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- JAV TARSIS SU RYTŲ EUROPOS 
VALSTYBĖMIS,-PASAKĖ VANCE

Milijonai galionų degalų veržiasi jūron dėl 
Kolumbijos — Venezuelos nesantaikos

BUDAPEŠTAS. Vengrija. — Sekretorius Cyrus R. Vance, 
įteikęs šv. Stepono karūną vengrų vyriausybei, pareiškė, kad; 
JAV ateityje planuoja tartis su kiekviena Europos valsty-/ 
be skyrium. Iki šio meto buvo aptariami bendri komunistų pa- i 
vergtų kraštų reikalai ir vengta eiti į glaudesnius susitarimus. 
Atrodo, karūnos grąžinimas yra surištas su pasitarimais preky-| 
bai su komunis+ine Jan Kadaro vyriausybe.

Vengrai karūną laikys - 
muziejuje

Buvo skleidžiami gandai, kad 
komunistinė vengrų vyriausybė 
išlupinės brangenybes iš šv. Ste 
pono karūnos ir parduos jas ųž-^: 
šiemečiams, kaip savo laiku pą 
darė komunistinė rusų valdai 
Tuo tarpu amerikiečių grąžintą 
karūna buvo nuvežta į parla
mentą. o vėliau padėta į muzie
jų, kur yra gana stiprios sar
gybos.

CARTERIS KALBĖJOSI 
SU MITTERANDU

PARYŽIUS. Prancūzija. — 
Prezidento Carterio laikas Pa
ryžiuje buvo labai trumpas, bet 
jis rado laiko pasitarti su so
cialistų . partijos pirmininku 
Francois Mitterandu. Carteris 
aiškiai pasakė, kad parama 
Prancūzijai priklausys nuo So
cialistų santykių su Prancūzi
jos komunistais. Jeigu sudary
toji koalicija bus pratęsta, tai 
susidarys pavojus Vakarų Eu
ropai. Pirmininkas Mitterand 
užtikrino prezidentą Carterį, 
kad negali būti kalbos apie toli
mesnę rinkiminę koaliciją su ko 
munistaiš.

NEPAJĖGIA NUSTATYTI
TIKSLIAS SIENAS

CARACAS, Venezuela.— Ve
nezuelos ir Kolumbijos vyriau
sybės negali nustatyti tikslios 
sienos Karibų jūroje esančios 
Venezuelos vandenų sinos.Prieš 
šimtą metų nė viena valstybė į 
Venezuelos vandenų sienos.Prieš 
jokio dėmesio, tuo tarpu dėl tos 
sinos gali kilti karas. Vene
zuelos Įlankos vandenyse yra ke 
lios labai turtingos degalų ver
smės. Kadangi abi valstybės 
dėl tikslios sienos nesusitarė, 
tai šiomis dienomis milijonai 
galionų brangiausių degalų ver
žiasi į įlankos vandens, eina nie 
kais ir užteršia vandenį. 
Ear-----— -----------■

Abiem valstybėms rupi

Kaip Venezuela!, taip ir Ko
lumbijai rūpi labai turtingi de
galai, kuriuos labai lengvai bū- « V • • * - .

Olga Kcrbutaitė 
. jau ištekėjo
MINSKAS, Rusija. — Gardi- j 
> apylinkėje gimusi ir 22 me- ? 

sulaukusi Olimpinių žaidimų 
ttipionė Iga Korbutaitė praei

tą šeštadienio vakarą ištekėjo 
*už 29 metų amžiaus muziko irr 
dainininko I^eonido Berkovi- 
čiaus. Sutuoktuvės buvo civili
nės, didelės jaunuolių minios 
akivaizdoje. Užpraeitais metais, 
Otga esant 17 metų,-ji laimėjo 
daugiausia sportiniu medalių. 
Olga užsisakė Amerikoje vestu
vinę suknelę, o praeitą šeštadie
nį Minske ištekėjo. Dabar ji rū
pinsis ne sporto, bet šeimos rei
kalais.

Savo laiku Romos žmonės negalėjo pereiti skersai gatvę dėl didelio automobiliu -skai
čiaus. Dabar, kada Romoje galionas gazolino kainuoja beveik vieną dolerį, tai masinu 
skaičius žymiai sumažėjo. Amerikoje .keliuose ir miestuose automobilių skaičius dar 

nesumažėjo, bet Europoje jų yr^ mažiau.
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PREMJERAS BEGIN RIMTAI ĮSPĖJO
EGIPTO PREZIDENTĄ SADATĄ 

Sadatas nori, kad iš Sinajaus išsikraustytų visi 
izraelitai, atsiradę tuojau po okupacijos

JERUZALĖ. Izraelis. — Prezidentas Carteris ir sekreto- 
kad Art'muose

VIETNAMIEČIAI SUMUŠĖ 25,000
KAMBODIJOS KARIUOMENĖS

Jungtinių Valstybių 
paskolos užsieniams

— Prezidentas Parteri 
rius Cyrus B. Vancc stengiasi paveikti abi puses. 
Rytuose greičiau bucų susitarta taikos reikalu, bet kiekvieną dieną 
vis iškyla nauji reikalavimai ir naujos problemos. Izraelis pačioje 
derybų pradžiose suliko atšaukti visas savo karo jėgas iš Sina
jaus pusiasalio, bet kiekvieną kartą palieka sąlygas, gerokai er
zinančias Egiptą.

Ginklų kokybėje 
tikroji galybė

Pirmame pasiąlyme atšaukti sa 
vo karo jėgas iš Sinajaus, Izra
elio komisijos nariai norėjo.kad 
jiems būtų palikta siaura Sina
jaus pusiasalio juosta, einanti 

I rytiniais pakraščiais, kad izrae-
WASHINGTON. Adminis-. litai galėtų laisvai ja ,r,»''i;iėti. 

tracija tikisi šiemet pasiekti su' Prezidentas Sadatas, patyręs iš 
sitarimo su Sovietais dėl naujo ■ karo komisijos apie šį Izraelio 
SAI T pakto, pareiškė Kongre-! reikalavimą, griežčiausiai už- 
so atstovas Les Aspin (Wiscon protestavo ir izraelitams aiškiai 

i . • i v sinU Jei Senatas atmes naują pasakė, kad Sinajaus pusiasaly-Komumsui masinas, ą/ je Egiptas turės visas suvere-
| Jungtinės Valstybės turės išlei-• njnes teises ir joki Izraelio pat- 

ROMA, Italija.— Romos jau- ^ti arti $20 bilijonų vien tik lai-' runai negalės laisvai ten
i nimas praeitą savaitgalį apver-1 kytis su Sovietų Sąjunga lygio- nėti. 
te kelias mašinas miesto savi-» 
Valdybės pareigūnų ir jas pade
gė. Romos savivaldybė, kaip ži- 

ran- 
Jie prisipirko automobilių 

gyventojų sąskaitom tikėdamie 
si primesti savo valią seno mie- 

• sto šventoj am s. Jaunimo bū
rai iš anksto nustatę, kuriam 
pareigūnui kuri mašina priklau
so. šeštadieni leidosi darban ma 

jšinų versti ir jas padeginėti. Po 
f licija suėmė kelis triukšmada- 
Irius, bet į jos rankas pateko, pa 

HONOLULU, Havajų salos. Į lyginti, nedaugelis jaunuoliu 
skaičius. Suimtieji ginasi, kad 
jie automobiliu nevertė ir nede
gino. Penkiolika įvairiu miesto 
pareigūnu šeštadienį neteko sa-j 
vo mašinų. »

Nelaisvėn pateko ne/tik kariuomenės vadai, bet 
ir įtakingi Kinijos karo patarėjai

BANKONKAS. Tajus. Iš Kombodijos sostinės žinios sa
ko, kad praeitą "ketvirtadienį ir panktadienį įfcykb lemiamas mū
šis tarp gerai ginkluotų Vietnamo dalinių ir Kamodijos rytines
sienas gynusios 25,000 kariuomenės. Kambodijos armijai duotas uote, pateko i komunistų 
toks smarkus smūgis, kad vietnamiečiams yra atviras kelias į kas. 
valstybės sostinę. Tuo tarpu nėra jokios rimtesnės jėgos, kuri 
galėtų pastoti kelią pirmyn besiveržiantiems gerai ginkluotiems 
vietnamiečiams.

Nelaisvėn pateko Kinijos 
karo patarėjai

Kada vietnamiečiai prasilau- 
žė 145 mylių fronto ruožu ir vi
sur stūmėsi pirmyn, komunis
tų vadovaujama Kambodijos 
karo jėgos nepajėgė niekur rim 
čiau pasipriešinti. Nelaisvėn pa
teko keli Kambodijos kariai ko
munistai, vadovavę vadina- 

oxKvixxjxmv Hxcuxvxrw*. yxxxvxcuxy/o Hiiems “chmer rouge” dali- 
skaitlinės praeito birželio 9 die-|niams. Kiniečiai bandė sudary- 

• 1 • • * j • • jį •

WASHTNGTONAS. — Daug- 
bilįjoninės doleriu paskolos, ko
kias JAV bankai teikia sveti
moms valstybėms, paskatino 
Kongresą peržiūrėti ir patikrin 
ti ligšiolinę pinigų užsieniams 
skolinimo praktiką. Oficialios

nos data rodo, kad JAV bankai 
svetimų valstybių vyriausy
bėms yra paskolinę viso 165 bi
lijonus dolerių.

Nacional. bankams yra drau
džiama skolinti vienam skolinto
jui daugiau kaip 10 nuošimčių 
savo turimo kapitalo, pasakė fe
deral. valiutos kontrolierius 
John G. Heimann.

f -----------

Prezidentas Carteris 
pažadėjo sustiprinti 

N. A. T. 0.
BRIUSE1.IS. — NATO gene- 

ralsekretorius Joseph Luns sek
madieni pasikalbėjime per Va

tu sukaukti ii vamzdžius ir siųs-Į karu Vokietijos radiją Koelno 
mieste reiškė dėkingumą prezi
dentui Carteriui už prižadėjimą 
sustiprinti NATO, padauginant 
JAV karines jėgas Europoje 8 
tūkstančiais vyru. Pažadą jis 
davė grįždamas iš visitu septy
niose valstibėse. kai sustojo NA
TO vyriausioje būstinėje Briu
selyje.

ti j laivus, šių dviejų valstybių 
vandenų sienos buvo bandyta 
tiksliai nustatyti, bet nepavy-

KALENDORĖLIS

Sausio 10: Juta, Vilhelmas, Ru- 
gailė, Vilbė, Ginvflis, Gražulis.

Sauki teka 7:g, JeiiMssi

ko. Venezudoe prezidentas 
nori nuleisti degalų kainų, 
leidžia į vandenį mflyrmas

ne
bot

Ieško skęstančio
C

Indijos laivo

vazi-
Tzraelis norėjo pasilaiky- 

mis strateginiais ginklais? As-, f į pusiasalio gale esančius kal- 
pino nuomone, jri ir SALT su- Scich ei ŠarBę sritį, ir ke- 
tartis nesulaikys tolimesnių |įą einantį visu rytiniu Sina- 
ginklavimosi lenktynių, ji nors jaus pakraščiu. Griežtas prezi- 
padarys galą kiekybinėms lenk-'dento Sadato pareiškimas sus- 
tynėms, apribodama lenktynes tabdė premjero Begino ir jo pa- 
kokybiniai — “Kokybė yra sri
tis. kur glūdi mūsų jėga.
jei mes atmesime sutartį ir at-, 
naujinsime :
nes, mes būsime grįžę į rungty-;

ti įspūdi, kad šie daliniai neį
veikiami, jie niekad nesitrau
kia, tuo tarpu dabar didokas jų 
skaičius pateko į vietnamiečių 
nelaisvę: Dar blogiau, į nelaisvę 
pateko keli įtakingi Kinijos ko
munistai—karo patarėjai. Viet
namiečius apginklavo Maskva, 
o kambodiečius — komunistinė 
Kinija.

— Amerikos karo lėktuvai išs
krido ieškoti Indijos laivo kelei
vių. kurie buvo priversti šokti 
iš skęstančio laivo. Smarki au
dra sulaužė laivą ir privertė 69 
laivo keleivius ir įgulos narius 
šokti į vandenį. Vienas lėktuvas 
pastebėjo plūduriuojančias gel
bėjimo liemenes, bet nematė 
žmonių.

CHICAGO. — Penktadienį 
darbo metu į Chicagos Univer
sitetą National Banką atėjo.

Valdžia nori atgauti
Eritrėją

ADIS ABABA. Abisinija. — 
Etiopijos diktatorius sutraukė

tarėju reikalavimus.
Bet '■

Bet šiomis dienomis žydai iš- 
kiekybines lenkty-jkėlė nau^ Sinajaus evakuaci- 

! jos reikalavimą. Jie reikalauja, 
‘j garan

tuotų darbo, prekybos, susisie
kimo ir visas kitas pagrindines 
žmogaus teises šiandien Sina- 

IAV Jaus pusiasalio miesteliuose gy
JAt gi V venantiems žydams, kraelis ab

cifj vsnrlaric c+nlrnQ isisakė nuo kolonijų steigimo ir 
ola YalLUCl’o kAUrivo (palikimo Sinajuje, bet jis nori, 

j kad šiandien miesteliuose gyve- 
* nantieji žydai gautų reikalingą 
! Egipto protekciją. Izraelio karo 
jėgos pasitrauks iš viso Sina
jaus pusiasalio ir nepatruliuos 
rytų pakraščio, bet izraelitai 
nori protekcijos Sinajuje palie
kamiems žydams. Pasirodo.kad 
Sinajaus miesteliuose dabarti
niu metu įsikūręs didokas izra-

nes, kuriose mes jau esame atsi ^ad Egipto vyriausybė 
likę”, pasakė Aspin.

pavojus

Afrikiečiai smarkiai 
ginkluojasi

NAROBI, Kenija. — Ilgus 
šimtmečius Afrika buvo begin
klė, o dabar surinkti statistikos 
daviniai rodo, kad afrikiečiams 
ginkluoti ginklams išleista be
veik keturi bilijonai dolerių. 
Daugiausia išleista Pietų Afri-' 
kos ir Rodezijos apginklavimui, 
bet labai didelės sumos išleistos 
ir kitoms Afrikos valstybėms 
ir tautoms apginkloti. Gerokai 
apginkluoti įPietų Afrikos ir Ro 
dezijos baltųjų karo jėgos, bet 
nauju ginklų gavo ir šių kraštų 
juodieji, kurie planuoja sukilti 
prieš dabartines vyriausybes. 
Praeitais metais Afrikoje buvo 
ginkluoti tiktai 470,000 žmonių, 
tuo tarpu šiandien ginkluotų 
žmonių skaičius Afrikoje jau

__ _  . . ’{didesnes karo jėgas ir pasiuntė 
1135^___ 33 gerai apsirengęs |. Diktatorius žino, kad
ponas . priėjęs pne vienos ka-Į 

sininkės langelio 
revolverį, paaiškino, kad tai api
plėšimas, pareikalavo “visus” 
po $50 ir $100 banknotus, gavo 
tokių apie $2,000, susidėjo į vo
ką, perspėjo kasininkę “laiky
tis ramiai” ir išėjo. Nepranešta 
ar banke nieko daugiau nebuvo.

_ . | Somai i jos jam neįveikti, jie ūžė
paro jai p,ana stiprias strategines po 

zicijas. bet jis tikisi nuginkluo
ti Eritrėjos maištininkus ir 
svarbesnius vadus nubausti. Pa
čioje sostinėje nuataika labai 
Wanki. niekas nežino, kurio žing 
smo dabartinė vvriausvbė grieb*

| sIrprni bjUcrfi ?r taikai orazvn- « e t
WASHINGTON. — Melo de-Jti TYkfo+nrius nemanė, kad jis.: Traukia daugiau 

tektoriu aprūpinti FBI eksperto j’nAŠalindamos ’mneratorin. su-} 
lydima Teisingumo Departa-*kri<; tokia noqnvk^nt^ nrieš renį 1(31*0 16^11 I DHS16D1 
mento valdininkų graupė penk- j tvnVnp wrlansvho. Kra-. & c t H v
tadienį iškeliavo į Pietinės Ko-jst^ (Yy-venfniarn’a ian Hrriso ka- 
rėjos sostinę Seoulą apklausinėti 
Tongsuną Parką, milijonierių 
ryžių pirklį opie mėginimus pa
pirkti kai kuriuos kongreso na
rius. Negalint prikalbėti, kadi 
Parkas atvyktų liudyti į Wa-| 
shingtoną. Kongreso Etikos Kd-*. _ ;* . v ir Persu įlankos snh’se gvvo-,mitetas siunčia į korėja savo \ t *.. . . nančias tautas, kontroliuoti, te-
nrmmntonw. į |roriz,,„li ir apiplsti-.

— Taylortown. Miss., rcies- proga pa\-arė ir JAV tiž biznius 
tdyję -nukrito lėktuvas ir, užsi- su sričių tautomis sau ir savo 

' vM. draugams, atjwas

WASHINGTON — Viceprezi
dentas Walter Mondale išvyks
ta į New Mexiko, iš kur Vidaus 
reikalų dept. sekretoriaus Cecil 
D. Andrus lydimas, pradės ke
lionę per septynias valstijas: 
New Mexico, Colorado. Utah. 

Idaho. Montana. Washington irj glitų skaičius. Izraelis nesiren- 
Nevada, aptarti vietoje įvairius »gia jų evakuoti, bet jų šeimoms 
klausimus ir supažindinti su pre j jr visiems izraelitams. įsikūru- 

Carterio planuojamos S1'erns miesteliuose, reikalauja 
vandens politikos protekcijos.

Andrus pasakė.

zidento
nacionalinės 
pasiūlymais.
jei šios vakarinės valstijos ne
susirūpins grunto (podirvio) 
vandens lygiu ir kontrole, fede
ralinė valdžia turės to reikalo 
imtis.

Prezidentas Sadatas. patyręs 
apie šį reikalavimą, pareiškė, 
kad nebus jokios protekcijos 
izraelitams po koro at si rad tį
siems Sinajaus miesteliuose. 
Sadat nori, kad Izraelio visos 
krr .;<>t >s. pasitraukdamos iš 
Sinajaus, pasiimtų visus ten į- 
sikūrusius izraelitus. Premje
rui Beginui labai nepatiko šis 
Egipto reikalavimas. Reginas į- 
spėjo Sadat a. kad jo pozicijaKambodiios karo vadovybė ir 

vyriausybė traukia naujas karoti turėti lif,dnas Parneš vi- 
sai taikos problemai. Izraelis .« Rali

.bet taika bus gali- 
kai ezraelitai su egiptie

čiais galės vienas greta kito be 
Jeigu Egipto 

namo karo jėgas. šiandien sun- ’ prezidentas tokios protekcijos 
ku pasakyti. Kambodijos gyven! nesuteiks, tai reiškia, kad egip- 
tojai dar nepajėgė susi, 
kas atsitiko Vietnamo pasieny
je. Dideli žemės plotai jau yra

_________ '. jėgas j Vietnamo pasieni
•galėtų sustabdyti pirmyn besi-j nori taikos.

HONG KONG. — Raudonoji veržiančius Vietnamo kam 
Kinija ankalfino Raudonąja Ru- gas. Ar ambodija pajėgs pri-’ 
siją bandymu Raudonosios jūros stabdyti gerai ginkluotas Viet-l^3™^ gyventi.

igaudyti, tiekiai dar nepasiruošę taikai.
samprotauja Reginas.

I Vietnamo komunistę kentre- Hja.
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džių: duokim tokius velionius 
dr. Grigaitį, šimutį, Vaidylą, So-

meldžias:, ir vulusi — me* visi

gūsių tikinčiųjų laikosi burtų, Į j-ų 
prietarų, ceremonijų, menknie '

stotus. Senas atgyvenas — vien 
“aš už tave pasimelsiu,... o I 
nudirbk višur darbūs...” kiek-

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimą* 

______ JONAS ADO MA \ lėliu &, M. U. _____

MEDICINIŠKI LINKĖJIMAI
I

Sulaukus Naujų Metų perkratymas savos sąžinės ir 
gerėjimui ryžtas yra kiekvienam pravartus.

žuvis ima gęsa nuo galvos, o dvasinis atslgaiv'nlmas apturi* 
žmogus incnkUa uuo vadų su- mas be tarpininkų, pačiam žmo- 
ineak nio. štai per Naujus me- gui atsipaiaidojant, susikaupiant 
bis BM Curbs 2 TV kanale kal- ,r>ent penkias minutes dienoje 
Dėjusi su čikagiškiu John Car-‘(kas nori- gali iki 20 minučių 
daial Cedi. Šis pasakė, kad di- i r-s karius dienoje taip susi-1 
džiausiąs tikybinis laimėjimaskaupti). Tai ir viskas, kad iš 
pereitais metais buvo liturgijoje1 mautos reikalaujama 'ir ką mal- 
atsmktea. Galia, kad čia kardi- cla gali žmogui duoti: sukau-! 
nolas apsilenkė su tikrove, mag plant eūergįą (Lenos parei-i 
tuo tarpu dabartiniam žmogui gomš. Toks energijos *ukaupi- 
svąrbiausias dalykas yra asme-hnas galima ir nepriklausant jo- 
nybėje susitvarkymas — tikru kiai religinei grupei dargi esant 
žmogumi tapimas. O kas link i 1/edievml. iikynminkaų nesi- 
dėl liturgijos, tai apsišvietusiam .griebdami rėkiamos veikios sa- 
daPartiniam žmogui nai šilta, įvam pragyvea-mui užtikrinti, 
nei šalta — dar daugiau: jam Į pridėjo pr>c minėtos biologinės 
visai nesvarbu, ar tu bažnyčioje; Lesos — susikaupimo būtinu- 
klaupsis "ant vieno,’ar ant able-lmo — visokius neva pagražini- 
jų kelių, ar tu žangnosis kairėn j mus. Tie pagražinimai nebū- 
ar dešinėn, ar tu per pamaldas j Cnai žmogui naudingi.
Stosis kartą ar šimtą kartų... Da- į jie yrg
tartims žmogus visada u- visur vaik,4
žiūri esmės, o ne. formos,niej baicvčioil ten j iaJ
manieros, ne caremomjos Pneį^^ ^ 
šmgai — jimato, kao dabark- 
nės ceremonijos žudo ir pražu
dys Bažnyčios pastangas.

lingu laukų reginiai. Siūbuoja, linguoja bebręstą rugiai, 
banguoja kviečiai ir bežaliuojąs vasarojus. Tokia kelio- 

i nė btų poilsis, kad ne Lietuvos sielvartas. Priešaki- 
‘ niam automobiliui, kuriuo važiavo karininkai, atsitiko 
i avarija: padanga sprogo. Sugaišome 15 — 20 menučių, 
* kol buvo pataisj'ta. šit jau ir Karaliaučius ir mums skir
tasis rtešbutis, kelionė truko dvi valandi su viršum.

Sustojus viešbutyje ir kiek apsitvarkius, Doktor 
G reef e mums pareiškė, jog mūsų laisvė “vorlaeufig einge- 
schenkt”. Mes galį matylis tik su Gener. Konsulu Dim- 
;a, o su bet kuo kitu — ne- Ir miestan tegalį išeiti su pa
lydovu, su “Verbindungsoffizier". Nevalia ir laiškų rašy
ti, nebent su kontrolės žinia, žinia, ne namie esame, ne 
Kaune. Bet ir Kaune, kažin kaip dabar yra. Gal' ir ten 
ministrai be palydovų nevaikščioja.

Al. St«r.kū«i>rva

Iš K ar ai i sruč ia u s į Mozūrų ežerus. 
Paklausti Doktor Greefe, kur verčiau norėtume gyven
ti, mieste ar kaime, pasisakėme už kaimą. Taigi, išbuvę 

į Karaliaučiuje dvi dieni, nakvojoję dvi nakti, birželio 18 
j d. tarp 3—4 vai. (antradienį) automobiliais važiuoja- 
1 rne Mozūrų ežerų linkui. Pradžioje lygūs ir derlingi, to- 
įllau kalvotų smėlingi, bet tvarkingai įdirbti, laukai. Vis 
I dideli ūkiai, mažų nematyti Važiavome apie 2 valandi 

i SemkuM savais žmoniškumo ir apie 6 vai- atsidūrėme Šventaičio (Schvenzait) kuror- 
pavyzdžiris į€ : Jaegerhoehe, ar 4 klm. nuo Angenburgo miesto. Ty-

.-- x __ ___ _ O lūs ir liūdni gyvename, sielodamiesį savo Tėvynės bui-
vargas yra su žmogum uepri- atmenymų puošnumu ^paslžy-'-imi 
imančio dievinto gėrio. Visas mėjusių mūs-škių mes turime, 
negerumas nėna Diexmje, bet.Tik sekime jų pavyzdžiu. To- 
manyje, tamstoje įr kiekviena-,kia GeneraJinė Konsulė J. Daūž
iu e kitame, kai mes lenkiamės; vardenė yra 'visiems mums, ypač 
j šalį nuo Dievo malonės: mes vikrus lietuvėms sektinas kul- 
mėgštame daugiau tinginiauti;taringumo —"žmoniškumo pa* 
be darbo ištaigingai gyventi, lė- vyzdys. O kur dar velionė Ko- 
bauti ir nutukti, negu darbai- tryna Katkevičiene, kur Ona 

f Dievą garbinti ir per tokius dar- ’ Aigminienė, Sofija Oželiene,- nė 
bus suliesėti, kūnu, bet pratur-* klbems atsidaxTisiu Marijos Bo- 
tėti asmenybe. O tai žmogui 'sienės su Marija Goteeitiese ne- 

t svarbiausia už viską ant šios aPlenkiant 
” ’ ‘ ‘ Vatu tarpe irgi nestokojame

“Balandis” (Grafika)

Dievo maloniųj tai Rentimas pro pasižymėkime. Tik tada taika 
šalį. Dievas vi šiepei malonus mūsų tarpe ims gyvu kūnu sto- 
taip kaip saulė — visiems švie- lis.-.
<na. Kaip saulė nė |c|lmo nelai> ■
oL-a, taip ir TWėjai visiems, vi-j
sada meilus, malodus, domus i - .
ne jokių linkėjrmį Tik visas1 Tik pavyzdys patraukia.

turgija, nes ji būtina ir galimai 
visai netikintiesiems.

Tarnas seka saro poną

Ne kitokie, deja, linkėjimai 
c.mia ir mūsiškių dvasiškiams. 
Jlew su mūsiškių vadu priešaky
je sveikina geros valios lietuvius 
su šventėmis ir linki gausių Die
vo malonių. Tai gražūs išori-

.aiaL bet neteisingi savo esmėje 
vaika-Uis ^xav^daixt# apturimas! rnjtrr,^j. Tokie linkėjimai

pr-exingas aaJj'kaxf vaidas nė iš į ue^ka tin3 imtvarkytis su sa- 
Galų gale minėtas dvasiškis ? tolo tenori matyti- bažnyčios charakteriu. • 

pasakė, kad dėl sumažinimo n»4 naršęs :šešls: skyrius. — 
santaikos, jis melsis ir vilsiš (Ii per šešis metusi., gana mani t^^šdoniui reikia rūpintis 
pray and hope...). O kas dar-po vBam gyvenimui../’ kalba tė-^b.ausiai nuskriau- 
bus taikai už tikrinti mūsų tarpe i vui raginančiam vaiką baigus; pjn-s. ReJda i 
a Life, taip kardinolas if Depą-į prad&os mokyklą eiti bažnyčion. uU5-os a\.es, palikus net 
sakei. Taikos nebus sųsUauk.ta,L^ąUĮ_vis^4Q1^6?^ Turi būti su 
jei mes labai sunkiai taikos la-į saiku. '------ -------- ------- ------
b ui nedirbsime^ o vien tik ^mel- i vadas sulaukia visai .priešingų < 
shnėšTf Taukšime^Mžūtiž :hėra£j vaisių;- negu jhT±ėjos.vmes įi>j5avo Paties 
darbas.. Q darbo,dėsnių. 1
neturėtų gauti pragyvenimą. Ūžįrr-P&bartai^m . žmogui reikiajokiu *
lai visokie paliegėliai tegul tik dirbli/sunkiai darbuotis visą sa- u ^og^vauo — reinia savo .iaimos linkėti. kitam 

vę^Udųi>daat ddant pajėgių, jis į mylėti. Toks yra. paties neišeisi iŠ smuklės 
įskaitant ir minėtą dvasiškį, tu-1 gerinti savą, asmenybę ir ialkin-ipaliepimas mum«. Ir nešvies, trip Dievo malonė tavęs- 
rime ne tik melstis, viltis, bet dar; tų kitų gerėjimui. ‘Tai toks dar- 
ir labai sunkiai dirbti idant dilbas laukia šiiis metais manęs, 
džiausiąs gėris — taika, šugy-Ttamstbs rr kiekvienų kito, įskat 
venimas mūsų tarpe gyvu;kūnų- tani ir minėtą, kardinolą.

l‘< Taigi, linkime Tamstai, Ėksce 
tu lehcija, imtiaTekios veikios, ka

iri padėtų. Tamstos- ganomoms 
vienas turime mesti iš galvos ir | avelėms pilniau sūžųfoniškėti. 
širdies. Malda, kitaip sakant-Šaukia pagalba bus tik tada ga- 
susikaupimas (meditation) yra j Įima, kai Tamsta duosit pavyz- 
naudingas ir - reikalingas kiek- Į dL kaip nereikia. krikščioniui i valis. Geravalis pats savimi pssL 

iiais dalykais uzsuminė-jrūp-ma — jis prasimuša gyve- 
sinio akumuliatoriaus. savos ii.. Prisimintina, kad šitokia yei-jmme krip reikiant.

Naujienos Nr. 177. 1S53 VII 9

J¥ Kongresas nutarė
eiti ieškoti paklys 

visą 
besiganančiųjų. lankoje.-

Tokio sutiko neturintis yra pa* nelaimu- žemės Xe į.
^.asias žmogus, is o-s ne e. masį patarti, bet ir patiems rei-iViSAU atžvilgiais sektinų pavyz- 
savo Kaltes pasidarė. Jį toki is-. . , , .. - - - •ikia tvarkytu.bvai ir jo apanka.| \

būdu negalima ap-j Tad liaukimės vien Dievo pa- p^Barcms, OH^ai' (SbZrUnį 
i. kaip ^oitįun. Juozą Prunskį bei gy- 

sauiė Bobelį. O kiek dar
»nlr'»T»A fax’Ao * , . .

j yra eiimių moterisKių ir vyrii-1 
nepalies toi. kol tu savu lietuvių iėrtn ėių-ūnon-isku-
raKterm nesusitvarkai — kol’ Gimimu i- mn- į ui u, asmCu.} pimuma. ir mu

sų kuitūrmį gyvenimą visomis 
jėgomis, pataikančių, — vien tik 

! džiaugsmas ima, kad ant tekių. 
• žmonių pečių ir širdžių guli yn- 
sas mūsų tarpe klestintis gėris. 
Tik mes didinkime savo tarpe 
tokių saviškių skaičių.. Tik mes 
juos kuo skaitlingiausiai ir kuo 

Todėl pradekime t-linkėti vie- į ^ui>iau&.ai paudpmkime viso- 
nas kitam asmenybės sustiprėji-atsakingose vietose — ir tai- 
mo — charakterio sužmoginimo ‘ savo tarpe nealsigėrėsime.
per šias ir visas kitas šventes ir; *r linkėkime vienaš kitam 
dirbkime, tokio linkėjimo įgv-j Per tinkamus darbus tinkamų 
vendinimui. Bet charakterio j žmonių pagausėjimo mūsų tar- 
garinimo darbai primena sunkų i P6*

.. Išvada. Nieko nepadės vien 
sėjimas-kviečių, jei pasėti kvie-

Amerika išsigąs, sužinojusi teisybę, sako atstovas, 
kuris vadovausi šiem tyrinėjimam

WASHINGTON  AS, D. C. — Amerikos Lietuvių Ta- 
bos, remiamos visos susipratusios lietuviškos išeivijos,

Mat, geravalis ir.be linkėjimų 
puikiausiai tvarkosi: myli Dievą 
darbais, gerbia artimą veiks
mais, remia tėvynę ir kiekvieną 
kūrybinę pas raugą visu sa
vimi.- Už tai mums kaip tik ir 

į reikia rūpintis biogavaliais — 
jiems dūrime linkėti viso gero, 

i nes jo labiausiai stokoja bloga-

tu gėrį nepamėgsi, po visus par
bus braidžioti paliovęs. Tvėrė- 
rėjas mus apdovanojo visais ga
limumais tapti tikru žmogumi 
— tik mes jais naudokimės sa
vo ir artimo gėriui. Tik liau
kimės squ trukdę tapti tikrais 
žmonėmis.

vienam, žmogui — .tai savo dva-{neesi 
__ i *£ - , * 'T ’’ ’ A"7 ~ ? r * r < *

baterijos prikrovimasY’Bef toksi h ieko bendro nepuri su H-J Antra neteisybė — linkėjimas

a ■

!

tae am s

' *r

darbą, kurį turi atlikti pats tin-
kėiojas. O kas čia si
iMj ausis, Kada milijonai apsvai-į^:^ Gaį>us apsaugoti nuo žvirb-

Nieko gero atplieksime 
[vien gerindami savo charakterį, 

esminių darbų — krikš- jej visokiems nenauda-
~ iiams mūsų vaikus ir mus pa-chanui buūnų visai uesignabdii.- įįaias mūsų vaikus ir mus pa

tai. Priešingai, krikščionys pa-,cius įvairiopai menkinti. Mūsų 
vys tarp savęs kariavo, kariauja • veikla turi užimti du barus: sa- 
ir toliau tarp jų taikos rusima-J žmoginimo ir savų vaikų 
to. Dabar jie pradėjo vienas į Apsaugojimo nuo nežmonišku- 
prie kito žodžiais erzintis. su-;ino, yjį į^įp dvejopai veikda- 
kinėtis, vietoj kad pradėję eiti į nii mes pajėgsime bent per aguo! 
Msi kartu tikro darbo diroti: aos grūdą padidinti savyje gera-

t J 
ryžtingos pastangos davė Lietuvos laisvinimo bylai pati 
didžiausią laimėjimą nuo pat Nepriklausomybės neteki
mo.

Kaip vakar buvo trumpai pranešta, Jungtinių Valsty
bių Kongresas nutarė sudaryti specialų komitetą, kuris 
paskelbtų Amerikai ir visam laisvajam pasauliui, kokio
mis klastingomis ir brutaliomis priemonėmis Sovietų 
S-ga sunaikino naujai atgimusias Pabaltijo respublikas: 
Lietuvą,“ Latviją ir Estiją-

Nutarimas buvo priimtas be prieštaraujančių deba
tų, vienbalsiai, abiem didžiosiom partijom parodant savo 
norą, atskleisti tikruosius faktus apie sovietinės sistemos 
agresinę natūrą.

Kersten — Komiteto pirmininkas
Specialiojo komiteto pirmininku buvę paskirtas Shar 

les Kersten iš Wisconsino, rezoliucijos autorius. .
Prieš apsibūdamas ginti pabaltiecių bylą, šis atsto

vas buvo Alto aprūpintas atitinkama medžiaga ir doku
mentais, parodančiais didžiąją sovietų klastą ir žiauru
mą prieš taikias Pabaltijo valstybes. Toji medžiaga — 
tai tik dalis tų faktų, kurių gali prieiti Kongreso komite1 
tas, kai pradės savo darbą. Bet ir tais dokumentais re- 
mentis atst. Kersten pareiškė, jog Amerika tiesiog išsi
gąs, kai sužinos, kokiais šlykščiais būdais siekia savo už
kariavimo tikslų Kremliaus valdovai, ir ką jie padarė su 
Lietuva, Latvija irEstija.

ALTo pareiškimas spaudos atstovam
pamatų senelių namams kasti, 
savoj apylinkėj visus savus pa
liegėlius prižiūrėti, iš jaunuo-Į 
lio širdies marijuanos pomėgi 
salinu... čia tai Di<*vas vardo i 
verti darbais.

Taigi.’linkėkime visiems, ypač 
blogavaliams visada, ypač švcn-1 
čių metu gerinti savo charakte-; 
ri kitam gėrio suteikimu ir Išsi
juosę thrbkune. Ypač vadai, tuo 
labiau dvasiškiai, tokia veikia

tallškunų ir aplinkoje žmoniš
kumo sptauga. — ■ ■ - 
poj veikloj sėkmė* ir linki šis 
skyrių* sį*iem» mūsiškiams.

Pasiskaityti. Gregmy Ziiboorg, 
M. D.: Mind. Medkine, and Man.

Tokioj dvejo- tėvo Kerstono kabinėta sukviesta spaudos konfei'encija 
j Jos tikslas buvo smulkiau supažindinti visuomenę su 
i Kongreso priimta rezoliucija 346 liepos 27 d.
I

Konferencijoj dalyvavo dodžiųjų spaudos agentūrų 
atstovai: United Press, Associated Press, International 
Nev.^ Service ir įvairių dienraščių korespondentai Re
zoliucijos autorius juos supažindino su tyrinėjimo darbų 
planuojama pragrama.

1 •Po to ALT Vykdomosios Tarybos nariai įteikė spau 
jdos atstovams šitokio turinio pareiškimą:

šiuo pagrindu sudarytas Kongreso komitetas galės 
dokumentine medžiaga ir liudininkų parodymais įsitikin 

j J ti sovietų valdovų agr esingą politika, jų klastingumu ir 
, apgaulėmis, santykiaujant su savo silpnesniais kaimy- 

i. nais, ii- jų režimo žiaurumu, užmestų besipriešinantiems 
j Į pajungtų kraštų gyventojam*. Pabaltijo šalyse isoandy* 
I! ti metodai buvo vėliau pritaikyti kituose kraštuose.
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Vokietijos LB valdybos informacija
1977 m. spalio 22-23 d. Vokie- V- Vokietijos užsienių reikalų 

tijoje Laraperheim-Huettenfieldiministerj Genssherį kreipėsi Vo- 
vietovėje įvyko Vokietijos vai- • kietijos LB Tarybos suvažiavi- 
dybos sušauktas Bendruomenės1 mas š. m. kovo mėn.
darbuotojų suvažiavimas. Su-' Iš Vokietijos daug tautiečių 
važiavimui pirmininkavo kun. vyksta į 1 Jetuvų lankyti arti- 
Br. Lhtbinas, sekretoriavo M. inųjų. Jie nuveža daug m ėdžia- 
Šiušelis. jginių dovanų, bet ne kultūrinių.

r. . . .v ’Grįžę pasakoja daug įvairiuPranešimus padare is siu apv-1 .
v i * x \* J smulkmenų, bet neparveza [)o-
11 TI L'III .1 IC ■ t ..'.UI .11*1 \ Į ‘ ‘

.. ~ ‘Mitinių ir kultūrinių žinių —
_ , tačiau įvairiais keliais mus pa-Buciirskas

linkių atstovai; Osnabruecko VI., 
Žaliukas - veiklos jokios 8 na- : 
riai Buchoito Alf. Bučinskas ... .. ... . u - , ,... . . ..... . . siekiančios žinios skelbia, kad2<> nariai, veikia lituanistinė mo’, . . i ♦ i *, . , ... i Lietuva persunkta okupantuikvkla, vedėja Gerkiene. Bon n-i ..... . .i pasipriešinimo nuotaikomis. Lei Koelno J. Ivanauskas, apie veik-’ ... • . v . ... .. . . ... i . džiann keh pogrindžio iaikras-lą nieko negalėjo pasakyti. Pin- ...... .* irk - ciai, kurių vienas ar du. speja-mbergo M. Berentiene tik o na- > f ‘ .. . . . , T , , v- nia, platinami Mvl> provokaci-nai. Salzgitter-Lebenstedto A.; . . L., . . o v .. - TZ . niais tikslais. Paskrdmioinis sa-Kairys 21 narvs, nors ten gyve- • • , . . . K ..... . \ , vaitem:s ivvkdvta keliolika su-na lietuvių daug. Stultgardo ^nrnr- ‘ 
Eug. Lucienė 58 nariai, veikla ’
gyva: Vasario 16 minėjimas, ir 
šiaip įvairūs renginiai. Į juos 
atsilanko: estai, latviai, gudai, 
ukrainiečiai, vengrai. Hannove- 
rio P. Prahlienė 1 1 narių. P«en-1 Be to buvo įvairūs ne tiek 
giaini 16 vasario, kariuomenės, reikšmingi pranešimai iš Vasa- 
Motinos dienos ir kitokie minė- rio 16 gimnazi jos. Moterų klu-

Romovės R. Tendžia- bo federacijos, apylinkių, kul
tūros draugijų ir kilų veiklos, j 

Prisiminti mirusiej 
Minėjimai rengia- Dikšaitis.

Jauuimo reikalų referentas M. 
šiušelis. pažymėjo, kad nesi ra n 
da jaunimo, norinčių stoti į Lie
tuvių Bendruomenę.

Be to buvo įvairus

jimai.
golskis 49 nariai. Reiškiasi įvai
rioje veikloje. Miesau J. Nevu-: Prisiminti mirusieji: Eudrius 
lis 28 nariai. Minėjimai rengia- T); k ša i t is. Ona Kumfertienė. Lu- .. 
mi su kitomis apylinkėmis. Kai- cija Opermanienė, Vladas šiiins- 
serlautern J. Baradsas 62 nariai, kas, Vladas Dambrauskas. Ona 
Vadovybė neveikli. Bastatto 23 Retikienė, mok. Antanas Ra------------------
nariai. Pagyvėjo lietuvių lanky-, činskas, Sj. Valaitis, Ern. Gla- ANTANAS PETRIKONIS 
masis ok. Lietuvoje. Solidaru-’mas, Balys Žilinskas, Elena Ra-, 
mo mokestis mokamas. Mainzo ‘ salienė, Margarita Drungelienė- 
33 nariai. Solidarumo mokestį Balandytė, Klemensas Zak is. Zu- 
tik pusė sumoka. Saarlando 32 zana sereikienė, J. Venys. J. Kris 
nariai, veikla silpna. Nariai ne-jčiūnas ir. Pr. Liegus.
moka solidarumo mokesčio. Lu-l Kada Amerikoje gyvenantieji 
becko 20 narių, tik dalis moka lietuviai siunčia savo vaikus į • 
solidarumo mokestį. Rengiami Kapsuko 
minėjimai.

“Visuomeninių reikalų refe- •’ Krašte” tenykštį gyvenimą. Net 
rentas dr. J. Grinius pastebėjo, 
kad gerą lietuvišką informaci
ją duoda Laisvės radijas iš Mūen 
cheno. Vokietijoje jis kai kur 
gi rdimas. 
lietuvišką

Jauna šeima

testo. Anot rusų patarlės “Mol-jvena mūsų broliai ir sesės. Ir 
čanije znak soglasije — tylėji- jeigu dabar nėra palankesnių 
mu sutinku.

Tuo tarpu Vokietijoje veikian
ti Lietuvių Bendruomenė tuo 
klausimu aiškiai ir nedvipras- 

. miškai pasisako, smerkdama to 
į kursuose liaupsima Gimtajame jį savo aplink-
* "TT v « ii____ X, *

J. kaikurie kunigai ir kitokie inte-

universitetą, išbuvę

lektualai garbina ir giria oku- 
panto-ruso įvestą tvarką. Į oku 
panto atsiųstas propagandines 
filmas šimtais subėga. Net vie
nuolių leidžiamas Draugas su 
komunistiniais bei prokomu-

Paskutiniuoju metu 
programą jis trans

liuoja tik 3 valandas per parą 
dviem ar trimis bangomis, tai' nistiniais laikraščiais, grasina tas 
per maža. Lietuvių skyriaus : filmas ir koncertus. Bendradar- 
personalas perkrautas darbu, nes biautojai sugeba, net vienuolių 
per mažas personalo skaičius, patalpose Jaunimo centre de-t 
Prašė susirinkusius, kad tie ku- monstruoti komunistų pa gamin / 
rie klausosi Laisvės radiją, per- tas filmas. Vadinamieji Barz- 
siųstų vadovybei savo pastabas, dukiniai bendruomininkai.ir pa- 

Dėl Belgrado konferencijos į ti bendruomenė tyli. Jokio pro-

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AJMERIKOS
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiku. 102 psL Kaina $1.50.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St*, Chicago, HL 60608

POLITIKA

ragtyje šitaip rašo:”
Bendradarbiavimas su tautie

čiais už geležinės uždangos 
Lenkijoje gyvena daug lie

tuvių. Punske veikia lietuvių 
gimnazija, dargi didesnė už Va
sario 16 gimnaziją. Galima bū
tų pagalvoti apie Vokietijos lie
tukų jaunimo bei mūsų gimna
zijos mokinių kelionę į Punsko 

j lietuvių gimnaziją. Galvojama 
pakviesti Punsko gimnazijos at
stovus į IV PLT ongresą. Iš mū
sų pusės būtų nusikaltimas ne
išnaudoti tų Sąlygų Lenkijoje, 
kuriomis galima užmegzti ir pa
laikyti glaudžius ryšius su “ma
žąja Lietuva5’. Juk Punskas 
kartu su tuo Suvalkų trikampiu 
yra maža Lietuvėlė, kurioje gy-

sąlygų palaikyti ryšius su pačia 
tėvyne, tai bendraukime bent 
su tais tautiečiais, kur tokia ga
limybė yra.

Palaikyti platesnio masto or
ganizuotus ryšius su Lietuva 

inėra kol kas sąlygų. Lieka pa- 
‘sitenkinti tik pavienių lietuvių 
važiavimu į Vilnių kelioms die
noms. Tačiau ir tokias keliones 
reikia išnaudoti. Sovietų Sąjun
gos pasirašytas Helsinkio susita
rimas suteikia mums galimybę 
panaudoti jį kovoje už žmogaus 
teises ir laisvę. Svarbiausiame 
jo skyriuje, vadinamajame tre
čiame “krepšyje” yra parašyta, 
kad valstybės, pasirašiusios šią 
sutartį, “turi tikslą palengvinti 
važinėjimus ir ryšius, kaip ko
lektyvius taip ir asmeninius, kaip 
oficialius, taip ir neoficialius, 
tarp žmonių. įstaigų ir organi
zacijų”.

“Aišku, jog komunistai Lie 
tuvoje stengsis daryti viską, kad 
būtų santykiaujama tik kolekty-

viai ir kad būtų tik oficialūs ry
šiai. Tiems kolektyviems ry
šiams palaikyti yra ir speciali 
įstaiga, nuo praėjusių metų ba
landžio mėn. pavadinta patrauk 
liu Tėviškės draugijos vardu. 
Anksčiau ta draugija turėjo ki
tokius pavadinimus. Iki lS58jl 
veikė kaip visasąjunginės Kul
tūrinu ryšių su užsienio šalimis 
draugijos skyrius ir priklausė 
tiesiog Maskvai. Vėliau dar va
dinosi Grįžimo į tėvynę komite
to Uetuvos iniciatyvine grupe. 
Dar vėliau, praradusi viltis su
vilioti žymesni skaičių lietuvių J 
grįžti, atmetė prierašą “grįžimo 
į tėvyne” ir nuo 1965 vadinosi 
Lietuvos ryšių su tautiečiais už- 

•sienyje komitetas. Visi tie ko
mitetai. draug.jos, iniciatyvinės 
grupės buvo ir yra ne kas kita, 
kaip KGB filialai. Visais laikais 
jiems vadovavo prityręs Sovietų 
Sąjungos generolai: nuo 1962‘ 
gener. V. Karvelis, vėliau gener. 
. Petronis, kuris ir dabar vado
vauja. Dar karo metu jis įsi-j 
gijo gero žvalgybininko vardą, t 
buvo 16 divizijos žvalgybos vir
šininkas, glaudžiai bendradar
biavo su SMERšu. Pokario me-{ 
tais buvo Lietuvos TSR karinis 
komisaras.

Užsienio lietuviams skirtas 
lapelis Gimtasis ^Kraštas šan
tažais baugina ir melais drabs
to sąžiningus, komunistams ne- 
parsida\Tisius lietuvius. Kone 
kiekviename numeryje yra juo
dinamos visos lietuviškos or-i 
ganizacijos, niekinami ir šmei
žiami tų organizacijų veikėjai, 

i Nors labai keista, tačiau tarp ~ 
mūsų dar atsiranda ir tokių tau
tiečių, kurie jau užmiršo dėl ko 
jie bėgo iš Lietuvos. Jie akty
viai bendradarbiauja su tais vi
sais komunistais bei draugijo
mis, varo agitaciją tarp išei
vių už Sovietų Lietuvą, įtikinė
ja, kad tik komunizmas atnešė 
Lietuvai tikrą laisve, organizuo- 
jaja sovietinių filmų vakarus, 
parodas. Jie aktyviai bendra
darbiauja su tuo KGB filialu, 
organizuodami ekskursijas į 
Lietuvą, o vėliau Gimtasis Kraš j 
tas per kelis numerius spausdi-1 
na tų ekskursantų pasisakymus, 
liaupsinančius Sovietų Lietuvą. 
Keisčiausia ypač tai, kad tarp 
mūsų yra ir tokių atsakingų vei
kėjų, kurie daugelį metų šita 
veiklą dengė ir savo tylėjimu

prisidėjo prie j*»s skatinimo”.
Naujoji Taryba turėtų su di

desne energija dirbti Uetuvos 
naudai, palaikyti glaudžius san
tykius su viso pasaulio lietu-* 
viais, demaskuoti atviriau ir 
drąsiau visų komunistinių ko
mitetų ir draugijų veiklą, glau
džiai bendradarbiauti su kito
mis komunizmo pavergtomis 
tautomis, neišskiriant nei rusų 
disidentų, kurie siekia irgi to 
pačio tikslo ka’p ir mes — iš
sivaduoti iš komunizmo vergi
jos”.

Stasys Juskėnas

♦

(Skaitytoju Balsai
i

Gerbiamas Redaktoriaus ir 
mieli Naujieniečiai!

Mano prenumerata baigiasi 
sekančių, t. y. 1978 m., pradžio
je. Nelaukdamas Jūsų ragini
mo, siunčiu dabar 53 dolerius: 
$33 prenumeratai ir $20 Nau
jienų reikalams.

z\š skaitau ne tik Naujienas, 
bet ir Draugą, Dirvą, Sandarą 
ir Tėviškės Žiburius, o tą Agit-

pnigagandini šlamštą 
“(įimtasis Kraštas” tai gaunu iš 
pavergtos tėvynės man visai ne
prašant.

Tame Gimtajame Kraš‘e Nan 
jienos yra labiausiai puo.amos 
ir net koliojamos. Jau vien iš 
to gal ina suprasti, kad Jūsų už
imta linija ir pozicija prieš oku
pantus ir jų tarnus l>ei tarnai- 
čius yra teisingiausia.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį 
kad nereikia nusiminti dėl cio- 

i nykščių bendradarbiautojų pul
dinėjimų ir užgauliojimų. Tei
sybė ir tiesa yra Jūsų pusėje ir 
kasdien tai vis labiau ir daugiau 
ryškėja. Laikykitės. Juk ir Jė
zus Kristus dėl teisybės savo tau 
tiecių ir fariziejų buvo nukry
žiuotas. šiandien tokių farizie
jų yra daugiau, bet Jus užta
riančių yra dvigubai daugiau.

Senas Skaitytojas,
Chicago, Illinois

• Utopijos sąvoka yra kilusi 
iš dviejų graikiškų žodžių: “u” 
reiškia neiginį, o “topia” — vie
tą. Juos sudėjus, gaunasi neeg
zistuojančios vietos arba daly
ko sąvoka.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ 
336 puslapiai* su žemėlapiu Ir paveik*!*!* «pr*io Pamirk 
gyventojus ir gamtą. 1,200 hetuvliky vietovardžių Hraias. Knyj« 
kaina $6.00, minkšti viršeliai

Persiuiitimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

NAUJIENOS
1739 So. Habited St, Chicago, UI. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
! J. JMmlnM, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nnotykti? 

apraiymai, paimti ii gyvenimo. Lengvu itflina, gyva kalba, gražiai ižlema.
i 150 psl Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
ntntranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00. ~

Dr. Juozu B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vr 
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir joe kaimynų istorija- 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

D*minint šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
dtas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
jixiigine perlaidą. ~ *

NAUJIENOS
1739 Sowth Halrted Strwt, CWeage, HL «MM

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juo?^ 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.

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

GAUNAMA "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

F** mu taupomi jfiif jdzdfal at- 
Htk» dideliu* darbu*. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar

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

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

Jucrut Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. AtsiminiTnalt Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra_ Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai įfiu- . 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

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

M. ZoUenko, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu rtiBumi.

Prof. P. PakarMIs, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 1 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 1 
Kaina $2. 1

Vincai žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 paL Kaina ŠUO.

tie ir kiti leidiniai yra gaunanS
NAUJIENOSE, 1717 So. HALSTED $T., CHICAGO, ILL. 46469

HvIlaskaM 6a*rbe arba užaakarf pešfv Ir prWWewf
MJ ar plaM"* a^Haldą.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|leno«e galima gevff pvlklv knyjų, kurie* papuoi bet koldą 

knvęru tolnte ar lentyna.
Alektandrx PakalnUldt, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

atrimlnlmxi Ir įvyktų bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
tr laiko Įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai *u*klr> 
tyti į 12 daliu. 296 psl. kaina W.

Dr. Kazy* Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomą*. Gri
fai* viršeliai*. 336 paL Kaina £6.00. Minkštąja viri 15.66

Pref. VecL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA. I dalis. 208 paL, Įrišta — £3,00, minkštais vir
šeliai! — $2.00; D dalia. 225 p*L Įrišta — ©.00. minkš
tai a viršeliai!SUM

Henrike* Toma* — Tanwiatwkx, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnė* tr Labguvos, apskrity* su įdomiais aprašymai*, iltu- 
rtracijomis tr dokumentacija. 336 p*L. kaina £6.

P. KeeJOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuve* 
partizanų buitie* romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnA, TRYS IR VIENA, jaunystė* i tai minima J 
170 P«L U-M

M. GwUlli, POVILAS MILERIS, bfografljr* brantai 2» 
jHjalaptal  SS .98 i

Knrgaa cžaakast reikia pridėti 2S et peito Ulaldnma.

NAUJIENOS,

1739 S. Halstad St, Chicago, BL 60608. — T«L HA

UNIVERSAL
Giicogo, III. 606001800 So. Halsted St

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos ižėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita*
neJa _ _

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtas prieA 10 mėne

sio dieną, neką nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno*.

liduodami Certifikatai, kurie no-

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigti 1923 metais. TM. 421-3070

Įstaigos pietuos* kiemu autofaobdams partatytL

pas mus

I — NAUJISMO4, CHICAGO », H.L.— TUESDAY, JANUARY 10, l»7t
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Neverta leisti dūmų Į akis
Laisvės redaktorius Antanas Bimba, pasiskaitęs apie 

Amerikos farmerių žiemos metu turimą laisvą laiką ir 
norą pasivažinėti, ir išsikalbėti, rašo apie nepaprastai 
s-"kią Amerikos farmerių būklę. Pasinaudojęs tais pa- 

šaltiniais ir trie vizijos pranešimais, jis tvirtina, kad 
k.<-rrieną metą Amerikos farmerių skaičius mažėja ir 
kad netolimoje ateityje Amerikos farmerių skaičius iš 
2.800.000 nukris iki 300.000.

0 apie farmerių gaunamą atlyginimą už pagamin
tus ir parduotus javus, Bimba šitaip rašo:

“IŠ -jo (Bimbos; informacijos šaltinio) sužinome, 
kad Vidurinių Vakarų kviečių augintojai susiduria 
su visuotinu bankrotu. Kviečių supirkimo ir suma- 
limo monopolijos bei maisto -trustas daro milžiniš
kus pelnus, o moka farmri-iams neapsakomai mažas 
kainas. Antai, jie farmeriams moka už kviečių sva
rą ne visus 4 centus, daug mažiau, negu kviečių sva
ro pagaminimas kainuoja. Jie grūdus sumala ir už 
svarą miltų jau gauna 21 centą. O kai miltai, pavers
ti Į duoną pasiekia vartotoją, jis turi sumokėti apie 

• 90 centų už svarą. Kviečių svaras 4 centai, duonos 
svaras 90 centų! Žemdirbiai bankrutuoja, o maisto 
trustas ■— tunka”-(Laisvė, lapkr. 11 d., 2 pri.).
Ir nežiūrint i toki baisų “bankrotą” ir farmerių “sun 

kią būklę”, Amerikos farmeriai pajėgia ne tik išmaitinti 
visus Amerikos gyventojus, bet jie pasiunčia didelius kie 
kius kviečių ir badaujantiems bengalams, italams, egip
tiečiams, libaniečiams, sudaniečiams, indams ir visai ei
lei kviečių, rugių ir ryžių neturinčioms tautoms. Ameri 
kos farmerių pagaminti kviečiai ir rugiai pardavinėjami 
rišame pasaulyje. Gražiausia, kad tų labai jau skriau
džiamų Amerikos farmerių auginti .javai maitina ir sovie 
tų gyventojus, per 60 metų “moksliškai” tvarkančius že- 
mės jj/Į ir gaunančius “žymiai didesni” derlių, negu gau- 
da^x/rusai senais laikais.

Į Teisybė, kad Amerikos farmeris gauna mažiau, ne- 
malūnininkai, kepėjai, išvežiotojai ir pardavėjai, bet 

kai turime galvoje Amerikos farmerių didelius laukų plo 
tus, naujus tręšimo ir žemės apdirbimo metodus, kai tu
rime galvoje pačias naujausias mašinas javams sėti, ra

čiauti ir vėtyti turime pasakyti, kad tas mažai ap-

A. ČECHOVAS

Priešai

Jis nieko neslepia ir niekas jo nevaržo pr’ssx.' ’ 
jis tuos javus u’siaurina, sudoroja if parti 'r , -• 
rikon atvažiavo pats Nikita ChruteLOĄs ir ... 
vo bet kurią aplankyti norimą farmą, tai ne tik pats far
meris, bet ir jo šeimos nariai papasakoja, kaip jie laukus 
dirba, javus sėja, kukurūzus džiovfea ii* javus. sj e u ; 
ja. Chruščiovas, gavęs tiek daug tč 
ryžosi pats kukiuū us auginti 'r sc:

AmerJccs
na. televiziją automobilį 
bužius ir pajėgia savo vaikus išmokslinti. Amerikoje far J 
meno sūnus gali tapti krašto prezidentu Tuo tarpu pa’ ! 
lauskime, ką turi komunistų valdomos Rusijos ukm.n j 
kas? x *■

.pzu_a ma

I Amerikos farmą gsli atvažiuoti Chr-Jčic-v. 3, ten 
gali užsukti Brežnevas, jeigu jis panorės, ten gali užeiti 
sonetų ministrai, agronomai, žemės ūkio specialistai. 
Bet į Amerikos farmą niekad kojos neikels paprastas 
Rusijos darbininkas, nes jis visą savo gyvenimą nepajė
gia užsidirbti tokiai kelionei reikalingų pinigų. Jeigu jis 
dirbdamas per 40 metų, sakykim, ir uždirbtų kelionei į 
užsieni reikalingų pinigų, tai sovietų valdžia neduotų. 
jam leidimo išvažiuoti, o jeigu kuris per protekcijas prie, 
tokio leidimo prieitų, tai kita sovietinė įstaiga neduotų 
jam reikalingos užsienio valiutos keliauti į užsienius.

Ne vienas Amerikos farmeris pajėgė nuvažiuoti į 
Rusiją ir pasižiūrėti, kaip ten farmeriai gyvena, bet nei 
vienas Rusijos žemės darbininkas, buvęs ūkininką^ t?e- 
pajėgia Amerikon atvažiuoti. Amerikos farmeris gauna 
"nepilnai’ keturis centus už svarą išaugintų . kviečių, c 
kodėl Bimba, kalbėdamas apie sunkią Amerikos farme- 
rių gyvenimą, nepaskelbė, kiek Rusijos farmeris gauna

Tiltas (Akvarelė) BR. MURINAS

A KAROSAS asmenybės, aukodami save, iš
eina į viešumą, bet jie nesuda
rė ir nesudarys masinio sąjū* 
dzo.

Masinis pasipriešinimas atei
na iš tikinčiųjų katalikų ir jau
nimo tarpo, kurie sudaro esmi
nę atsparą Hetuvių tautoje

(Komentarai)
(Tęšinys)

DR. VYTAUTO VARDžIO zuojant inscenizuotas žudynes ...
ŽODIS ar pasiunčiant į psichatrines Ii- P™® vykdomą Maskvos nu-'ŽODIS

Paskutiniuoju kalbėjo, gerai
, ...... . . , - ržinomas lietuvių išeivijai, dr.

už išaugintą kviečių svarą? Sutikime, kai farmeris gau-jVyt. S. Vardys, kuris Antrąją-' 
na laoai nedaug, bet kodėl Bimba nepaskelbia, kiek Kusi-1 me simpoziume pirmavo savo 
jos farmeris gauna už toki pati kviečių svarą. Mums bū- * Pažiūromis ir programa. Savo 
tu dar įdomiau, jeigu jis pasakytų, kiek rusai moka lie-! asmenybsJ€ ypatingais bruo- 

' t • , ižais nelsiskiria. Konservatyvituviams ūkininkams, uz rusų išvežamą kviečių aroa ru-Uv!esiu clauku šukuQ£ena atmu 
grų, ar pagaliau ir bulvių svarą? j veidą. Pasižymi puikia

Mums atrodo, kad Bimba tekios svarbios žinios nas-1 iškaĮba‘ kuria pėdavo pa- 

xelbti negali, nes, greičiausiai, jis pats nezmo. Reikia tu-įdr_ vardžio kalboje pasijuto re
tėti gaivoje, kad Lietuvoje ir visoje Rusijoje1 skaitoma zervuotumas, lėtesnis kalbos 
valstybine paslaptimi žinia apie rusų. išvežamus javus ] tempas ir stokojo Įtikimumo, 
iš Lietuvon. Dai eudesne paslaptimi skaitoma rusų j Nors pagal savo mokslini pa
mokamas atlyginimas už išvežto javo svarą arba bulvių] šaukimą, kaip politinių mokshi 
maišą. Pačioje Rusijoje šituos duomenis žino tiktai keli 
labai aukšti pareigūpai, o paprastiems žmonėms žinia 
yra paslaptimi. Jeigu'-kuris šią paslaptį išduotų, tai ga
lėtų būti nubaustas ilgų metų kalėjimo. Komunistinėje 
Lietuvoje Bimba gali būti Įtakingas žmogus, bet vargu 
jam žinomos sumos, kurias rusai, apipildami lietuvius 
ūkininkus moka už svarą javų.

Kad komunistinės sistemos 
tie skriaudžiami Ameriko. 
tuvos ar komunistų pavergtų kraštų taimeriai neišlei
džiami Į užsienį. Kad Amerikos farmeriai nepamatytų 
valstybinių faunų skurdo ir vargo, Rusijon nuvykę far
meriai neleidžiami į Lietuvą pamatyti, koks, didelis var
gas bujoja lietuviškame ūkyje. Mums atrodo, kad Bim- D’sidentų ąeikiai tik tiek lei
dai visai nederėtų rašyti apie Amerikos farmerių skriau džiama pasireikšti, kiek „to rei
das, tuo pačiu nepaminint ir Lietuvos farmeriams užde-fkalauja Maskvos vedama apgau 
tas okupanto skriaudas. ' ■ ^nSa dętentes politika. Tuo pa-

7 i čiu laiku, kai disidentams lei-
i džiama pasireikšti ir net per- 
į duoti užsieniui savo skundus, 
lygiagrečiai vyksta literatų, me 
nininku -ir mokslininku laisves * *■

tautinimo ir nužmoginimo poli
tiką.

Baigęs savo kalbą dr. Vardys 
sulaukė gausių plojimų, bet ne 
ovacijų, nes jo dėstytos mintys 
ir faktai buvo žinomi klausyto
jams. Prof. Vardys priklauso 
konservatyviai intelektualų gru 
pei, tad nenuostabu, kad nesu
gebėjo peržengti tradicinio gal 
vojimo ribų. Jo ankstybesnės 
prognozės, pasakytos įvairiuo-

gonines. , .
Brežnevo laikais prasidėję 

i platesni partijos valymai itin 
skaudžiai palietė Latvijos ko
munistus, mažiau Lietuvos.

Nuo 1958-61 metų Maskvos
nusistatyta sukurti sovietinį 
žmogų, pagal rusiško komu
nizmo model, kas iš pagrindų

’ pakeitė jos nusistatymą tauty
bių atžvilgiu, inant prie sulie-

' dinimo rišu tautybių į vieną so 
vietinę masę, Maskva sunkia se lietuvių, ar baltų suvažiavi- 
leten a užgulė Lietuvos švietimą muose nepasitvirtino, ir reikia 
ir lituanistiką. Greitu laiku pa- manyti, nepasitvirtins šiuo kar- 

■, aiškėjo, kad lietuviškas tautiš- : tu. - ‘ •
kumas, besigindamas nuo vis di 
dėjaučio antplūdžio, ėmė ieško
ti atramos dar veikiančioje Lie 
tūvos katalikų Bažnyčioje.

Supratę lietuviško nacionaliz 
mp posūkį, Maskvos vadovai at
sisuko prieš religiją, sustiprin-

; profesorius ir sovietinių studi
jų programos vedėjas Oklaho- 
mos u-te, galėtų duoti panora- 
m’nį dabarties Lietuvos probie-

' mų vaizdą, bet pasitenkino kuk 
I iia nažiūra iš šono į liberalizaci- 
i,os pabaiga Lietuvoje,
! Jo tvirtinimu, disidentiniai darni iki kraštutinumo ateistinį 
j sąjūdžiai Sovietijoje nenusako- auklėjimą ir antireliginę ye^" 

ai nežinotų, kaip ■ dar liberalėjimo plačiu 1
farmeriai gyvena, tai iš Lie- Į kuris buvo pasireiškęs Chruščio i reakciją,

ruožu,: Šioji akcija iššaukė plačią

vo valdymo laikotarpyje. Po jo 
nuvertimo, Brežnevas pasuko 
sovietinę politiką slopinimo ir 
priespaudos keliu, vienok veng
damas Stalino metodų.

VIJSj Uh i t V ,

, pasireiškusią polici
jų rašymu, Kalantos susidegini 
mu ir pagimdė plačią katalikiš
ką pogrindžio spaudą, pasieku
sią išeiviją ir per ją platųjį pa
saulį.

Išvadoje dr. Vardys pastatė 
klausimą: Kodėl Lietuvos an
trosios ir trečiosios generacijos 
intelektualai, rašytojai ar me- 
ninkai neišeina su protestais 
prieš vykdomą tautinį ir religi
nį genocidą? Jie priklauso val
dančiai klasei ir nenorėdami ri 
zikuoti savo privilegijomis, 

f

Prelegentas nagrinėjo temą, 
kaip specialistas ar ideologas, 
bet ne kaip intelektualas, ku
riam privalu, dr. Kavolio teisiu 
gu nusakymu, į savo tautos pro 
blemas žvelgti platesniu mastu 
išeinant į pasaulį.

. Lietuvių katalikų sąjūdis nė 
ra būdingas vien Lietuvai, bet 
jis reiškiasi visose satelitinėse 
valstybėse ir likusiame katali
kiškame pasaulyje, šiems sąjū
džiams davė pradžią Jono XXIII 
enciklikos ir Vatikano H Susi
rinkimo nutarimai, kuriuose 
nusistatyta siekti prisiderinimo 
prieš komunistinio pasaulio. Va 
tikano Rytų politika iššaukė pa 
simetimą ir skilimo nuotaikas 
visoje Katalikų Bažnyčioje, ne
išskiriant lietuvių šiapus ir ana
pus geležinės uždangos.

(Bug daugiau)

Su atšipusia nuostaba žmogaus, kuris tiktai čia

’ nių minčių slopinimas ir net f i- vengė ir vengs išeiti prieš par
tinis prievartavimas, suorgani- tiją ar saugumą. Tik pavienius

nai nutinka, susitaikytų su savo sielvartu be protesto, nirni gaidžiai), bet nedrįskite tyčiotis iš asmenybės.
j pat ėmė suprasti, kad jį sunkiai Įžeidė, daktaras pa- nedarydamas bereikalingu paikybių... Bet nutiko ki- ' * "

taip. Koi Aboginas kalbėjo, įžeistas daktaras regimai
Nemokate jos gerbti, tai nors išvaduokite ją nuo jūsų 
dėmesio.

— Leiskite, ką visa tai reiškia? —^ paklausė Abogi- 
nas rausdamas.

sumirksėjo piisi-’ su tavim, bet kodėl gi apgaulė, kam šita niekšinga, iš-1 veido bruožai tapo dar aštresni, šiurkštesni, nemalo- , _ O tai reiškia, kad taip žemai ir niekšingai žeidžia-

glaudino pečius, išskėtė rankas ir
sakyti, ką veiku, neganoje nusileido j kėdę. j keitėsi. Abejingumas ir nustebimas jo veide užleido

— Na, lioveisi mylėjus, pamylčjei kitą — Dievas! vielą karčios skriaudos, įširdžio ir pykčio išreiškai. Jo

nežinodamas, ka

(Tęsinys)
Daktaras išsitiesia. Jo ak 

pūdė ašaromis, siaura barzda ėmė judėti dešinėn ir 
kairėn kartu su žandu.

— Atleiskite .kaipgi tatai? — paklausė jis, su j 
smalsumu besižvalgydamas. — Numirė mano vaike
lis, žmona liūdesy viena visam u<une... aš pats vos be-! Diės liudininkas, ir aš negaminsiu slėpti nuo jūsų 
L’.ukhu ant kojų, tris naktis nemiegojau... ir ką gi?' teisybės. Prisiekiu jums, kad aš šilą moterį mylėjau, 

verčia vaidinti k?^kurioj. niekšingoj komedi-'mylėjau dievotai, kaip vergas! Del jos aš paauko- 
butaforinio dalyko rolę! Ne... nesu-t jau viską: susipykau su giminėms, mečiau iarny- 

?bą ir muziką, atleidau jai tai, ko negalėčiau atleis- 
j ti motinai ir seseriai... Nei karto aš į ją nepažiūrė- 
iįau šnairai... neteikiau nei kokios progos. Už ką gi 
šitas mesiąs? Ai nereįkalanju meilės, bet kodėl iita‘ 

Nemyli, iai pasakyk tiesiog, garbin-
mano po-t

c«vi ’įs a is aiga? — a ’jo \e k ančių balsu Abo-tnesni. Kai ^Įboginąs paartino prie jo akių kortelę jau- ma su žmonėmis. Aš gydytojas, jūs laikote gydytojus 
1 "7 i F aš tau padariau? Kiau- nos moters su gražiu, bet sausu, vienuolės, veidu ir įp aplamai darbininkus, kurie nekvepia kvepalais ir
.s\ j e, (ia’uare, garsiai prtsd^č jis, prieidamas paklausė, ar galima, žiūrint į šį veidą, prileisti, kad prostitucija, savo liokajais ir move tonai s (žemo tono), 
■pne Kinlovo. — Jus buvote priverstas mano nclai- jis pajėgus reikšti melą, daktaras staiga pašoko, žyb- Na. ir laikvkite. bet niekas nedavė inms teisės iš žmo-- s staiga pašoko, žyb- Na, ir laikykite, bet niekas nedavė jums teisės iš žmo

nele jo akimis ir pasakė, grubiai pabrėždamas kiek vi e-1 gaus, kuris kenčia, daryti butaforinį daiktą!
ną žodį: j — Kaip jūs drįstate man tatai sakytij* — tyliai pak-

— Kodėl visa tai jūs man sakote? Ncpagcidau- Iausė Aboginas. ir jo veidas vėl ėmė šokinėti ir šį kar- 
ju aš klausyti! Nepageidauju. — suriko jis i_ 
eiu trinktelėjo į stalą. -
gu paslapčių, kad jas velnias griebtu! Ned 
man kalbėti šias niekšybes! Arba jūs manote, 

šlykti apgaulė? Nemyli, iai pasakvk tiesiog, garbin- dar ^pakankamį įžeistas? K*?, ar aš liokajus, 
kalbėjo jū’gai, juo labiau, kad žinai šiam 'atvejui mano po-?^ ’kl paba^ Įženūnėti? Taip?

veido žiūrius... f Aboginas traukcsi atgal nuo Kuilovo ir nustebęs 1
' . , nusistatęs priš jį.

Su ašaromis akyse, visu kūnu drebėdamas, Abo-
. , ,.r ---- - -------- ------- „c daktarui savo siela. Jiskad jis šiandien į j n .

. • . » t v. J kaliie j o karstai, abi randas spausdama* pne sirdies,kanetoj? Ir as nemačiau!i M • v . . t, .. ,4 t ryškino savo seimus paslaptis be mažiausio svyravi-
j mo ir tarsi jam būtų džiugu, kad pagaliau šitos paslap

— murmėjo daktaras. —. tvs iš jo krūtinės išsprūdo į viešumą. Jei šitokiu būdu r. . , ... .. -------, - . .................... v I • i „ v ... .vV . . puikuokites humaniškomis idėjomis, grokite, (dak(a-’^e Anoginas.tai tyciojimąsis js asmeny-f Jisai kalbėtų valanoą, antrą, jei sielą išlietų, oe abejo J v ~
kančių' Tatai kažkas ne- jam būtų lengviau. Kas žino, jei daktaras jį išklausy-

ai jam užjaustų, gal būti, jis, kaip tat daž-

aĮgniaužė vieną kumštį, sviedė į grin-

alinti
pranta.!

Aboginas
dis sugJanižytą raštejj ir primynė jį, kaip vabzdį, ku
rį norima sutraiškint ■

— Ir, aš nemačiiu^, nesupralau!
pro sukąstus dantis, kraipydamas prie savo
vieną kumštį, ir su tokia išraiška, tarsi kas būtų už-
mynes jam ant rištakio.-AŠ nepastebėdavau, kad, jj^na?‘Turidė 
kae>dien a (važinėj a. nepastebėjau. 1 J
atvažiavo karietoj! Kodėl

—J *,

uesupraniu:
tai’ Juk 

is mogaus 
l i artą gy venime matau!

. — suriko jis ‘ir kuinš- tsJ ’au aiskiai dėl Pykčio.
- Man nereikia jūsų nieksiu- ~ Xe- kaiP žinodamas mano sielvartą, drįsote 

mane čion atvežti niekšybių klausyti? — suriko dak- 
kad ,aras kumščiu stuktelėjo į stalą. — Kas jums da

vė teisę taip tyčiotis iš svetimo sielvarto?

— Jūs iš proto išėjote, — suriko Aboginas. — Nedi- 
dži a dvasiška! Aš pats giliai nelaimingas ir... ir.„

i — Nelaimingas. — paniekinamai nusišypsojo dak- 
’ —Kam jūs manę čion atvežėt.? — tęsė daktaras, kratyi,aras- — Nejudinkite šito žodžio, jis jūsų neliečia. Ve
damas barzdą. — Jeigu jūs dėl riebalų vedate, dėl rič-1 javaikiai.'kurie neranda pinigų vekseliui, taip pat va
balų šėlslate ir melodramas vaidinate, tai ko aš ėia?[^ina save nelaimingais. Kaplūnas, kurį slegia riebalų 
Ką aš turiu bendro su jūsų romanais? Palikite mane.-perviršis, taip pat nelaimingas. Niekingi žmonės!
ramybėje. Pratinkitės kilmingose savo kumštynėse,! — Maloningas viešpatie, neužshniršinėkit. — sužvie 

. — Už tokius žodžius... mušama. Supran-
ras pažvairavo į futlerą su violončele) — grokite kont ’ 
rabosais, ir trombonais, riebėkite, kaip kaplūnai (pe- (Bus daugiau)
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TH. R. G. BALUKAS Tvirta sveikata
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIUVi I

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA !

4+49 5-», Pulaski Rd. (Crowford ■
"4*w.ca> Budding). Tel LU 5-6444 !
? J ui ’ Jonius pūgai su?.iraring

wr usr Auiep.a, sxambiDu 374-bOOl

maisto receptas

trotSTV IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHHKHcGtJA 
Teiet. 695-U533

r*^* *'<iKy Medical Cejif^r 
d-v SUMMIT STREET

KOvrd 53, EuGlhL iLLiNQtS

Atkelta iš 2 psi.)
Duobliei^s

J. vagio .'i.

ko.
1 kiaulinio baltymą išrinti iu 

cJrinos ir apelsinos susmulkin
tomis žievelėmis, pridedant da
lim's medų, iki masė pasidarys 
puri ir vienoda.

Sumaišyti kviečių daigus su 
pieno midukais.

Daliui s, į trinamąją inauę su
dėti špinatus.

fšp;axti iki tiištumo balty
mus. įjuos sudek špinatus per- 
be/ aut pieno imi lėliais ir kvie
čių daigais verčiant atsargiai 
š suksiu nš viršaus į apačią.

Atsargiai supilti j blekutę ir 
kepti 3i m n.

i^a.staba: Tešlos, į kurias įei
na pieno miliukai, yra jaunuos 
karščiui. Todėl blekutes reikia 
iškloti storesniu dvigubu popie
rium ir išlepti alyva; galima 
klot; i r paprastu rusvu popie-

Iriančią jo metodams. Nutarta 
klausima Iškelti viešumon ir 
pasmerkti neetiškumą.

Jenas Tijūnas atsinešė Drau
gą ir ten nurodė kelis nusižen
gi mus tikrovei ir spaudos etikai, 
o kitas klubo narys nurodė la
bai jau nešvankų paskutinį Sė
joj redaktoriaus pasispardymą, 
smarkiai įžeidžiantį vieną ben
dradarbį. Sudaryta rezaliucijų 
komisija, kuriai pavesta nurody 
ti šiuos neetinius spaudos žmonių 
pasielgimus ir viešai nurodyti 
spaudos narių tarpe įsi-vyravusią 
netvarką.

Pranas Būdvytis papasakojo, 
kaip jis organizavo laiškų rašy
mą į Belgradą sen. Dole ir am
basadoriui Goldbergui. Pasiro
do. kad pirmininkas Goldber- 

' padėkojo 
. vmniais 

o: Budvy-
u prašymą pafeikinti.
Kazimieras Povilaitis prane

šė, kad v.enas ‘“Saujos skatikų” 
egz. pasiųstas į Romą ir žinoma, 

<£ pasiekė atsakingus 
P areigunus.

cos Marma rūpinosi
■ ų mokesčiais ir norė

jo įsmsrnnti, kas jo sąskaiton 
teleionuoja. Laikas neleido vis- 

bet susirinkimas

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš 
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klase: myliai

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Vi** 
sari* ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems ga 
nu viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti 
jį luvli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami 
tus unikrinimo žodžius, džiūgaudami mes 
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame g; 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasux 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir 
rusieii? į tą klausimu atsako knygute '' 
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREĘ

1
kurie

PAUL V. DARGiS

—a uaiov (LvUuuus ir

Adele Duoblieuė

b ii. r RANK iJLECKAS!jnčlJ.diaraetro torlizę blekutę .iš’

masės turi būti apie %-l puodu-

k

b itAr

Ngeltonai: r K &-US33 ir PR 6-0834 < į 
Aiujoji Baroaro? ir Uene D r istus 11 į 

krautuve. z
e Pirmoji keleivinė oro lini-*

PcRKRAUSTYMAi

!

1490 k:L A. M

•r wxter

w3

O^lxiUi EL>AS-PKU£hZ15TAS 
Hparaui - czai. AuecL hąn- 
uuzui. ^peciaif^ptjgai&a kojoms. 

bappo/LS; lx Lt.

lazdynus auginai, 
riešutus brandinai, 
kalnely uogas sirpinai?

ANTANAS VILIMAS.
Tek 376-1832 arba 376-5996

4 
•J

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Vedėja Aldona Deukus

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

CHICAGO, ILL. €0629

Apdraustas perkraustyma: 
iš įvairiu atsfumy.

THE DAISY STORE 
*>8 Soumwesf Hwy Qak Lawn 

Tel. 499-1318

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penkud.enio. 12.30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9:39 
vaL ryto.

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖuifvYėiA 

Z443 WfcSi Curd SikctT 
feifonai: Fk b-0^33 ir PR 6-0834

xr pCiLic. 2-f if o-o vat vak. Šestaoie-f f 
nia.$ 2-jt vai. popiet ir kitu laiku ■ 3

_______:_________ ■ ;_________ _ i: ■.—-------- —---------- --
' į

OPTOMETRiSTAS
KAūBA LIETUVIŠKAI

2616 7X St. Tel. 737-5149 
likiiiia akis Pmaiko akinius ir 

“cumact leases’1’ .

63rd 51., Chicago, nJ. 60629 
w».-of.: PRospect 6-5G64

Leidimai -— Piina aporauda 
Z EMA KAINA 

R. S c R E NAS 
Tei. V»A 5-8Cu3

Indelyje, 
vandens ir 
uždengtus 
2-3 min. 

ir lapelius

Spaudos klubo 
narių susirinkimas

Praeitą penktadienį Mar-J 
quelle. Parko Fieldhouse patal
pose Įvyko mėnesinis Chicagos • s^e^s kuri jauj

GYūYruJAS IR CHIRURGAS 
c<*€sicheiter Community klinikos 

i<.,-dic;no5 direk.orius
i. Ha.:heim Rd., Wesicr^ster, IL.

Rex.; Gi d-C 37 3 

lilSIN-EISINAS^
IR moterų ligos j 

Ci^iRURGUA t 
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v diLtuGos susitarimą. Jei neat- 
r'liepia, sKamawti Mi 34K)ul
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svarbias šiandieninio gyvenimo j
problemas. i

Pirmiausia klubo sekr. Anta-į
nina Repšienė pranešė susirinku

MALiSlA iH ir-j

GRnveh

DDEKN1SKOS AiK-< VNx.4’;

MODr
AiKšT£ 'U k‘

JMWAWMW. •>•>■■

ŽALIAS VELYKINIS 
(PYRAGAS) TORTAS

Orkaitė: 325c F.
2 didesnės saujos špinatų. 12 

baltymų kiaušinių (be trynių), 
j,2 puoduko medaus, 1 puodu
kas pieno miltelių. (Non instant, 

įnon fat milk), 1 puodukas kvie- 
‘čių daigų. 1 šaukštas citrinos ir 
apelsinos susmulkintos žievelės. 
1 šaukštas alyvos (blėkutės iš
lepimui).

Darbas. Įkaitinti orkaitę. 9

Pergamentas turi parafino. 
Kepant ištirpsta ir susigeria į 
tešlą, kas yra kenksminga.

Iškepus šį tortą atvėsi ir iš
kaitės, leisti kiek atvėsti ir iš
vertus, tuojau nuimti popierį 
ir le'sti geraj atšalti. Po to per
tepti. perplovus per pusę, vaisi
nė masė, kurios gaminimas bus 
nurodytas sekantį kartą.

špinatai turtingi Folic acidu 
(Folicin). Prieš anemijas įvai
riu rūšių, augimui ir aktyvumui 
palaikyti.

Laidotuvių Direktoriai

Mašinoms Vieta
Tel. 737-860Q

kloti storesniu dvigubu popie
rium ir ištepti gerai alyva.

j * špinatus nuplauti. 
Įsu l šaukštu karsto 
j truputėliu druskos.

7ai. agąi Uždaryta tree ■ dangteliu, pašutinti
~ —— -—; Nuspausti skystimą

i riLju£01\AS’SĖiĮ>UTlSįI^rtrinti I^r lietuką. Pertrintos 
JHK5IV, JUSLES >R . K’’h'

PRū^TAfOS CHIRURGIJA — - _ __ ______
2656 WEST 63 r d STREET
Vai. anerad. 1—4 popiet, į į
Ketvirta. >.~7 vai vaK.

mt*§0 UiėL: 77o-236Ū
Reztov.-xr j oš re: ai.; -5545

| Nijolei Skirpstūnienei ir jos vyrui Algiui

del jų uošvio ir tėvo

a i

arą 
iui

Ištremtas Pietų Afrikos laik
raščių redakt. Donald Woods 
alvy^e< į Londoną pasisakė Į

. r-i • . * J mui ministerį pirmininką John
Lietuvių Spaudos klubo narių ‘ vaikščioja po Chicagą, ypač pot vorster ir teisingumo minister! 
susirinkimas. Dalyvavo virs 20 teisininkų sluoksniuo jumes Krugert kaltindamas ir
žmonių ir svarstė kelias gana'^et iki šio melo nepateko į lietu-; v^- . u/uliniais

___ _  lvišM sPau> Savo laiku Barz-|knmmansia;s^ ^oks' su.
■-.n pasitraukii

Tek t < krimi-
?buvę,

T ir 
ų pa-

mirties, 
/

gilių užuojautą reiškia

žmonių ir svarstė kelias gana^et iki šio meto nepaieKo ineiu-;
viską spaudą. Savo laiku Barz-h . : 
dūkas pasigyrė, kad jis. vietoj 1 irukdvsias i

|: taręsis su Illinois reorganizuo-j; - '
r tos Lietuvių Bendruomenės na-L.
I riais, nutarė kreiptis į amerikic-: £ . 
j*čia teismą. Nesitenkino adve-;
įkatais “idealistais”, bet n 
: samdė patį geriausią, o
jam nenori mokėti. Kodėl ge
riausiu advokatu , nepatenkin
tas, taip ir neteko patirti. x

I Repšienė nuzyraksąvo teisėjo 
sprendimą ir padalino susido

mėjusiems nariams. Tuo reika
lu pasisakė visa eilė klubo na-

* rių. Visiems Įdomu patirti,, kuo 
visas tas reikalas pasibaigs. Se

nkantis žingsnis bus — atskaito
mybės sutvarkymas. Kas turi 
tvarkingai užvedęs knygas, tai 
jokio pavojaus nebus, bet pas 
kg' knygos nebuvo tvarkingai 
vedamos, tai turės ieškoti advo
kato.

‘ Vėliau buvo iškelta jokio li
teratūrinio skonio neturinčio li
teratūros mokytojo kūryba. Jis 
norėjo politiniam priešui įgnyb-j

i ti į paslėpsnį, bet jam nepasise-1
kė, nevykusią patarlę išgalvojo, ja buvo įsteigta 1911 m. Flori- 
Tose Pasaulio Lietuvio patarlė- doje tarp St. Petersburg ir Tam- 

se įžiūrėjęs labai jau neetišką pos. 20 mylių kelionė per Tam- 
rašytojo elgesį. Jis norėjęs su- pos Įlanką kainavo penkis’, dole- 
žlugdyti kitą mokytoją, nepi

ovos au zuiioiia u* vaikais 
pabėgo iš Pietų Afrikos per 
Naujus Metus, pabėgimo prie
žastį paaiškindamas, kad esą 
‘būdamas surištomis rankomis 
negali smogti ir nutildytas ne
gali kalbėti”.

DR. Vi. Šimaitis 

Silvija Krumplienė 

J. N. Kinderis
P. Leipus
Br. Acalinas

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couple# coming 
lor dinner this weekend, be grateful for her gift package cf left- 
ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix form* a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds IL Bird* Eye 5- 
mlnute sweet green peas and a bottle of chi Beri wine are all yoa 
need for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WfTH STUFFING KING
3 cups diced cooked lark ay
1 can ox.) eondenaed 

eream of mushroom aeoji
2 tablespoons plmienio strips

1 pvkxrr (6 chlckea
fljkTor stofEng mix

IK cups water -
2 packages (10 oz. each)

5-minute—cook froz^a
tweet green pca«

Prepare stufSūng mix as directed on package, using IM eepe 
water. Gently press into a greased 4-cup ring moil; keep warm. 
Mean while, prepare pea* aa directed on package; keep warm. 
Combine turkey, soup, pimlento, wine, and M cup of the pea* tn 
a cancepan. Cook and «tir until mixture just eone* to a bofl. 
Unmold stuSng onto aervlng plate; spoon turkey mixture around

• Daugelis yra įsitikinę, gra
žūs žodžiai sparčiau augina gė
les. Kai kurie tvirtina, kad me
džiai gausiau žydi ir geriau < 
vaisius nokina, kai juose gieda 
paukščiai. Ne veltui kun. Straz i 
delis, dainoje apie strazdą, klau- j 
sė:

fEVAS IR SUHW* 
ROt ETTE

2533 U

A I

* SMOriadiOb

TOMAS IR LAURYNAI
So. MTUANJCA AVFN’f

In today’s “do-it-yo^^ ..
the professional too. for that matter, is tur. ung increasingly to 
“turnings"—«r architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and Imaginative touches in 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. Bat the sky’s 
the limit when It comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put.

j
Architects, Interior designers 

and "do-it-yourselfers” find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to edd 
character to a home or office, 
Indoors or out.

Spindles are being used 
candle holders or lamp bsv 
as room dividers, screen 
valances, or as legs for coLie

GEORGE 1.
3319 So. LITUAMCA V, 1 >3$

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

E. 'A. Nord Co„ Everett.

spindles, produces these dec
orator items in Sbu different 
styles, three dilfe mt tliick- 
nesses r**

I •

STEPONAS C. LACb IR WNŪS
(LACKAWICZ>

2424 WEST 69th STEEST
2314 WEST 23rd PL. .CK
11028 SOUTHWEST MIG*

3354 So. HAIXn

j* — HAUJlfcNCs ChiCACO «



TRUMPAI

— Ponia Viktorija Orenlie- 
nė platina pavienius kvietimus 
į Pedagoginio Lituanistikos In
stituto absolventų išleistuves, 
kurios bus 1978.1.1 1, 7 vai. 39 
niin. vak.. Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Jos tel. 77X-2922. 
Stalus užsisakyti pas p. Sofiją 
Pranckevičienc, lel. 776-2191. 
Joms skambinti po 7 va!, vaka
rais.

iš Mun’utdU Parko už ankstyLi 
in* rug ninio prenumeratos pra
tesi iriri ir už ta proga atsiustą 
*7 auką. Dėkui J. Mačiui iš New 
Haven, Conn., už dolerį kalen- 
dui’iii.

— Ponia Elizabeth Draugalis 
iš IJ Ii na. M n n., gavusi kalen
dorių, atsiuntė *5 auką kartu 
su gerais linkėjimais Naujienom 
ir visiems jų skaitytojams. t

— Augustinas Pocius, Rock-! 
ford. I!!.. taip kita ko taip rašo:: 
“taip pat siunčiu jx^ikis dol. už’ 
kaledorių. Unkiu visiems kuo 
geriausios sėkmės bei ištvermės,’ 

•o labiausiai Naujienų štabui, 
i Nenulenkime galvos visokiems 

nu, aisiume uz jj bum. neKui. j Ukndl.adarbialltojams ir gyve-
— Jurgis Bakšas iš Marquette* nan tiem s svetimu protu tiltų sta 

Parko be raginimo pratęsė pre-; tytojams. Eikite tiesos keliu, kaip 
nmąeratą ir atsiuntė $7 auką į iki šiol ėjote’’.
už^atendorių bei Mašinų fon-Į _ GĮ<)rija NešukaiMė, To-' 
du. Tos apylinkės Kazys A. j r()ntu j SR VvĮis Alyvavo 
Kebhs atsiuntė $3. Dėkui, laip. . . *. ■ . . . . I... . , . . 1 uždarose Ontario stalo teniso-pat dėkui tautiečiui, užsisakiu- >. Q . ‘. .. ’ Į pinnenvbėse. Septyniolikmečiušiam Naujienas 6 mėn.. bet pa-i .L . . -- -♦ . - .. _• J 1 i mergaičių klasėje ji laimėjo pir

mą vietą. To klubo pasižymė-' 
jusi plaukikė Patricija Girčytė 
dalyvavo miesto parkų suruoš-, 
tose rungtynėse. Ji laimėjo ke-j 
turias vietas. P. Girčytė daly-. 
vaus Pasaulio Lietuvių Sporto ’ 
žaidvnėse vasara Toronte. Taip .

. i v- k 1 . Cal. Ponia Anna Rakauskas išpat dalyvaus žinomas lengvaat- _ 1 L ... . ... . .„ „ . -j , • t i ?Beverly Shorees žiemos metuiitis Teviskes žiburiai rašo, kadlėtas Algis Janusauskas. k . ,r. . • - - -- -___ -; išvyko į Miami Beach, Fla.
—Ponia Ona Martinkus iš Mar: T . . .. ,,.. i •» i • <? ** i — Ponia Liudvika Bublaus-quette Parko įsvvko į Secuntv, ’ .. . :

Colorado. Rūta i? Petras Sakai kas’ .ll«amele
. toja ir rėmėja, dabar yra Brent
wood Convalescent & Nursing 
Home, 5-132 W. 87 St., Burbank, 
Ill. Praeitais metais ji sunkiai 
susižeidė kojos kaulą, gydėsi li

goninėje, bet kojoj tvirtumo nc- 
j atgavo, todėl yra reikalinga nuo- 
Įlatinės priežiūros ir slaugymo.
• Nežiūrint sunkios padėties, ji 
•domisi lietuvišku gyvenimu, rū
pinasi lietuvių ir Lietuvos rei
kalais. Apgailestaujant jos ne
laimę, malonu prisidėti prie jos 
gerovės siunčiant jaiu Naujienas, 
kurias ji skaitė nuo pirmojo jų 
numerio.

— Vytautas P. Janulaitis, Mor 
ton. Grove, III., gavęs kalendo
rių, atsiuntė už jį $5 auką. Dėkui, į

vardės prašiusiam neskelbti.
— Ed. Palaitis, Berwyn, III., 

kartu su prenumerata, sveikini
mais ir gerais linkėjimais, at
siuntė penkinę Naujienų leidi
mui paremti. Ponia Bronė Gio- 
mannoni iš šiaurinės miesto apy
linkės, užsakydama lietuviškų 
knygų, §4 likutį paaukojo Nau
jienoms. Prie sveikinimų ir 
gerų linkėjimų prisideda 
vyras Amerigo. Dėkui.

— Dėkui Leonui Krajauskui iš Pasadenos išvyko į Glendale,

M. ŠILEIKIS Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

— Kanados lietuviu savaitraš-

Pašto ministeris J. J. Blaisas nu. 
tarė ištirti spaudoje pasirodžiu
sius pranešimus apie Toronto 
pašte siaučiantį vandalizmą, va
gystes ir tinginiavimą. Panašių 
nusiskundimų yra ir Ameriko
je.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

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

ŠIMAITIS REALTY

ir

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

♦ 1978 nu kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 737-1717. (Pr.)

SLA — jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
giau kaip SEPTYNIŲS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalboj pagrindu

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

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSJVIENTJIMG darbus.

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu parašysite

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

NAUJIENOMS šiemet suėjo 53 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių aiennščio steigėjus bei lietuviškos spaudei plrmū- 
zus ir atliekant būtinai pareigai airžinira lietuvybės išlikimui ikel- 
bismaa Naujieną platinimo vajui.

<AUJHNOS tvirtai !r kovoja yž Lieturoc fr iiirrt.
Mldamea ir nesld4daxoc į sandėriu? su ckupsnUU ar .ht įpUo 
Mulate

4AUJIXNOS palaiko viaai lietuvių demekratines grupes, Jų bendras Inatitis- 
elju Ir remia visų lietuvių bendruoriui darbui bei titilue.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą Hali pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nai yn mada. Lai ta mada taupa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
Smdinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 

p pat pavergtos Lietuvos ir jot įmonių gerovei, riekiant vlruotino lie
tuviškų reikalų reneiMA.
KMNUOJA: Chlcigoja Ir Kanidofa nwtam* — 530.00, pvsal metu — SILM, 

trims mčn. — $330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $24.00, pusei metų — $14.00, vienam mšn. — $2-50. Užsieniue- 
te — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama Mvelty Bemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpų-

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St
Chicago, HL 80608

P] Siunčia<5oL Naujienų prenrmarttd, InblBejink) 
vajau* proga paremdama* lietu vilką spaudą.

Q Vajaus proga praiau siųsti N*njienas dvi savaites fusipaži- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS_______________________________

ADRESAS

Teroro valdžia
Etiopijoje

NAIROBI, Kenija. — Du Ame 
rikos kongresmanai — Bonker 
(D.-Wash.) ir Paul Tsongas (D. 
Mass.) neseniai buvo atvykę no
rėdami geriau pažinti Rytinę 
Afriką ir iš arti pamatyti ‘‘tero
ro siautimą” Etiopijoje.

premijas už skaninančius taupu j Išnakvoję viena naktį Etiopi
nių ir taupymą plakatus bei šū-jjos sostinėje Addis Ababoje, kur 
k’us- »per naktį nesiliovė šaudymai,
- Jim Demikis iš Brighton]sekantj rytą išvažiuodami anks- 

ti jiedu matė lavonus 9 žmonių, 
sušaudytų trijose vietose.

Kai kurių rankos buvo užpa
kalyje surištos ir prie nugarų 
prisegtos kortos su įrašu, kad 
tai “kontrrevoliucionieriai”.

Bendrai per ketvirtadienio 
naktį ir penktadienio rytą susi
šaudymuose tarp valdžios poli
cijos — liaudies milicijos ir pa~ 

i smerktos, už Įstatymų ribų iš 
Įmestos Marksistų Etiopų Liau-

— Dana Didžbalytė, Sofija 
Daukutė, Ilona Vaičiulytė, Jonas 
Mikszfa, Puta Predkelytė, Deb
bie Dygailė, Kathy Lukšaitė ir 
Gina Janus gavo konkursines!

Parko yra vienas geriausių eu? 
ropinio futbolo žaidėjų Knox 
kolegijos rinktinėje. Jis taip pat 
buvo Laurens aukšt. Mokyklos 
futbolo rinktinėje iki 1974 me
tų. Knox kolegijos rinktinė yra 
Vidurvakarių pietinės srities 
futbolo čempionas.

— Sigitas Vaičiulis ir Jonas 
Zimnickas iš Suvalkų apylinkės 
lanko gimines Kanadoje.

dies Revoliucionierių Partijos 
rišo žuvusių priskaičiuota iki 50 
žmonių.

Kai kurių .sušaudytųjų lavo
nai tyčia valdžios pareigūnų at
vilkti ir palikti vietose, kur 
daugiau žmonių praeina.

“Asmeniškai patirtas pergy
venimas buvo jaudinantis ir 
koktus*’, pasakė Bonker. “Žmo
gaus teisių laužymas praktikoje 
pasirodė... daug realesnis’^

Kongresmanai turėjo 75 mi
nučių pasikalbėjimą su pulk. 
Mengistu Haile Mariairi, dabar
tinės valdžios — karininkų jun
tos lyderiu. Nepaisant naujai 
padidin tai glaužių santykių su 
Sovietais, Mengistu pasakė, kad 
jis nori laikytis visiškai nepri
klausomos užsienių politikos'.

Kalbėtis su Mengistu apie 
žmonių teises yra kaip pūsti 
prieš vėją, dėlto, kad Mengistu 
visus kontrreviliuciomerius va
dina priešais, kuriuos reikia “ne 
delsiant sutvarkyti”.

Addis Ababa dabar yra bai
mės ir nepasitikėjimo apimtas 
miestas, kuriame siaučia val-’I 
džios naujai, iš neapmokytų ir 
nedisciplinuotų bernų suformuo 
ti skvadai. turintieji teisę sulik- 
riduoti kiekvieną Įtartą esanti 
prieš revoliuciją.

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

BUDRAITIS REALTY

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 787-0600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

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

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

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į viena arba dviejų 
butų narna Marquette Parke, o pini- 
gingaih pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

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.

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200'arba 737-8534

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE

For plant in heavy 
metals industry.

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

hydraulic systems and other 
plant machinery;; ;

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

3428 S. KEDZIE AVE. * 
An equal opportunity employer

WATCHMAN

of

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.

3426 So. Kedzie Avė.

An equal opportunity employer.

BUILDERS AMD CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuos# greit, 
rintifotaf Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

*2-30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $93 pusmečiui automobilio 

-lability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4445 Se. ASHLAND AVE. 
52X775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS

Pardavimas ir Taisymu 
2444 WEST 49tb STREET .

TaMu REpuMk 74941 
■I ■ ■ ■ ■■ ■■■ ■ ■■ »■■■—! ■#

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENS

£808 West 59th SU Chiezgo, HL 60629 • TeL WA 5-27S7
Oldclli Milrinklnut aeret rClltt Įvairiu prekių* 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SLAVIC! 
1301 W. 49+h St. Chlc.90, |||. 4M29. — TeL WA 5-37J/ 

HJJ St. Halsfvd «t, Ch Ice, III 63604. — TeL 254-W4

3 Ankstybasis 1800 metais 
vokiečių mokslininkas ir bota
nikas baronas Aleksander von 
Humboldt tyrinėjo šaltąją Ra
miojo vandenyno srovę, kuri 
buvo pavadinta jo vardu. Jis 
taip pat turėjo įtakos į Vokieti
jos ir viso pasaulio universite
tų reformą, suskirstydamas mo
komuosius dalykus į penkis pa
grindinius fakultetus.

AR JAL PASlDxYRfiTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde-, 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago HL 60608.

Neitery Public

INCOM* TAX SERVICE 
4259 S. Mtplmtd. TeL 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Skrietima i, pūdomi pilletybėa pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
cS^Tni 6OM2. TeL YA 7-59»

BEST THINGS IN LIFE

Jiu run? Uita* atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose snyga aprašanti paskutinių 90 (186&-1959) metų 

Chicago? lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
S10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiaiai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalaCtiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, ikaitykioi ban- 
tadlrkt

Nonnuejl tų tnyw ingyti, pnioml pcratytl eekj m>. Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir paburti:

173, So. Halrted SL, Chicago, m. <0603
irm«i«wn..ii m® i u ^in m am mM rv

Lail Frank ZapolI* 
eoavi w.ntfi st 

GA 4-3654

fTATt FAAj

all smokes

★ rasakyti tiesų šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždarinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koD 
irontacijos, nors dabar daug |

Naujienos buvo Ir yra už de-! 
□lokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
toju*.

btatr Farm lnsuFSnc<? Company

Dldžiousku kailhi 
pasirinkimai

Chlacfoje ■ ■■•iNORMANĄ
(įstaigos) ir 
677-8489

185 Nertb Wkbesh Avwb^

Rocsr Oweauria? DL '
^OAUJHNtM, /ARUaBV M, 1MC




