christopher’s parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 

laidojamas -Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a. a. Joseph Gotch giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patama- 
1 vimą.

Nuliūdę lieka:
žmoną, kūnus, duktė, seserys, anūkai

| , Laidotuvių direktorius Robert Hickey. Tel. 385 4478.

Fruit-Filled Fantasies

Enjoy the fruita of summer’s Tabor — wifih g defects He 
cream dressing. Simple to make and delicious to term, H*a s 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — frapeju 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineappta, apricot? 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Crimpvny. 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortot^Nature’s Seasoo^aeasaoxn^ 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well at the taste bu<K 
wary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or Vedfėi 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums m leoaoa 
juiou. r*

Soar Cream Dressing for Feet Frefts
!6 teaspoon Morto® *

Nature’s Seasons 
'tertoftfag HeM

Combine 11! ingredient# In small bowl; fliix <eIL Store ii

1 (8-ounce) carton sour 
cream

'k M cup ffnfily packed 
brown sugar

ILLINOIS NENORI 
BŪTI. PUSGYVIŲ 
ATOMŲ KAPAIS

Illinois valst. gynėjas Wil
liam J. Scott griebėsi žygių 
prieš Branduolinės Inžinerijos

Brighton Parko Lietuviu Namu Sa
vininku Draugija šaukia visuotiną 
narių susirinkimą š. m. sausio 8 d. 2 
vai. popiet Vyčių salėje, 2455 W. 47 
St. Visi nariai kviečiami dalyvauti 
Po susirinkimo bus vaišės. Valdyba

MARTYNAS LACYTIS' 
Buvęs profesorius, patarėjas ir karininkas 
QyV. 240 Laurel Ave., Wilmette, Illinois 

5Iirė 1978 sausio "4 d., sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoj, Klaipėdos mieste. 
Amerikoje išgyveno 29 metus, •
Paliko nuliūdę: duktė Eva Waltraud-Baumann, gyv. Hamburg, 

West Germany. 2 seserys —- Elizabeth B. Bradchulis ir Helene M. 
Dahlin,. taipgi kiti,' giminės ir. draugai. ___ . .

Kūnas pašarvotas Mažeika-E^ans koplyčioje, 6845 S. Western Ave 
Antradienį, sausio 10 dieną 1:00 vai. p. p. bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuviu Tautines kapines. _ \ . .
Vist a. a. Martyno Lacyčio giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tama\±mą ir. atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
duktė, seserys ir giminėi.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8800.

KUN. PĖTftAS DAGYS

Mylimas Įvyrąs fr brolis, mirė 1977 rri. gruodžio mėn. 1 d.

’PalaldoTH 3 d. Čypreš Hills kapinėse, N. Y.

Nuoširdžiai..dėkojame gerb. kun. Povilui Diliui 8 ‘Čhicaįos. už 
paskutinį patarnavimą. Taip pat ir latvių ku. m Zarins ir amerikonų 
kun. Robert F. Pitcock, kurie kartu su kun. Diliu atlaikė gedulingas 
pamaldąs Christ Congregational bažnyčioje gruodžio 3 d.

Dėkojame Gen. Konsului Anicetui Simučiui, Bendruomenės Wood
haven. apylinkės atstovui p. K. BačiaUskui, MažEetuvių. Bičiulių drau
gijos valdybos sekretoriui Alfonsui Kbncei, LJK.V. S^gOs ‘“Ramovės” 

Yėrko griauš ątstd^ Dr. Eugenijai Noakui, Tėvui Pauliui 
Baltakiui- ir N. Y. Lietuviu Protestantų Parapijos valdybos pirmininkui 
Ramūnui Brakul tarusiems atsisveikiniffio žodžius ir visiems kitiems 
dalyvAvušfcfhs AtšSVSkinirnė. . \

Gilią • padėką reiškiame .vhsięins. kurie prisiuntė gėlių, aukavo 
Velionio .atfninčiai įsteigtam Fondui, užprašė §v. Mišias ir parešVė 
raštu ir žddžiū munfe toje fiūdesid valandoje įilią užuojautą.^ _ . _

Taip pat dėkojame Dr. A, Snieškai už jo taip rūpestingą priežiūrą 
ligos m*etu,_ ir p. Marytei Šalinskienei už nuoširdų paskutini patar- 
fiavnflį

Visiems, Visiems Jums nuoširdūs ačiū.

Žmona Antanė Dagienė, 

seserys — Matilda Kuolienė ir Marija Placienė

’ The home pictured aubove 
i doesn’t appear much different 
, tixxu &ny typical suburbąs 
kome. Rxrt It incorporates en- 
iMTy-rtvtttr ffc de-
rtpų mrteria.hu xnd appH- 
a.ncrs ’*hich eita rut enerty 
needs by up to 54 percent It 
hsa two heit-efrewlatlnr 
HesUIstar Flreptaces (right), 
designed to dnw room sir In 
through the lower Tents,

The more effective vse of 
^s>ergy-«<ving design, nuUn- 
rts BDd appliances can veli 
tare up to one half the eort of 
betting and cooling our homes.

Ino Bank. Ita *OntenenrT 
■W" bonse was buflt to demon- 
rtrate the many practical ways 
«f conferring energy. The to
tal Mflirtofial ©ort of ttesa 
tosprovem^nte traa approxl- 
mrtdy M.000 ... projected to 
hr amortised v-ittrtn 4 to I 

throurti reduced ®e-

sulatlon within walk and-cell
ing as veil ss in earthen berms 
Around the foundation, orien
tation to seasonal ran atti
tudes, energy-saving Appli
ances and fireplaces.

The too Heatilator Fire
place* re-circulate heated atr 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of mart 
fireplaces, according to the de
signers of “Cectenergy

T%e Areptoeet we-e sappftM 
by Home Craft*, Ine„ Floral 
Park, Hew York. Reattlator 
Firrplnre, A ZXririo* of Vep» 
Zadartrin, lac., locwLeA ta ML 
Pteaaart, Town, maaafaetvrea 
« eowpiete of T>vili-4a.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teu: YArdi 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUfc
Telefonas: LAfayette 3-G44C

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED ROPLVūK*

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMI? 
J tf 2533 W. 71st Street 

K > Talef.: GRovehiD 6-2345-®

1410 So. 50th Avė., Cicero
Ttlef.: TOwniaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTE TITOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckicagoi
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

<307 So. MTUANTCA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
J4A6 So. 50th Ave^ Cicero, OL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
$48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKpcblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tfnh 7-««72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HiUa, 1>L 974-4419

3354 So. HALoTED STREET Photx: TArd* 7-1H1

If - MAILMEMO*. CHICAGO % ILL - MONDAY. JANUARY <1978

mrteria.hu
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—-t nu 't-n ■ — ponia Rose Mačernis iš Mąr
TRUMPAI i IqiiHte Parko apylinkės, nuotą.

i rur tinė Naujieriy bei renginių įr
’pastangų rėmėja, tarp kita taip 

* -rašo: **Siunėin $50 piniginę per-
_ . . . laidą. Pinigai skiriami už Nau

jienų prenumeratą 1978 metams, 
o likutis už'kalendorių ir spau

dos paramai. lankiu ir toliau 
(gyvuoti ir kovoti su visokiomis 

\<tkar Ls ponios) negerovėmis’’. Dėkui už nuola
tinę paramą ir už gausią auką.

— Aldona ir Kazys Jasinskai 
iš Čalumet City, 111., jų ir musų 
gero bičiulio rrkomanduojami, 
praeitais metais tapo Naujienų; 
skaitytojais. T‘ 
Aldonos gautas toks laiškas: 
‘Kadangi niano A y ras pasidarė 
stropus Naujienų skaitytojas, tai 
prašau pratęsti jam prenume
ratą dar vieneriems melams. Su

* geri a ūgiais linkėjimais pride
dant čekį už prenumeratą ir au- 
ką”.‘ Dėkui už laišką ir už de
šimkę. r

— Monika ir Petras Makaus
kai, Rocheser N. Y., savo sveiki
nimus, gerus linkėjimus- ir pri
tarimą išreiškė dešimties dole- 
rių auka, atsiųsta pratęsiant pre viškai spaudai, atsiųsdama $5 
numeratą. Dėkui. auką. Tos apylinkės tautietis

Dėkui K. Plepiui iš Hot 
Springs, Ark., už ankstybą pre
numeratos pratęsimą, gerus lin 
kėjimus ir už penkinę kalendo
riui. Taip pat dėkui tos apy
linkės Petrui Dambrauskui, 
tuo pat tikslu atsiuntusiam $4.

— Danutė Keršienė, Toronto, 
Oint.„ Canada, iš anksto, be “ragi
nimo pratęsė prenumaratą ir 
parodė savo nuoširdumą lietu-

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJA
'• 

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

VASKOLOS PERKANT NAMUS*, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS* 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į s

Namai, iwi — Padavimui 
REAL ESTATE FOR SALE 

----- --- ------ - ------ L —------------------

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prerdentas <
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

SEZONINIS METU PABAIGOS
< IŠPARDAVIMAS

Is Europos -importuoti vyriški odiniai žieminiai batai ir pusbačiai, 
(Vokietijos MERCEDES, platūs, su “archsupport”, Šveicarijos BĄLLY 
ir t t), parduodami su 25% nuolaida. Taip pat moteriški elegantiški 

odiniai žieminiai batai ir batukai 
.Kambariniai batukai (šliurės) su 10% nuolaida.

Porcelanas, kristalas ir kiti dovaniniai dalykai bei indai su 20% nuolaida

NORDEN IMPORTS
3059 N. Lincoln, tel. 248-2640 ir 4725 N. Lincoln Avė.

(prie Western ir Bawrence Avės.). teL 734-5135.
Abi krautuvės atdaros ir sekmadieniais nuo 1-5 vai. p.- p.

užsisakė Naujienas vieneriems metinis narių susirinkimas bus 
metams, bet pavardės prašė nc-| šį trečiadienį, sausio 11 d. 7:30 
minėti. Dėkui. Visi lietuviai 
kviečiami atkreipti savo dėmesį 
į Naujienas, su, jomis susipažin
ti ir užsisakyti. Naujienos siun
čiamos dvi savaites. susipažini- 

f mui nemokamai.
— Dėkui V. Bakūnui už nuo

latinį bendradarbiavimą įdo- 
[miais straipsniais, dėkui už rū
pestį spaudos gerove bei naujais

i vai. v ak.. Dariaus-Girėno salėje.. 
Bus* pranešimai, aptariami ei
namieji reikalai ir renkami bei 
perrenkami direktoriai, kurių 3 
metų, terminas yra pasibaigęs: 
Juozas Bacevičius, Jonas G. 
Evans^ Vincentas Kačins
kas Bruno Gramontas ir Kazys 
D. Mačiukas-, - Macke. Po su
sirinkimo bus vaišės.

— Toronto jurų skautai ir Jū” 
rų šauliai rudšia Klaipėdos at-

C T A SUSIVIENIJIMAS
H 1 J /X LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau SO maty tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariam*

SLA — dldžl>u$li lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy- 
bis apdraudę Ir I^M* p*ša)p<, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS nelaške p«Ino, o teikis patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. -

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse mH1|ono dolerių kipftati, 
tad io apdrauda tikra Ir saufL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių relkattogiamlas apdraudas nuo $10(100 
iki $10,000,00. *

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda . Endowment lr> 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. < -

skaitytojais taip pat už atsiųs- | 
tą penkinę kalendoriaus proga.
Dėkui atsiuntusiems šiam tiks- vadavimo minėjimą sausio 15 
lui po $2: A. Valiui ir F. Spir- <l 3 ya^ popiet Lietuvių namuo

se. Sausio 22 d. tuo pat laiku 
ten bus diskusijos apie Lietuvių 
namus ir lietuvybės ateitį. Dis
kusijoms vadovaus dr. A. Pą- 
cevičius. Sausio 8 cL Lietuvių 
namuose Toronto lietuviai šach-. 
matininkai pradėjo varžybas. 
Joms vadovauja V. Genčius-ir 

[J. Galinaitis.
— Birutė Keršytė iš Hamil

tono Toronte atidarė puošme
nų ir brangenybhi krautuvę — 
Jewelry Factory, Inc., 360 Bay 
St., Suite 1604.

— Daley ko-legij’oj, 7500 So. 
vakari--

joms ir gyvi
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda: 

už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metama.
SLA —• AKciDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio am^aus asme

nims, rekomenduojama IletuvBHcv KLUBŲ ir driugljŲ n*. 
rUms. Už $1,000.00 akddėntalės apdraudos mokestis $2 00 
Lmetui. : j ? ■:' \ -

SLA — kuopos, yra janramoje Jietavftj kotoatfn. Kreipkitės J knopų 
veikėjus ir jie plačiau paaSkins apie SūSIVIENUIMO darbus.

Ginsite spausdintas Informacijas, jelyn paražystt:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

I kaučiui iš Marquette Parko, taip 
' pat A. Kalinauskui iš Morris, III.

— J. šarapnickas, St. Catha
rines,1 .Ont, mūsų bendradarbis 
ir atstovas Kanadoje, atsiuntė 
tokį laišką: “Prisiunčia pašto 
perlaidą sumoje $75 ir prašau 
paskirstyti sekan čiai: už “Nau-j 
j ienų’’ prenumeratą — P. Dau-1 
ginas $30. Taip pat P. Daugi
nas pareiškė, kad Naujienos yra 
tapusios geriausiu dienraščiu, 
griežtai pasisako prieš Lietuvos 
okupantą ir jų pataikūnus, to
dėl su pranumerata siunčiu ir

t Į Pulaski Rd., prasidės
Jniai suaugusiems kursai sausio 

23 d. Bus mokoma buchalterijos 
n pagrindai, mašinraštis, greit- 

,‘raštis ir greitaš.skaitymas, rašti
nės mašinų teorija ir praktika, 
nekilnojamo turto pirkimo-par 
davimo .kursas ir kiti dalykai 

, Kai kurie kursai bus Lourdes 
j ir Rice aukšt. mokyklose. In-

— KLB Montrealio apylinkė formacijos gaunamos tel. 735- 
ruosia tautodailės parodą mies- 3000.
to Meno centre. Ją iškilmingai 
atidarys sausio 12 d. 8 vai. vak. - . v # 
Atidarymo metu miesto savi-1Ramuose, Cle- 
vaKybei bus įteiktas kilimas !vel^nde’Rar- A Juozapa^čiaus 
“Eglė žalčių karalienė”, išaus-^kininkauJant 
tas G. Montvilienės pagal dail.ižal1glr10 f' kuopai- Klai- 
A. Tamošaičio projektą. Paro-’P6^ skilimo minėjimą. Pa- 
da bus atdara iki vasario 12 d/maldos Ūž avusius šaulius jvyks 
nuo 10 rvto iki 8 vak vak. Pro-.S'; Jurg>o bažnyčioje ĮQ vai. M 
jektą remia Montrealio lietuviu Į™!? Paska,tą ^a^’s kap'. P’ 
organizacijos. ‘.Eidimtas, o p. Miškinis skaitys

t sukilimo proklamaciją. Muz.
— Lietuvių Prekybos Rūmų į Vyt. Smetona atliks piano kon-

penkine laikraščio paramai. Taip; 
pat apmoku savo prenumeratą ir 
siunčiu $10 auką Naujienų pa
ramai.

Linkiu Naujienoms ir toliau 
taip pat griežtai kovoti prieš 
Lietuvos okupantą. Sovietus ir 
šičia esančius Sovietų tarnus tol, 
kol bus laisva Lietuva". Dėkui 
už aukas ir už pareiškimus.

—: š. m. sausio 22 d. 3 vai

NAUJIENOMS Hemet suėjo ES metai. Minint tą rukaktL gerbiant pirmojo 
edeBraičio Hetavflioa ptamb-

<AūjlAJC« Ntrtol atrri Ir tamto Užtarai pavarfto Itotorii teton

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKffiNS

W Wert m St, Chieajo, ŪL W62f • TeL WA 5-278?
Mdrfnklmas rOi>«t trtlrię

MAISTAS Ii IUROFOS SANDSUŲ.
JAuJIlXOS Tfw Hctnrtw domkrattMi trapo. h taedraa lottts- 

tijif Lr ramia v!mi Uetarlx baodnosHif darbut bet tfHhw,
MAUJTOrOB rtxtcrtnja tyliąją ifetoriq daoflnna CaM jmfcnetoa. reto

rikos ir poetinių Dtaljų laikais. Jog yra ririemy {domios, naudingos 
•r raikiHhgoa, net būtino*. Ne veltui, gerose džttįUaae girti Niūje-

<rfbdima platinimo vijų kreipus Į i 
jpaudoa pirmūnų prryidfcaig užriptehum 
rraadhte tebamir ne tik

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCEL! SERVICE 
tMl W. Ht* CMea**, HL — T*L WA S47Ž7 

XX» »•. Halstad Chkaya. HL <M0« — T.I. tM-S3N

KAINUOJA: CNchM* Ir K***d*|« — SMUM, poMl am*, _ flMB.

W —• tSIJi NunElama **mka*aaL

Prslema BMdoti irmlav »bF1< atkarpą-

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL WWW

4oL Naijleaa preauaerttal, FiWBejinlo

□ Vajaus proga prašau siųsti N*njlenu dvi savaite* raaipafi- 
nimui nemokamai Ir be jokių jdperaifofimų.

PA YARDS IR VARDAS _________________________________ .

ADRESAS.

leu turu Ulkas atspausdinu ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Aferose mygs aprašanti paskutinių E0 (18SE-19W) metų 

Chlcagot lietuvių gyvenimų Ir jų attiktus darbus 664 pat Kaina 
S10. Išleido Amerikos Uetuvfu Utorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažiavęs ijetnvli, ptmca 
Dėtuvių kolonijos, jų auorginltaotoe šaipoa draugijoj atatytoa bdk 
nyėlos, Įsteigti UirrkščiaL kuriu vUo buvo 12L 41 teatro drutgUA 48 
pasaulietiški chorai, 9 batnytb^bd ir 314 veiklesnių žmonių mografl- 
joa. Duoti dokomental kataEdlkų. aocalllstinių. Uftvemaniibų fr 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, aknltyldon bo- 
kal (f kt

Norintieji Hg toyja Ulgyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ WTORUO0 DRAUGUOS > 
; vanta ir pedųatlr

certą ir Čiurlionio ansamblio 
kanklininkai^ vadovaujami muz. 
O. Mikulskienės,- atliks kanklių 
muziką. .

— KJevelando Vyr. skautės 
ruošia viešą Abiturientų balių 
sausio 21 d. Tautiniuose namuo
se. Sausio 22 d. ten bus Klai
pėdos sukilimo minėjimas, ruo
šiamas kar. Juozapavičiaus ir 
Žalgirio šaulių. kuopų.

— Dana Arlauskienė išrink
ta Lietuvos Dukterų D-jos De
troito skyriaus pirmisinke, Emi 
Ii ja Kutkienė — vicepirm., An
gelė Zablockienė— f in. sekr., 
Bronė Nakienė — sekr., Janina 
Mitkienė «— valdybos nare, Ire
na Alanlienė, Jūratė Pečiūrie
nė ir I^aima Žemaitienė —‘ re
vizijos komisijon.

Bendruomenės 
pranešimas

. (R) LB Marquette Parko apy 
linkės valdyba šaukia metinį 
narių susirinkimą 1978 m. sau
sio mėn. 15 d. 11.45 vai. ryto 
(tuoj po lietuviškų pamaldų) 
Marquette Parko Gimimp šv. 
Mergelės Marijos parapijos su

dėję, 6820 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill.

Prašome visus, narius kuo 
skaitlingiausiai -šiame susirin
kime dalyvauti. Išgirsite daug 
naujų žinių, iki malonaus pasi
matymo su si r in kime..

(R) LB M. P. apyL valdyba

Cicero jūrų šauliai
1977 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Cicero j. š. kuopa “Klaipėda**, 
šv. Antano parapijos salėje Ci- 
ceroje.'surengė Naujų Metų su
tikimo balių. .Nors Čikagoje ir 
apylinkėse daug kur buvo ruo
šiami Naujų Metų sutilrimp ba
liai, tačiau ir pas šaulius sub
rinko viršs 160 svečių. Būtų ir 
daugiau susirinkę, bet oro biu
ro pranešimai apie artėjančią 
sniego audrą, ir įspėjimas au
tomobilių vairuotojų, kad gali 
būti labai blogos vairavimo sąr- 
lygos, daug norinčių dalyvauti 
sulaikė namuose. Ir tikrai Šį kar 
tą oro biūras nesuklydo, sniego 
prisnigo virš 5 colių, tai vairuo
tojams buvo-mažas malonumas.

Skanius šaltus užkandžius ir 
j karštą vakarienę paruošė kuo- 
Ipos šaulės, žinoma, tos pačios, 
kurios kiekvieną kartą šį darbą 
atlieka. Prie salės papuošimo 
daug darbo ir energijos įdėjo A- 
Markauškas talkininkaujant ki
tiems šauliams. Baro reikalus, 
kaip ir visuomet, tvarkė V. Ti- 
knevičius padedant K LazinkaL 
jų darbas yra surikus ir nepavy
dėtinas, kai visi’ sėdi prie stalų 
ir linksmai leidžia laiką, jie yra

I priversti būti prie barb?

-Kuopos pirmininkas K. Mil- 
kovaitis, atidarydamas balių, pas 
veikino visus susirinkusius ir 
pakvietė kuopos kapelioną kun. 
A- Rutkauską sukalbėti maldą. 
Po to, paprašė visus užkandžiau 
ti ir leisti linksmai laiką. Sma
gus A. Markausko vadovauja
mas orkestras “drožė iš peties”, 
mėgėjai galėjo gerai pasišokti.

Artėjant dvyliktai valandai, 
pradėjo šaudyti šampano bon-

puveUdD^ >u 1S7S Me*

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

M. L.S.
Gausus namų. pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkui *
4243 W. 63rd Sh, Chirac 

TeL 767-0600.

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

TeL 778-1552.

. HELP WANTED — MALk 
Darbininku Ralkla

MAINTENANCE

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plaht machinery.

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

3428 S. KEDZIE AVE. 
An equal opportunity employer

WATCHMAN

of

willing to work any shift. 
6 day week. 

Overtime after 40 hours. 
Insurance land other benefits. 

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

"English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

' AR JAU PAS111AMTE . . 
~ SAVO TESTAMENTĄ ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse WeDs 
peržiūrėta, “Sūduvos” Kleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
’ TESTAMENTAI
Su legaliJkotnls formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina £3.. Su legaliiko- 
mis formomis — B3J0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘'Naujienos”, 1739 S 
Halsted St, Chicago Hl. 60608

tais, palinkėjo visiems geriausios 
sėkmės, ir orkestrui pritaritnt 
risi traukė “Ilgiausių Metų’’.

Po to, kaip jprasta, salė ūžė 
kaip bičių arilys: pūtė įvairias 
birbynes, vieni kitus sveikino 
linkėdami laimės ir sveikatos 
lenkdami šampano taures ir t. 
t. Ir taip dar apie porą valandų 
svečiai*šoko ir linksminosi.
Bet viskam ateina galas. Nuti

lus paskutiniesiem* orkestro gar 
sams, svečiai nenoriai skirstėsi 
j namučius, o išėjus lauk, kaip 
aukščiau minėjau, pasitiko snie
go pūga. Vietiniams — cceriš- 
kiams dar iiaij^tatp* bet ku
riems reikėjo tofeu vaduoti, tai 
buvo mažas malonumas• į s

Alf . GallfiM 1

“TIK SAVŲJŲ TARFte!

4 VIENETŲ mūras k garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. -

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tu mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantasr centrinis ore šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

1Q BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų.'Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti j vieną arba ' dviejų 
butu namą Marquette Parke, o-pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. • •

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas-Mar
quette Parke. < . ..

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

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 arba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N*mų Statyba Ir Ramentai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Ch1ca*ot miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, fa- 
rantuotal Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559 
—III ■■■ ■ — IBI —

«—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui lutomoblHa 

Liability apdraudimas panslnlnkaim 
Kreiptu

4M5 Sa ASHLAND AVI. 
52X773

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTUS

Pardavimai Ir Taisymu 
1M4 WEST 49ti> STREET
T*M4 Rlpubite 7-1MI

INCOM! TAX SUVKI

Taip pat darant rarHmal, fiminty 
fiUMttlmal, pūdomi pilietybė® pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą

F. NEDZINSKAS, 4045 Archer Aw 
cB5S>, in/soaxt*lyajmf*

r ■■■■■—Me—

BEST THINGS IN LIFE

■ l^atl Frank ZapoUt 
ooav* w.nth st.

i GA 4-UM

inn u»a

Didžiausiai kailių 
jwirinkima*

lietuvi tatfMMakų 
Chkxgo>

2&MK2* 
(iataitm) ir 
S77-M8J




