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PENKI KONGRESO ATSTOVAI GAVO
KYŠIUS IŠ TONGSUN PARKO ’ s

Pirklys davė Passmanui, Hannai, Gallagher ir 
kitiems po 100,000 doleriu

SEOUL, Korėja. — Ryžų pirklys ir didelis mekleris Tongsun 
Park padarė pirmus oficialius pareiškimus teisingumo departa
mento pareigūnams Korėjos sostinėje. Jis pareiškė, kad senato
riams Otto E. Passanui, Richard T. Hannai ir Cornelius E. Gal
lagher jis davęs po 10,000 dolerių kiekvienam.

Savo laiku jis davęs dešimt 
tūkstančių* dolerių Louisianos 
gubernatoriui E. W. Edwards. 
Jis dar nenorėjęs imti, bet pini
gą paėmusi jo žmona, kuri nesu 
pratusi, kodėl duodamos tokios 
sumos ji turėjusi neimti? Pirk
lio Park pareiškimas atsilieps 
kongreso ir keliuose komitetuo
se. Daugiausia kyšių gavo sena
toriai demokratai, bet pasipel- 
nijo ir keli respublikonai.

Park pasižadėjo vykti
Amerikon

Trys čekai 
pralaimėjo bylą

PRAGA, Čekoslovakija.—Trys 
čekai: rašytojas Vaclov Havel, 
reporteris Juri Lederer ir kri
tikas Franticek Pavlicek —auk
ščiausiame teisme pralaimėjo 
bylą. Visi šie inteligentai buvo 
atiduoti liaudies teismui, kad 
praetais metais, patikėję Lelsin 
kio aktais, kartu su kitais inte-

MAŽOSIOS LIETUVOS VYR. GELBĖJIMO KOMITETAS IR KOOPTUOTIEJI BENDRADARBIAI

Pirmoje eilėje: Komiteto nariai — Vilius Šaulinskas. Jurgis Lebartas, Martynas Jankus — pirmininkas ir Jo
nas Vanagaitis — sekretorius. Antroje eilėje: Komiteto bendradarbiai: kap. Stepas Darius — nuo jaunosios 
kartos Amerikos lietuviu; Antanas Ivas-lvaškevičius— "Dėdė iš Amerikos" — nuo senesnės kartos Amerikos 
lietuviu ateivių kartos, Aleksandras Marcinkevičius — Liet, šaulių Sa junge 5 atstovas ir Juozas Pronskus — 
Prūsų Lietuvių Balso redaktorius, j Nuotrauka j e nėra Ko niteto narių Jurgio Strėkio ir Jurgi© Bruvelaičio.

PATAIKAI ŠEŠTADIENIO RYT.| BUVO 
ATITŽTIĮ KAPITOLIU

Viceprezidentas Mondale trumpai ir prasmingai 
vertino mirusio senatoriaus būda ir darbą

\V AS HI TON, D.C.—Sen. Hubert Horatio Humphry (H. 
d. H,), mm 1973 metų sirgęs sunkia vėžio liga, penktadienio va
karą neteko sąmonės, o už poros valandų jis mirė savo namuose. 
Prezidentas Jirnmy ( aiteris, patyręs apie Įtakingo senatoriaus 
mirtį, tuojau pasiuntė į Minnesota, Waverly, kur senatorius tu
rėjo savo namus, ir. įsaKė palaikus atgabenti į Washingtona. kad 
vyriausybė, senatas, kongreso atstovai galėtų atsisveikinti su 
mirusiu įstatymų leidėju. Jis įpareigojo viceprezidentą Mondole 
tvarkyti visus sen. Humphry atsisveikinimo reikalus.

Pirklys Park, klausydamas 
Korėjos prezidento, pasižadėjo 
vykti į Washingtona ir padary
ti -pageidaujamus pareiškimus 
teisingumo departamento pa
reigūnams. Park buvo pasiry
žęs tylėti ir nieko nepasakoti, 
bet prezidentas Carteris užsis
pyrė patirti teisybę ir nubausti 
kyšininkus. Klausimą yra pasi
ryžęs nagrinėti etikos ir teisių 
komitetai. Kongresas norėtų pa 
traukti ~teiSm an. ir pirklį Park, 
bet jis negalės. būti baudžia
mas :iS;psire§Kmus.- Teisingu- 
gumo departamento pareigūnai, 
vedė pasitarimu s su Korėjos 
prezidentu ir teisingumo minis
terijos atstovais. Kyšius priė
musieji-yra susirūpinę. Jie ma-’ 
nė, ’kad neiškils viešumom nes 
buvo gavę “rinkiminei propa-

ligentais pasirašė laisvės reika
laujantį atsišaukimą. Jį pasira
šė 77 artistai, rašytojai ir kiti 
inteligentai. Jie gali būti priver 
sti eiti j kalėjimą, bet gali dar 
-kelti - 
me. Vyriaižsybė nenori klausyti 
apie cenzūros sumažinimą ir 
griežtos politikos sušvelnini
mą. *

BANDYS IEŠKOTI LAIKRiO SUSITARIMO, Visa ateitis glūdi 
EGIPTO-IZRAELIO TAIKOS PROBLEiMOMi saulės energijoje

Išspręs aiškius klausimus, o kitiems ieškos 
sprendimo už metu ar.dvieju

BURNS IšSJO Iš
FEDERALINIO REZERVO
WASHINGTON, D.C. — Bu

vęs Federalinio Rezervo Banko 
valdytojas Arthur Burns pasi
traukė iš Federalinio Rezervų 
Banko direktoriaus pareigų. Jis

Industrija pataria 
apsiprasti su vėžiu
WASHINGHOX. — imhist- 

riąlistų grupė praėjusį penkta
dienį pareišė Amerikos Indust
rinės Sveikatos Tarybos sušauk 
toj spaudos konferencijoje, kad 
administraejos pastangos viso
se pramonės įmonių darl>ovie- 
tėse pašalinti vėžiu apsirgimo 
pavojaus riziką, yra absurdas”, 
kadangi darbininko gyvenimas 
yra p;lnas ir kitokių rizikų. “Ko 
.dėl mes turimą ląi^ytis be rizi
kos politikos darbovietėse ” - 

į paklausė Dow Chemical prezi
dentas Paul Oreffice. “Mes ne
turime be rizikos atmosferos 
kitose savo gyvenimo vietose.” 
Kasdien vos atsikėlę iš lovos 
mes rizikuojame. Kad nėra rizi
kos, kad be rizikos — tokio ir 
žodžio nėra. “No-risk” yra neį
manoma priimti sąvokos”, kal
bėjo Oreffice.

Minėtoji taryba, cheminės 
pramonės k ui narinė protekcijų 
tarpininkė (lobby) deda’pastan 
gas, kad apsaugos nuo vėžio tai 
syklės būtų pramonei netaiko
mos.

I MIAMI, FLa. — Buvęs prezi- 
Įdento John Kennedy patarėjas 
energijos klausimais geofizi- 

KA1RAS, Egiptas. — Iš dabar vykstančių Izraelio ir Egip- kas M. King Hubbert pareiškė 
to pasitarimų aiškėja, kad tuo tarpu šios dvi valstybės negalės Floridoje vykstančioje energi- 
paruošti taikos sutarties. Kaip Izraelis, taip ir Egiptas turi l i-' jos konferencijoje, kad rekalin- 
bai skirtingas numenąs pagrinidiniais‘taikos klausimais. Egip
tas tikėjosi greitos Izraelio karo jėgos evakuacijos iš Sinajaus. 
Izraelis nori pirmon eilėn saugumo, bet jis nori savo ’akimis pa
matyti tą saugumą. Jeigu Izraelis nebus saugus, tai savo karo 

MASKVA. __Sovietu Sajun- iėgu jis neatšauks iš Sinajaus ar kitų vietų. Kuri laiką Izraelis
ga piktai reagavo Į prezidento ~ v
Carterio pareiškimą, kad sovie
tai padeda palaikyti karą Afri
kos Rage (Horn of Africa), kal
tindama jį “sąmoningais iškrai 
pymais” ir “absurdiškomis prie 
laidomis”.

Tai'buvo sovietų aštriausias 
Carterio puolimas kelių mėne
sių būvyje. Kaip Vakarų diplo
matai pasakė, tai yra “įrody
mas, kad Carteris jiems pataikė 
ten, kur skauda”.

Oficiali sovietų žinių agentū-

Carteris Sovietams , 
pataikė, kur skauda

nori savo akimis matyti arabų pasaulio pavojų.

Kolonijos reikalingos 
saugumui užtikrinti

leido naujam valdytojui paskelbę Taas puolė Carterio pareiški- 
ti išėjimo data. Buvę preriden- mą kati Sovretai fakto* pu
tai pasilieka banko direktoriais, sldeJ<> P™, karo tarp Etiopijos
nes dažnai jų turimos žinios 
bankui estį naudingos, nes jie r 
paaiškina,, kodėl buvo padaryti 
vienoki ar kitoki sprendimai. 
Naujas Federalinio Banko val
dytojas norėtų, kad Burns ga
limai ilgiau pasiliktų bent direk 
torium, nes jis galėtų aiškiau 
nušviesti anksčiau padarytus 
sprendimus.

ir Somalijos” rėmimu sukilė
lių, parduodami didelius kiekius 
ginklų abiem pusėms. Tačiau 
Tass komentatorius, kad ir kal
tindamas esą Carteris “visiškai 
nesiskaito su faktais”, bet pats 
tiesioginiai nepaneigė, kad So
vietų Sąjunga yra kiek nors 
ginklų davusi Etiopijos mark
sistų valdžiai.

Pasitarimų metu paaiškėjo, 
kad Izraeliui reikalingos koloni
jos Įvairiose Sinajaus pusiasa
lio vietose vien saugumo sume
timais. Jeigu Izraelis tikrai bus 
saugus, tai jokios kolonijos ne
reikalingos. Be to, yra Je
ruzalė, dėl kurios izraelitai ve
dė atkaklias kovas ir laknėjoJe 
ruzalė yra tapusi Izraelio šven
tovė. Jie nenori perleisti Jeru
zalės suvereninių teisių ara
bams. Izraelis leis arabams lan
kyti jų maldyklas ir melstis jų 
maldyklose, bet nenori Jeruza
lės atiduoti arabams.

Sadatas bijo nepasisekimų

—Prancūzai rengiasi parduoti 
Irakui atomo energijos pečių.

KALENDORIUS
Sausio 16: Priscile, Marcelis, 
Gedanė, Surkantė, Jovaras, 
Romantas, Norgailis.
Šauta teka 7:16, leidžias 4:46 
Oras: šaltai'

Prezidentas Sadatas. savo lai 
ku dėjęs dideles viltis į artėjan 

j čia taiką, šeštadienį pareiškė, 
(kad taikos klausimai jam kelia 
•baimę. Jam neatrodo, kad Izra- 
| elis taikos nori. Izraelio karo va

Sen. HubertjH. Humphrey, sulaukęs 
66 metų amžiaus, praeitą penktadie
nio vakarą savo namuose mirė vėžiu. 
Visą laiką jis buvo geras nepriklau
somos ir /hisvos Lietuvos draugas.

i
1973 metų pradžioje seru | 

Humphrey pastebėjo, kad jo 
sveikata pradėjo silpnėti. Gydy 
tojai nustatė, kad jis turi vėžio 
pradžią. Geriausi to meto gydy
tojai ėmėsi priemonių vėžiui su 
stabdyti. Jiems pavyko tai pa
daryti, nes apie trejus metus 
senatorius gerai jautėsi. tvar-Į 
kė partijos ir politikos reikalus, j 
Prezidentui Johnsonui tvarkanti

ga griebtis tokių pat masinių fe 
derailnių pastangų saulės ener
gijai pakinkyti, kokių buvo 
griebtasi erdvių kelionių ir ato
minės bombos programoms įgy
vendinti.

j Saules energija yra viemn- 
| telis žmonijos išgelbėjimas, kuo 
j met fasilų (anglies, naftos-aly- 
vos ir natūralinių dujų) atsar 
gos išsibaigs.

“Mūsų vadžios atveju, mano 
nuomone, išmintingiausias daly 
kas ką mes galėtume padaryti, 
tai a sakyti “All right, dabar vi
są mūsų svori mesime į didžiu- 

‘ lę saulės energijos programą”, 
tokią, kaip buvo atominės bom
bos ir erdvių programos, pa
sakė Hubbert.

“Internacionale alyvos indus
trija jau yra paruošta saulės 
energijai tvarkyti internaciona- 
liniu būdu. Imkim Exxon. Jie ži 

padaryti no, alyvos nebeilgai užteks, 
dviem bankam, kai buvo sude- manote, kad be niekas mė
ginti jų pastatai ir visi atakai-1 
tomybės dokumentai, tuo metu 
buvę banke.

Minios visame mieste šūka
vo: — “Kas nužudė Chamorro? 
Samoza!” — šitas klausimas ir 
atsakymas buvo šimtus kartų 
kartojamas. Keturi suimti jau-1 
ni vyrai prisipažino prie n užu-j 
dymo. Jiems tuojau bus suruo-į 
tas teismas. Valdžia nenori, kad I 
krašto gyventojai tokiame 
deliame skaičiuje vienu metu rU1^ . nM,s* . nn<kirn -ir I

iNicaraguoj padaryti!
7 milijonai nuostoliu Į

dai kalba apie saugumą Izrae
liui, tuo tarpu šiandien tik Iz
raelis laiko arabų žemes.

Izraelis prižadėjo atiduoti Si
najų, bet dabar aiškėja, kad 
jiems reikalingi net penkeri me 

?tai savo karo jėgoms evakuoti 
Savo karius jie pasiuntė į Sina
jaus galą į penkias dienas, o pa 
srtraukti iš Sinajaus jiems rei
kia penkių metų. Bet ir po pen- 
kerių metų jie nori turėti savo 
kolonistus Sinajuje. Sadatas 
mano, kad gali kilti pavojas vi
sions taikos planams, jegu 
mes tafloos bijosimą., 4 :

MANAGUA, Nicaragua,—Pa 
laidojus nužudytą Nicaraguos 
opopicijos vadą, žurnalistą Pet
ro J< Chamorro, aprimo sostinė
je dvi dienas besitęsusios riau
šės. Keh’ose vietose buvo labai 
aštrūs susirėmimai su polici
ja.

Neramumų metu užmušti trys 
asmenys ir padaryta nuostolių 
7 milijonų dolerių sumai, 
džiausi nuostoliai

ko jie eis ir likviduos savo biz
nį? Visa, kas jiems reikia pa
daryti. tai persitvarkyti”, pasa
kė Hubbert.

— Sveikatos departamento 
vadovybė gauna pranešimus iš 
Įvairių 
krašte 
nė.

valstybės vietų, kad 
siaučia rusiškoji šilti-

leistųsi i sostinę.

Policija nepajėgia 
paskirų ar tokių jaunuolių gnu 
pių suvaldyti.

Praeitą penktadienį Chicago^ 
miesto taryba nutarė laikyti at
sakingais vaikų tėvus už vaikų 
padaryta žalą miesto savivaldy
bei ar privatiems asmenims. Tė-

, ! administraciją, sen. Humphrey 
buvo JAV viceprezidentas.

1976 metų vėlyvą rudenį sen. 
Humphrey vėl blogai pasijuto. 
Šį kartą jis ir vėl kreipėsi į pa-
čius geriausius vėžio ligų speciaj 
listus. New Yorke jam buvo pa-1 
daryta vidurių operacija, ičtirti 1 
blogos savijautos priežastis.

Norėjo nužudyti
Indirą Gandhi

Operecijos metu gydytojai nus
tatė, kad sen. Humphrey vėžys 
jau persimetė į kitus gyvybi
nius organus. (lydytojai nusta
tė ligą, bet vėžio apimtų orga-» numonė
nu jie jau nebepiovė. Senatoriui 
buvo Išpjauta šlapumo pūslė, 
vėžio smarkiai apimta. Humph
rey, atsigavęs po operacijos, at
silankiusiems laikraštininkams 
pareiškė:

— Man išpjovė tiktai pūslę, 
bet nepalietė žarnų, nepalietė 
širdies ir visai nepalietė mano 

Į galvos.
Prie kapitolijaus rūmų atvež

tus mirusio senatoriaus palai
kus pasitiko viceprezdentas Wal 

Ster F. Mondale ir pasakė mirusį 
senatorių vertinančią kalbą. Vi- 

; ceprezidentas apibudino pagrin
dinius senatoriaus bruožus ir pa 
siryžimą visą laiką kovoti už 
pagrindines žmogaus teises.

TĖVAI MOKĖS Už VAIKŲ 
PADARYTĄ ŽALĄ

CIRACGA, DL — Keliose Chi- 
cagos apylinkėse vaikėzai yra 
tiek išdykę, kad jie daužo mo-|vai privalo prižiūrėti vaikus, kad
kyklų langus^ laužo suolus, skal-i jie nenaikintų turto ir nedary- 
do duris, piausto automobilių! tų žmonėms ir miestui žalos, 
padangas, daužo jų .langus irĮTėvai privalės už sudaužytus lan 
tviidn riminis j pravaifuojan-jgus ir išlaužytas duris atsakyti.

NEW DEKI J. Indija. — Bu
vusi Indijos premjerė Indira 
Gandhi praeitą penktadenį išvy 
ko į Old Delhi, senąjį sostinės
priemiestį, kur turėjo pasakyti 
kalbą partijos nariams. Pasi
klausyti galėjo l>et kas. kam rū 
pėjo patirti buvusios premjerės 

keliais svarbesniais
klausimais. Vienas žmogus at
kišo į praeinančią Indirą-užtai- 
sytą revolverį ir jai pagrasino. 
Tuojau minia metėsi prie nepa
žįstamojo, atėmė iš jo ginklą, 

į gerokai Ji apkūlė ir Išmetė iš 
isu<r\ \h.10. Vėliau atsirado po 
I liciia ir suėmė pasikėsinto j a. 

_______
| — Tongsun Park liudija, kad 
I Ohio respublikonas William 
| Marshal gavo iš jo 60.000 ky- 
h^L

jkingu įstatymų leidėju ir geros 
{širdies žmogumi. Sen. Humph- 
‘ rey, pastebėjo jauno Mondale 
j gabumus, visą laiką stengėsi su 
įdaryti sąlygas jam aiškiau pa
sireikšti demokratų - partijoje, 
šeima nori, kad sen. HumphreyWashingtone senatoriai, kon

greso atstovai ir artimesni drau palaikai būtų palaidoti Waver- 
gai turės progos atsisveikinti iy, y(jnn-, miestelyje, kur jo 
ue veOdiu valstybės vyru, Jta- §e(ma turi mvo namus.



t

v» a : 471* vtt> to tinai mini lietuvius, o valdo- 
tvas savo Berlyno raštinėje lai
ko mažiausia du raštininku su
sirašinėjimui lietuvių kalba su 
savo lietuviškąja provincija. 
1UX) 
tracijus vienetas, pavadintas 
“Provinz Litaueu’* kuris išsilai
kė ir 1618 m. su Brandenburgu 
susijungusioje Prūsijos kuni- 
gaiks.ystvje ir 1705 m. įkurtoje 

I Branuenburgo-Pi ūsijos. karalys
tėje iki 1821 m. 1638 ui. bažny- 
Č.U5 nuostatai (Recessus Gene- 
ralis der Kirchen visitation In- 
sterburgischen u. a. Utauischer 
Empter in Herzog turn Preussen) 
vartoja Lietuvos terminų. 1719 
m. Jsruties valsčių proteste prieš 
krašto vokietintoją Lizijų pasa
kyta: “Lietuvai nereikia svetini 
taučio’’. Karaliaus Fridricho’ 
Vilhelmo T 1724 m. įsakyme 
lietuvių kalba skaitome: “...tvo
ros... Prūsų žemėje ir Lietuvoje 
ant kiemų neturi sulaužytos ar 
sudegintos būti”. Per visų X\T11 
amžių Prūsijos valdžia yra pa

tui uoliai plečiant reformacijų <skelbusi daug oficialių Uetuviš- 
krasto lietuviškumas ėmė stip-py raštų, kuriuose minimas Liė 
rėti. 1525 m. steigiama lietuvių jįUVOs vardas, o gyvojoje kalbo- 

tapskritys (“Lituisęhe “i w ‘ ~ w
jūros bangos plauna Kuršių Ne-įler”j. Didžiosios Lietuvos 
ringus krantus, kuri drauge su Į kunigaikštystės atvyksta moks- 
Mariomis priklauso taip pat Lie Į |o vyrai — Mažvydas, Kulvietis, 
tuvos sričiai. Pietvakariuose ve- Rapolionis ir kt. —t ir, susispietę 
daine sieną nuo Goldapės žiočių Karaliaučiaus universitete,* lei- 
per Nordenburga ir Girdavų iki <1^ lietuviškas knygas, kuria 
Fridlando... Rytuose su Rusija giesmynus ir kt. Albrechto įs- 
tik trumpų gamtos sieną suda- teigtasis židinys, universitetas, 
daro Šešupė. Įruošiųs lietuviškai mokančius

Apie Mažosios Lietuvos saj-j kunigus bei valdininkus, ima- 
lus su Didžiąją Lietuva daug trikuliacijos aktuose tų kraštą 
yra rašyta. Priešmindauginiais vadina “Litauen’Lj M. Mažvy- 
laikais archeologija tepažįsta’das (miręs 1563 . m.) rašė, jog
bendrų baltų kultūrų visame ploljis norėtų, kad “...ir mūsų die- 
te. Abi dalys turi natūralinius Į nose visur, kur tik gyvena lie- 
geografinius ir ūkinius ryšius, j tuviai,- viešpatautų... viena mū- 
nes Didžioji Lietuva yra Mažo-įsų gimtoji lietuviškoji kalba”, 
sios Lietuvos užnugaris. Kultu- j Jonas Bretkūnas. (1535—1602 
ros požiūriu ir Mažoji Lietuvai m.), jau to paties krašto kilimo 
ir Didžioji Lietuva buvo viena- žmogus, tiesiai, kalba: ‘Tu ina- 
lytės: kalbotyra yra nustačiusi no miela Lietuva’L “Paineskigi, 
kalbos bendrumų; tikyba, pa* i miela Lietuva, melstis Kaukus, 
pročiai nesiskyrė; tautosakoje’ Aitvarus, Schemepaczius’L Bran 
Mažoji Lietuva yra išlaikiusi • denburgb Markgrafo Jurgio 
net senesnes, ‘ ‘
mas.

DEL A1AŽOSIOS LIETUVOS PLOTO

Mazoaios Lietuvon plotas nė-j Istorija mums teikia svarbių 
rą vienodai ribojamas. To kraš i argumentų, kuriais įrodomas Ma 
to Uetuvių dekląracija, priimta Uosius Lietuvos priklausomu- 
Fuidoję 1946 m.t sienas trum-jniiu vieno Lietuvos kūno. Jau 
pai tenurodo: “Nuo Aistmarių|Mindaugas planavo sukurti pla-į 
ties Rudkainių (Braunsbergu čių Lietuvos valstybę. Gerai yra 
V. S.), baigiant švenUtiniais|žinomi Algirdo ir Kęstučio rei- 
ties du vaikais Pagal V. Vilei- - kulavimai, pateiktu Vokietijos
sp Mažąja Lietuva vadinamas imperatoriui Nuernbergo Seime 
p*otakur| apėmė prieš vokie-}(1538 m.), grąžinti Lietuvai že- 
ciu ordino atėjimų aisčių gen-unes iki Almos ir Priegliaus, 
tys nadruviai ir skalviai^ įskai-i 1525 m. kunigaikštis Aibrech- 
tant žemaičių apgyventas Klai- Įas Hohencolernas panaikino kry 
pėuos ir, regis, sūduvių Rtl- įmočių ordino valstybę ir jkū- 
kąlaio-Goldapės apylinkes . Malr(s Prūsijos kunigaikštystę, prL 
žosios Lietuvos plotų tiksliau siekdamas vasalo ištikimybę Žy; 
apibrėžia dr. A. Zweckas: Pa- g;mantui Senajam ne tik kai|i 
čią šiaurės rytinę Rytų Prūsijos Lenkijos karaimų bet ir kaip Di 
dalį užima Lietuva, pietuose Gobiajam Lietuvos Kunigaikščiui.
dapes upės uuo Mozūrų atskir
ta, vakaruose siekianti Alną ir 
Deimeną. Nuo Deimenos žiočių 
iki Kranto sieną su Semba su
daro pietinė Kuršių marių da
lis; šiaurės vakaruose Baltijos

Tuo budu ryšys su Lietuva ofi
cialiai atnaujinamas. Albrech-

s (‘’Lituische Aem-1 
Iš Didžiosios Lietuvos

je, kaip ir pas Donelaitį, žodžiai 
Lietuva ir lietuvninkai 'buvo 
krašto žmonių plačiai vartoja
mi, kalbant apie Mažųjų Lietu
va ir jos gyventojus. Taip pat 
jie liko ten gyvi XIX a. ir XX a. 
ne tik lietuviuose, bet ir vokie
čiuose. Pvz., W. Piersonas ra
šo, kad po 1709-11 m. maro 
“Lietuvos plotai buvo plačiai iš
tuštėję”, kad karalius Fridrichas 
Vilhelmas 1 “...išleid.o milionus, 
norėdamas Prūsijos ir Lietuvos 
būkle pagerinti” ir kad vokie
čių kolonistai 1732 m. “...apsi
gyveno Prūsijoje, ir Lietuvoje, 
Klaipėdos, Tilžės, Gumbinės ir 
Įsruties apylinkėse.

Nors vokiečiai sistemingai ir 
žiauriai griežtomis priemonėmis 
germanizavo kraštų, vis dėlto 
nepajėgė lietuviškumo išnaikin
ti. Tai rodo išlikę* vietovardžiai 
pavardės ir kt. Dar iki II pašau-

> linio karo Gumbinėje stovėjo 
turtingesnes for--Fridricho lietuvių kalbą raštas, Prūsijos karaliaus Fridricho 

i išleistas Tilžėje,1578 nr., pakar- Vilhelmo I paminklas su įrašu:

Fridlando... Rytuose su Rusija

NAPOLEONAS TILŽĖJE

I LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

"Wiedei hersteller IJtaueas” (Lie mo. Tada Lietuvos Didžioji Ku- 
tuvos alslatytojas). Taip pat ir'rūgaikštystė virto Rusijos pro- 
Tilžėje tebebuvo paminklas, ku- vincija, o Užnemunė teko Prū- 
riame teko skaityti'. ”Denkmal sijos karalystei ir gavo “Nau- 
des Dragonęn-Rągįmęnts. Prinz jųjų Rytprūsių” 
Albrecht v. Preussen, Litaui- 
sches Nr. 1

pavadinimą. 
Prūsų Lietuvos vardas pagrinde 
turi irgi Lietuvos vardų, be to, 

Į primena aisčių giminę, gyvenu- 
Bel kada gi atsirado žodis Ma-|s|^ daug platesniuose plotuose, 

žoji? Kai XVI a. lame krašteT<aip Mažoji Lietuva. Betgi žino 
taip gyvai reiškėsi lietuvybė, kai nės, mažiau susipažinę su istori- 
ta kraštą visi vadino Lietuva ir Prūsijos vardą sieja daugiau 
čia pat greta garsėjo plati ir|su tikruosius prūsus pavergu- 
reikšminga Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė, — savaime tu
rėjo kilti mintis, kad ši, mažes- 

žųja Lietuva. Ir tasai vardas 
kaip tik XVLa.’ ir atsiranda: jis 
pavartojamas kunigaikščio Ai- 
brechto patarėjo^ Luko Davido reikšmingas ir kupinas 
kronikoje, kuri buvo baigta 15/6, ny tradicijų, 
m. XVII a. užtinkame ir Didžio-) 
sios Lietuvos terminą D. Kleino 
gramatikos pratarmėje:
tratės eum Saniogitis dicuut pe- 
nigai —pecunio, alii in Litvania 
majore -— pinigai” (mūsiškiai 
su žemaičiais sako penigai, o ki
ti Didžiojoje Lietuvoje — pini
gai. Mažosios Lietuvos vardas 
vartojamas XVT1I lygiai ir

nioji Lietuva, turi vadintis Ma-

Įsu tikruosius prūsus pavergu
siais vokiečiais ir su tų pavergė
jų palikuonimis — vokiečių dva 
rininkais “junkeriais”. Istoriniu 
ir geografiniu atžvilgiu Mažo
sios Lietuvos vardas yra tiksles- 
inis ir tikslingesnis: jis yra taip 
giliai šaknis įleidęs mūsų praei- 

s se-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Takias
(Tęsinys)

"DARBO LIETUVA” Nr. 48 — ' 
1940. VIII. 11

Profsąjungų Rūmų koncertas Raudonajai Armijai 
pagerbti

Vakar 18 vai. Sporto halėje įvyko didelis ir įvairus 
t koncertas Raudonajai Armijai pagerbti. Tai pirmas vie- 
I šas neseniai susikūrusių Prufsąjungų Rūmų solistų, mu 
| zikų šokėjų baleto ir kitų meno šakų pasirodymas 
; Visą sudėtingą programą atliko ne prof esi jonalai meni- 
įninkai, bet žmonės, kilę iš darbininkų sluoksnių, iki šiol 
i neturėję galimybių plačiau pasireikšti savo sugebėji- 
Į mais, kadangi įvarių meno “šventovių” durys iki šiol bu
vo atviros tik kvalifikuotiems bei proteguojamiems me
nininkams, kurie šiokiu ar tokiu būdu galėjo įsigyti val
dančiųjų malonę arba niekad nemėgino prieštarauti pra
žūtingai Smetonos politikai. Vakarykštis koncertas pa
rodė, liaudies sluoksniuose yra nemažiau gabių žmonių, 
kurie, gavę padoresnes sąlygas lavintis, galės duoti so
cialistinei Lietuvai ir visai Sovietų Sąjungai stiprių me
ninių pajėgų. Darnus choro ir orkestro sutaikymas, pui
kus tautiniais lietuvių drabužiais apsirengusiu šokėjų, 
atlikusių du tautinius lietimų šokius pasirodymas, sukė
lęs audrą ovacijų, dėl ko turėjo dar kartą pakartoti iš 
tikrųjų gražius senus lietuvių šokius, mandalinų tei gi
tarų orkestras, gražus baleto numeris pagal Miko Pet
rausko kompoziciją ir daugelis kitų meniškų dalykų — 
visa tai buvo palydima gausiais plojimais sausakimšos 
sporto halės, kurios didesnę dalį buvo užėmę - Raudono
sios Armijos kariai. Koncertas praėjo tikrai jaukioj dva 
šioj, ištisai lietuviška programa buvo paįvairinta kelio
mis rusų dainelėmis bei muzika. Čia tenka pažymėti iš 
tikrųjų iki šiol pas mus vis dar opų klausimą — rusų dai
nelių vertimą į lietuvių kalbą. Vakarykščiam koncerte 
dainuotų rusų dainelių tekstų vertimai į lietuvių kalbą 
buvo tokie nevykę, kad net trukdė pačios dainos muzika 
linį atlikimą, šis koncertas parodė lietuvišką dėkingumą 
Raudonajai Armijai, — už jos suruoštus koncertus atly
ginama tikru lietuvišku duosnumu.

Lietuvos pavergimo dokumentacija
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respublikos integrali dalis.
(Lietuva, 1958 Nr. 3)
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Prūsų Lietuvos vardas turėjo I nai. Viena jų ištraukta iš 24,883 
prasmės po Lietuvos padalini-1 pėdų gelmės. z

žvaigdėžuvių—starfish yra 
1,600 rūšių. Texas univer-
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America U the place that Is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bondi 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
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you b»nk.

Before you know it, your Ammcan 
will be a reality.

Take stock in Arnerica.

V sbries E •*

Kaip Žemaitijos, Augštaitijos, 
Nos- Dzūkijos, taip ir Mažosios Lietu

vos vardas pasiliks ir tada, kai 
Istorijos skriaudos bus atitaisy
tos ir Mažoji Lietuva bus Lietu
vos

Prūsų Lietuvos atstovai, su
sirinkę Tilžėje 1918 m. lapkri
čio 16 d.v savo atsišaukime į 
Lietuvos Tarybą pavartojo Ma
žosios Lietuvos .ėrminų; o nę 
priklausomosios Lietuvos vals
tybės delegacija per Versalio tai
kos konferencija po pirmojo 
pasaulinių karo įvedė jj į tarp
tautinės politikos -žodynų, kaip 
“Lithuania Minor”, “La Lithua- 
ąie Mineure”. Mažosios Lietu- 
vps vardas įsivyrayo ir 
klausomoje Lietuvoje

9 
apie 
versitelo ekspedicija 1968 m. 
Meksikos įlankoje pagavo žvaigž 
dėžuvę 54.33 colių diametro, 
nors jos liemuo buvo tik 1.02 
colio. Ji yra to universiteto ko
lekcijoje ir išdžiūvusi sveria tik 
2.46 uncijas. Prie Kurilų salų 
1970 m. rusai pagavo 37.79 co
lių žvąigžuvę. Ji svėrė truputį 
virš 11 svarų. Mažiausia tos rū
šies žuvis sugauta šiauriniam 
Pacifike. Jos didžiausias diame-

įr įiepri-Įtras buvo tik 0.72 colio. Kai 
.kurios žvąigždėžuvės laikosi gi-

I. Profsąjungų Rūmų koncertas Raudonajai Armi- .
jai pagerbti. - - ; <

“Darbo Lietuva” Nr- 48 — 1940. VIII. 11. ’ '
II. “Kauno Audiniuose” gamyba padidėjo apie 150% 

(propagandinis rašinys su padirbtais skaičiais — patei
sint! okupaciją prieš Lietuvos gyventojus). * ■

III. čigonai rūpinasi Įsigyti žemės (propagandinis 
rasim) “Darbo Lietuva” Nr. 48 — 1940. VILL 1L

IV. Kas Vilniuje skirs prekybinius Komisarus.
Paskyrimas agronomo J- Bartašiaus Prekybos. Minįste-. 
rijos Įgaliotinio skirti komisarus Vilųiaus mieste ir ąri- j 
tyje. ;

Reikia pastebėti, kad agr. J. Bertašius bolševikų su- - 
sisiekimo teismo (lineinyj sud) prieš pat karui kilus bu
vo nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo- Ir tik Įęą- 
rui kilus nespėjo jį išvežti katargon,. išsigell>šjp- Po to 
veikė Nepriklausomos Lietuvos, atstatymo labui ir gy
vavo įvairiuose slaptuose organizacijose. Pasitraukė, į 
vakarus ir mirė Chicagoj (“Darbo Lietuvą” Nr. 49. VIII. 
12.40.'

“Kauno Audiniuose” gamybą pądidęjo apie |5(Į proc.

Darbo žmonės ,perimdami pramonę į savo rankas, 
Įrodo kaip jie įvertina bendrą padėtį ir reikalą kelti dar- . 
bo našumą, didinant ne .tik darbo tempą, bet panaudo
jant visą sumanumą bei iniciatyvą.

“Kauno Audiniuose”, noi*s šiuo metu dar apie 25% 
darbininkų atostogauja, taiso sveikatą sanatorijose, dar 
bo našumas smarkiai pakilo ir gamyba padidėjo.

,Rugpjūčio 5 d., pirmąją dieną po įmonės nacionali
zavimo, gamyba padidėjo 100%, rugpiūčio 6 cL — 112 % 
i-ugpiūčio 7 d. — 133%, rugpiūčio 8 d. — 141% ir rugpiū 
čio 9 d. 142%.

(Audėjos suintensyvinusios darbą ir dirbdamos dviem 
— keturiom staklėm rodo pasigėrėtinus rezultatus.'

Štai kelių geresnių audėjų darbo procentinis įverti
nimas. Dėl vietos stokos teduodame tik keletą būdinges- 
nių pavyzdžių alfabet tvarka.

(Bus daugiau) . /
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SPAUDĄ PAVARČIUS
Vilkas — Belgradas — Altą

Jau praėjo visas mėnuo, kai 
š. m. gruodžio -4 d., St Peters
burg?, Floridoje, JAV įvyko 
Vilko (Vyriausio Lietuvos I?r 
laisvinimo Komiteto) atstovu su 
važiavimas — Seimas. Lietuviš
koje spaudoje apie tą seimą vis 
dar kalbama, rašoma. Yra tei
giamų ir neigiamu pasisakymų.

Peržiurėjus didžiąją dalį tos 
lietuviškos spaudos, jau galima 
susidaryti apytikrį to seimo dal
bų eigos vaizdą, kokie ten bu
vo pranešimai, apie ką buvo 
kalbama, kas atlikta, kas nutar
ta, kas padaryta ir kas paminė
ta, o taip pat kas nenutarta, kas 
neatlikta, kas nepadaryta ir kas 
net nepaminėta.

Tuo pat laiku (prasidėjo žy
miai anksčiau, š. m. birže.’fo 
mėn.) vyko ir Belgrado konfe
rencija. patikrinti Helsinkio aktų 
nuostatų vykdymą, >pač kas lie
čia žmogaus teises.

Vliko valdybos pranešime sa
koma: “Vliko valdybos didžioji 
šių metų veiklos dalis sukosi 
apie Belgrado konferenciją”, 
(“Draugas” 1077.12.12). šitas 
pasakyunas, kaip vėliau matysi
me, neatitinka Vliko veiklai. Į 
Belgradą nei vienas valdybos na
rys nebuvo nuvykęs pasižiūrėti, 
kas ten dedasi. Tik Vliko pra
šomas, Lietuvių Žmogaus Teisių 
komisijos narys kun. K. Puge- 
vičius pr. m. spalio 25-31 d., 
kaip girdėjau, vykdamas į Ro
mą, pakeliui užsuko ir i Belgra
dą. Ten jis apsilankė ir pas 
JAV ambas. Jugoslavijoje, pas 
Vatikano delegac. pirm, ir buvo 
susitikęs su Airijos delegacijos 
nariais, ir jiems įteikęs infor
macinės literatūros, tai ir vis
kas.

Ambasadorius Arthur .Gold
berg, JAV delegacijos pirm. Bel
grade, žmogaus teisių gynimo 
reikalu, pagal Helsinkio susitar- 
rimą, kalbėjo pirmas ir gana 
aštriai pakaltino Sovietų Sąjun
gą ir kitas komunistines, šalis, 
dėl žmogaus teisių nevykdymo, 
šita savo griežta kalba, jis lyg 
ir paragino, padrąsino ir k'tus 
vakarų valstybių atstovais taip 
pakaltinti Sovietus dėl žmogaus 
teisių nevykdymo. Dauguma va

kariečių tai ir padarė. Sovietai 
net kelis kartus pagrasino apleis 
ti konferenciją jei ir toliau jie 
bus kaltinami. Kaltinimai ne
sustojo ir Sovietai konferenci
jos neapleido. Matyt, kad ben
dradarbiavimas su vakarais 
jiems yra svarbesnis ir naudin
gesnis negu vakariečiams. Jie 
gerai žino, kad dėl žmogaus tei
sių nevykdymo jiems niekas ka
ro nepaskelbs, o detente poselė- 
ja ir vakarai.

Altos pirm. Dr. K. Bobelis i 
'Belgrado konferenciją išvyko 
pr. m. lapkr. 19 d. ir grįžo 26 
d., o 27 d. Alios patalpose (Ihi- 

[cagoje jau sušaukė liet, spaudos 
atstovų ir visuomenės konfe
renciją ir plačiai informavo ir 
apibūdino Belgrado konferenci- 
ijos eigą ir kas toje konferenci
joje Lietuvos ir viso Pabaltijo 
reikalu buvo atsiekta. Apie tai

Į kelis kartus lietuviškoji spau- 
jda ilgiau ir trumpiau rašė.

i Dr. K. Bobelis Belgrado kon
ferencijoje dalyvavo kaip sena- 

į toriaus R. Dole etninių grupių 
patariamosios komisijos narys, 
kitąs los komisijos narys daly
vavo latvis G. Meierovics.

; Sen. R. Dole toje konferenci
joje dalyvavo kaip Europos sau-1 
guino kooperacijos kongreso' 
komisijos narys ir kaip Ameri
kos delegacijos narys, kuriai va-' 
dovavo amb. Artur Goldberg 
ir kuri buvo paskirta palies pre
zidento J. Carter.

; Artinantis sen. R. Dole kalbos! 
pasakymo laikui, kaip Dr. K. 
Bobelis sakė, delegatų tarpe pa
sklido gandas, kad sen. R. Dole 
konferencijoj išsprogdysiąs bom 
bą, tai yra, ką tai baisaus pasa
kysiąs sovietams. Kalbos išva
karėse, sovietų delegacijos pirm. 
Voroncovas, per JAV ambas. 
Jugoslavijoje, paprašė sen. R.

rDole su juo susitikti. Iš susiti- 
kimo sen. Dole grįžo savo nusi
statymo nepakeitęs. Taip pat 
State Departamento atstovai

’sen. R. Dole įteikė parengtą kal
bos tekstą, kurią jis turi pasa
kyti konferencijoje. Tą Slate 
Dpt. kalbą jis numetė į šalį, o 
susėdę su Dr. K. Bobeliu ir lat
viu G. Meierovics, visi kartu

šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

liėjūri S spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

. A.V
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti {takos J krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus iJsnjstos, jei £1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N AUJ1ENO8.
173> So. Halsted St, Chicago, HL 80W8
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dirbo kelias valandas ir paren
gė visiems trims priimtiną, man 
dagų kalbos projektą, kokią jis 
turėtų pasakyti konferencijoje.

Reikia manyti, kad tą kalbos 
projektą jis parodė ir JAV de
legacijos pirm. A. Goldberg ir 
gavo jo pritarimą. Nors kiek
vienas JAV delegacijos narys 
turėjo pilną teisę nevaržomai 
pasakyti, pareikšti savo nuo
monę, bet bendradarbiavimas 
delegatų tarpe, beabejo, turėjo 
būti.

čia paduodu tą sen. R. Dole 
kalbos vietą, kurioje jis išvar
dijo visas tris, kaip sovietų oku
puotas Pabaltijo valstybes Lie
tuvą, Latviją ir Estiją:

“It is a fact that the United 
States ras never recognized the 
Soviet incorporation of Lithua
nia, Latvia and Estonia and U. 
S. official policy of nonrecogni- 
tion was not affected by the 
results of the European security 
conference. This Long-Standing 
principle is the policy of the 
United States and is supported

i

vietų S-gai kaitinimus jis ne
atsakysiąs, bet kas liečia Pabal
tijo valstybes Lietuvą, Latviją 
ir Estija, tai senatorius nežinąs, 
ką jis kalbąs. Tos valstybės esą 
pačios savo laisvu noru ir lais
vais balsavimais įsijungusios į 
Sovietų Sąjungą. Ir Sovietams 
tai esą visai nesvarbu, ar JAV 
tai pripažįsta ar ne. Praeisią L5 
metai ir JAV pripažinsiančios.

Į sovietų ambas. Voroncovo 
kalbą, tuojau pat griežtai rea
gavęs JAV ambas. A. Goldbcr- 
gas, pabrėždamas, kad labai gai
la, kad gerbiamas ambas. Vo
roncovas pats nežinąs, ką jis kai 
bąs ir nežino, kad tos valstybės 
esančios Sovietų S-gos nelega
liai okupuotos ir to* okupaei . 
jos JAV nepripažino ir nepripa-j 

(žįsta ir į Helsinkio aktą jos nėra 
įtrauktos. Tuo reikalu niekast pažiūrimi į ta« - 
daugiau nebekalbėjęs.

Čia noriu atkreipti mūsų brež- 
nievininkų dėmesį į tai, kad Sov. 
deleg. pirm. Voroncovas, savo 
kalboje, Helsinkio aktu nesirė
mė ir net nepaminėjo Pabaltijo 
valstybių įjungimo ir pripaži-

Pastabos iš tolo
(Tęsinys)

X kilimo v;h);k. Enciklopedijoje
Atsiminimu rašymas nėraį ra>yda:nas apie sukihmą ne

jau labai dėkingas darbas, diįso paminėti nei vieno net 
Gerai, kad man, iki šiol, nie-; Vyriaus ą ji Mažosios Lietuvos

Komitetą sudariu-
asmenu vardu. Kodėl?

kada neatėjo mintis rašyti al-jGelbėjimo 
sinonimus, lai. ką rašau
ra padriki prisiminimai —Į1 ivsa, jis ra.\o savo, kaip suki- 
kiek jų prisimenu. Daugiau limo vado karininko auto- 
nicko. Dolto ip nesiverčiu nak ’ ritėtu pridengtuose atsiminimuo 
!v lovoje an; kilo šono, kai’1 se. pasikėlęs net į “armijos va- 
prisimenu. kad vieno ar kitoj <1<»" titulą 
pavardę esu praleidęs, nepa
minėjęs.

j Kai dabar jau blankstant ir 
’mano prisiminimams, dažniau 

kas kitu pu.
|iašyta, kitų atsiminimus/ tai[rine Prasrne- 
• kartais net labai nustembu, 
matydamas, kokie buvo tų at
siminimu rašytojai “trumpare 
giai” ar “savanaudžiai” — iš
leisdami daug faktų ir vardui 
savo “atsiminimuose”. Ypačiai, 
noriu pabrėžti, tokių “Human 

i” atsitikimii 
j tais atvejais, kai rašoma apie 

ambas. Goldberg neblogiau yra j xiaipedos sukilimą Net toks; 
susipažinę su Helsinkio aktų Jonas Budrys (Polovinskis). su

nimo Sovietų S-gai. Reikia ma- pjghts Violation
nyti, kad ambas. Voroncovas ir

susipažinę su Helsinkio ; 
teisine galia, negu kai kurie mū
sų pasimetę rėksniai ir J. A. 
Valstybių kaltintojai. 1

kai’ se, pasikėlęs net į
l tai “OK". Bet ko
jis, tas armijos vadas 

leidžiasi į politinius laukus — 
kurie visiškai nebuvo jo vei
kimo ribose, mažaų mažiau
sia kaip sukilimo vado, ka- 

Yra tokių rašy
tojų np “aprašytojų" daugiau, 
parodžiusių siaurą politinę iš
mintį. neapykantą “fellow ci
tizen’’, kad nesumažinus sa
vo “nuopelnus“... Vieną toki 
atvejų noriu pastebėti. Tuos? 
mano peržaūžėtuose atsimini
muose ir prisiminimuose be
veik niekur (kalbant apie su
kilimą) neužtinku Juozo Prons- 

(Nukelta į 5 psl.)

Į
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by the congress of the United 
States. '*

Lietuviškai: “Tai yra faktas, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės niekados nepripažino Bal
tijos valstybių Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos inkorporavimą 
(įjungimą) į Sovietų Sąjungą 
ir oficiali JAV nepripažinimo 
politika nebuvo paveikta Euro
pos saugumo konferencijos iš- 

idavoje. šitas pastovus Jungtinių 
Valstybių politikos principas yra 
remiamas ir Jungtinių Valsty
bių kongreso”.

Pasakyta gana švelnioje f or
imoje. Tačiau, Pabaltijo valsty
bėms tai yra istorinės reikšmės 
įvykis, kur per 37 metus, nuo 
pat antrojo karo pabaigos 1945 
m., pirmą kartą, viešai tarptau
tiniame forume buvo pasakyta, 
kad Pabaltijo valstybių Lietu
vos, Latvijos ir Estijos įjungimo 
į Sovietų S-gą, Jungtinės Ame
rikos Valstybės nepripažįsta.

Po sen. R. Dole kalbos, žodžio 
paprašė Sovietų delegacijos pir
mininkas Voroncovas. Jis pa
reiškė, kad į visus tuščius So-

Žmogaus teisių nebojimo ir 
ypač išskirti) šeimų susijungi
mo varžymo ir trukdymo reika
lu, ga na griežtoje savo kalboje 
sovietus pakaltino kongresmanė 
M. Fenwick ir sovietų ambas. 
įteikė ilgoką išskirtų šeimų są
rašą, kuriame yra ir keletas lie
tuvių pavardžių.

Vliko atstovų seimas visai ne
rado reikalo paminėti AJtos žy
gių ir nuopelnų Belgrado kon
ferencijoje. Taip pat Vliko sei-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
UETUVIšKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamart sancn Įa 
gyventojus ir gamtą. 1,200 Iletuvlšky vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršellaL

Persiuntimui paštų reikią pridėti dar 50 tentų.

1735 So. Halsted St, Chicago, fit 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
mas nerado reikalo ir nepada-’ A KISS IN THE DARK. Pitantiškų ir intymia nuotykiu
re nutarimo ir nepasiuntė padė- paimti ii gyvenimo. Lengva* itilius, gyva kalba, gražiai išleista,
kos telegramų ar padėkos raštų! I50 PsL $2.50.
nei ambasadoriui A. Goldberg, 
nei sen. R. Dole, nei kongresma- 
nei M. Fenwick, o tie garbingi i

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl, kainuoja $2.00.

- . Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-
žmonės tikrai to vra verti ir nu-1 tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
sipelnę. ! 211 Kaiua $3-00- Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma ftų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir
Tai šitoks m Vliko rūpini-! kitas knygas galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

masi Lietuvos laisvinimu ir periiRU- •

Belgrado’konferencijos eiga.
A. Piešk ys 1731 Bo«th Hilited Street, Chleece, HL WI8S

{ Taupykite dabar

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą 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 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 gyvenimų 
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 dot

, GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

pas mus

rfrj’f ~’ru^Tir^FTJnTF

Pu mu taupomi pinigai at
lietai dldeliuB darbiu. Pirma, jie pa
deda Jonu pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigytu

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėna- 

iio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienotu

Išduodami Certifikatai, kurie ne

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
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knygų »r lanfyną.
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Dr. Ktryt Griniui, ATSIMINIMA! IR MINTYS. U totrm Gra
žiai* viršeliai* 336 p«L Kaina 36.00. Minkštai* U.BI

Pror. v»€l. airfliki, SENŲJŲ UETUVHKU KNYGŲ itTG- 
RIJA, I dalis. 208 psL. Iriita — S3.00, mlnHtala -1r- 
ielialii — S2.00; U dalia, 223 p«L, irljta — 13.00. minki- 
tai* viršeliai*fUt

Mandkx Toma* — Tamašaurk**, LIETUVIBKASIS PAMARYS.
• Pakalnės ir Labguvos, apskrity g* su įdomiais tprtlymali. ffin- 

jrtracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.
P. KwIQna*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Uetavo* 

partizanų buitie* romana* 292 pualapių. Kaina S3.
JanIn* N*r0n4, TRYS IR VIENA, Jaunystė* itaimtalma i 

170 p«L____________________________________
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palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
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Investavimo knygelės sąskaitoa 
neša
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Sen. Humphrey buvo lietuvių draugas
praeito penktadienio vėlų vakarą Minnesotojė, Wa

verly kaimelyje, savo savo namuose mirė sen. Hubert Ho 
ratius Humphrey. Šlapimo pūslėje prasidėjęs vėžy^ buvo 
taip plačiai praplitęs po visą kūną, kad nebuvo jokios vii 
ties jam padėti net ir geriausioje ligoninėje. 1976 metais 
padaryta operacija skausmus šiek tiek sumažino, bet svei 
katos jau nebegrąžino ir senatorius žinojo, kad tuo tarpu 
dar nėra jokių vaistų smarkiai praplitusiam vėžiui sus-

Siuvėjas

principo jis stovėjo už visų pavergtų'laisvę. Jis ragino ir 
lietuvius tęsti kovą už Lietuvos išlaisvinimą. Jis pats ne

V. KAROSAS

Koasb ir kūrybos simpoziumas

pripažino Lietuvos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą ir kvietė !snnėmis tiesomis, kaip Koper- 
kitus nepripažinti tokio žiauriaus prievartos akto. Jis bu^n ko Galileo, Newtono, Darvi-

už kryžiaus karus, inkviziciją, 
vergiją, baudžiavą, tautų paver 
girną, silpnųjų išnaudojimą,nes 
visa tai krikščioniškos Bažny
čios rėmė ir teisino atatinka
momis Biblijos citatomis.

! Jei vien komunistiniuose kra
štuose viešpatautų teroras ir 
žmogaus teisių paneigimas, tai 
tuomet turėtume mokslinę ba
zę tokiems reiškiniams aiškinti. 
Tačiau nacizmas savo bestijąlįš 
kurnu buvo toli pralenkęs bolše-

.iŠ akademinių aukštumų ir f ak-, 
.tų švjesoja nagrinėjo krikščio
niškų Bažnyčių padėtį totalita
rinėj ekomunUtinė j e sistemoje. 
Išgyvenus Bažnyčiomis įvairius 
persekiojmus, paskutiniame de
šimtmetyje jų padėtis susiklos
tė sekančiai. Visose komunisti
nėse valstybėse vekia oficialiai 
pripažintos Bažnyčios, bet di
desnėje ar mažesnėje valdžios 
kontrolgje.

Ta kaina Bažnyčios galėjo 
pratęsti savo egzistavimą, pasi
tenkinant vien pamaldų ir apei
gų atlikimu. Tokiose sąlygose, 
išlaikant vien bažnytines for
mas, pamažu nyksta pati krikš
čioniškoji dvasia, be kurios il
gainiui turės išnykti ir pačios 
Bažnyčios. Tokiomis priemonė
mis siekia totalitarizmas sunai
kinti visas religijas ir jų vieton 
įpilietinti savo pseudo-ateistinį 
tikėjimą.

Prieš tokią padėtį pirmiausia, 
pasisakė mažos krikščioniškos 
bendruomenės, kaip baptistai, 
sėkmininkai ir kiti, kurie ėmė 
sudarinėti pogrindžio tikinčių
jų susibūrimus, laisvus nuo val
džios kontrolės. Vėliau šis sąjū
dis persimetė į tradicines Baž
nyčios, iš kurių Lietuvos Kata
likų Bažnyčia iškilo į pirmau
jančias pozeijas. Tokiu būdu 
susidarė pernelyg Bažnyčių eg- 
zitavimo dvilypumas
krikščionių dalis prisilaiko ofi
cialių institucijų, kita — veikia 
pogrindyje ar katakombose.

Tikrovė įrodė,’ kad "oficialios 
Bažnyčios pamažu praranda sa
vo įtaką į mases, ypač nepajėgi 
patraukti jaunuomenės, kai tuo 
tarpu pogrindžio sąjūdžiai, veik 
darni tiesioginiai ar per savo 
samizdato leidinius, turi didelį 
paveiklumą į tikinčiuosiuų ir jau 
nimą, nors už tai apmokama 
kankinių kančiomis.

(Bus daugiau)

(Komentarai)
(Tęsinys)

Dr. Girnius, pasistatęs sau Galvojant šiuo dr. Girniaus 
• *dav’niu atskleisti dabartinės filosofiniu metodu tektų Jėzų 

etuvis moralinę filosofiją, Kristų padaryti atsakomingu 
radėjo nuo Markso, kuris,kaip 
in ma, buvo didžiausias Rusi- 
s despotizmo priešas ir drauge 

legaiiestingai Kritikavo rusų re 
ollucionierius, pasišovusius iš 
do’alizmo peršokti į agrarinį 
monizmą.
Marksas pakartotinai įspėjo 

'usijos pavergtas tautas, kad 
išgalima išvengti kapitalistinio 
Išsivystymo laikotarpio savo ke- 
yje į laisvę ir socializmą. Pasi
rinkus rusų utopinių revoliucio
ai erių išsivadavimo kelią pa-* o fašizmas, kaip ir įvai- 
teks į didžiausias nelaimes, ką?rias diktatūros, praktikavo pa
su kaupu patvirtino istorija. ! n*šius metodus, nors ir sušvel- 

Marksas rėmė ir organizavo Intoje formoje.
paramą Lenkijos-Lietuvos 1963 
netų sukilimui paremti, nes 
kuomi norėjo atmesti Europos 
sandariną nuo vakarų sienų, Vė 
šau Engelsas per Vokietijos 
nnomą social - emokratų par- 
c ją rėmė netiesioginiai vokiečių dais negalima laimėti mūšio 
mkltarizmą, kad užkirtus xkelią * prieš įgudusius trybinius ieo- 
Rus jos imperializmui į vakarų logus, nes pastarieji daug į- 
.vuropą. / mantriau vartoja tiesos kla-

Markso teorijos netapo mok- stojimo techniką.

i DR. A. JURĖNO PASKAITA 
!

Pabaigai turėsime aptarti į- 
mark domią dr. Algimanto Jurėno pa 

skaitą — Bažnyčia totalitarinė
je valstybėje. Nors savo amžiu
mi prelegentą tektų priskaityti 
daugiau prie vyresniosios kar- 

ndustr alizaciją ir demokratėji tos,bet savo išsimokslinimu Tue 
i suvaidino didelę rolę kolo- 

•?' alinių tautų išsilaisvinime. 
Marksas buvo revoliucionierius 
r human’stas, tad jam primes
ti Rusijos bolševizmo nusikalti
mus yra neleistina tiesos defor- 
m c’j a.

j ei prelegentas nepastebėj o 
siu reiškinių visuotinamo ir 
nemėgino toje plotmėje aiškinti 
jų priežastingumo, tai toli pra
silenkė su filosofo ir ntelektua- 
lo pašaukimu. Su tokiais meto-

viena

tabdytL Jis sutiko “gydytis” namie, nes žinojo, kad ligo-1v0 įsitikinęs, kad Lietuva, kaip ir kitos Pabaltijo valstybe ar Einšteino, nes neišlaikė is 
ninė jam daugiau negalės padėti, negu mylinti žmona. vėl taps laisvos. Kaip šiandien laisvai tvarkosi visa; ■“r -|Cs e^zamino- Vienok mark
Jis ėmė gydytojo išrašytus vaistus, bet jautė, kad kiek- Afrikos ir Azijos tautų, taip^laisyai ir nepriklauso-,
viena diena:darosi vis sunkesnė.
į ' Sen. Humphrey buvo vaistininkas, bet anksti pradė

jo. domėtis politika ir visuomenės klausimais. Jam labai 
gerai buvo pažįstamos Minnesotos farmerių problemos. 
Jis žinojo, kaip jie taupė, stengėsi kitur uždarbiauti, bet 
galas su galu sudurti būdavo labai sunku. Reikalai šiek 
tiek pradėjo gerėti, kai vyriausybė Įsikišo ir suteikė sk
riaudžiamiems farmerams šiokią tokią protekciją- Hum 
phrey baigė teisės mokslus, kad galėtų-daugiau padėti 
nuskriaustiesiems. Be to', jis turėjo gerą atmintį ir mo
kėjo- gražiai kalbėti. Jis prisiminė riebių ir ne tokių rie- 
biė farmerių anekdotus, kuriais jis paįvairindavo far
merių šaukiamus susirinkimus. Sen. Humphrey galėjo 
kalbėti bet kuria tema, jeigu jam duodavo kelias minutes 
pasiruošti.

Minnesotos politikai pastebgjo jauno Humphrey ga
bumus aiškiai dėstyti savo mintis ir silpninti priešo po
zicijas. Pirmiausia jis buvo savivaldybės pareigoms, o 
kai šiek tiek pagarsėjo, tai sudarė sąlygas atsakingoms 
pareigoms Washingtone. Iš Minneapolio burmistro pa
reigų, jis pateko- Į kongresą, o už kelių metų buvo išrink 
tas ir Į senatą. Įsisavinęs pagrindines -parlamentarines 
taisykles, jis tapo geriusiu partijos kandidatu viceprezi
dento pareigoms. Demokratų partijai nominavus John- 
soną prezidento pareigoms, pastarasis pasirinko Hum
phrey viceprezidento pareigoms. Humphrey, kaip ir vi
si politikai, norėjo tapti krašto prezidentu. Jis dėjo dide
les viltis Į praeitus rinkimus, bet ‘Jimmy Carteris gavo 
partijos nominaciją Sen. Humphrey labai daug galėjusi 
pakenkti ir liga. >

Sen. Humphrey visą laiką buvo lietuvių draugas- Is Langer ir W. Duff. Sen. Humphrey pilniausiai pritarė draugo sem H. H. Humphrey.

r’sidėjo prie darbinin-
- x , -n u i u- kijes ssilrisvinimo nuo ekono-mai ^res tvarkytis j pavertos Pabaltijo valstybių tau-)m-nės ir prespaud0S)

- . ■ j paspartino atsilikusių kraštųtos, — pasakobavo H. Humphrey. !
Vyresnieji Amerikos lietuviai prisimena, kad Lietui 

vos laisvės, pagalbos tremtiniams ir tolimesne kova už 
rusų pavergtas'Rytų Europos tautas kongrese labiau-į 
šia rūpinosi sen. Paul Douglas. Jis paruodė Pavergti! Taus 
tų Įstatymą ir pravedė jĮ per kongresą. Jam teko daug'; 
dirbti prie-'vadinamo Displaced Persons (DP) Įstatcuno,’ 
kad Valstybės Departamentas neturėttf kreipti dėmesio; 
i veikusias vizų kvotas ir keliais kitais klausimais. Clau-’ 
džiausiąs sen. Douglas bendradarbis, buvo Dr. P. Grigai-].Douglas iniciatyvai ir pasižadėjo jo darbą nuošim
tis, teisės- mokslų daktaras, turėjęs gana gerą patylimą-' Ižiai remti.
apie Įstatymų formulavimo svarbą- Labai dažnai naujaH į metais sen. Humphrey kandidatavo vicęprezi- 
me projekte kiekvienas žodis turėjo didelę svarbą. Nejjeatp pareigoms. Sovietų propagandas agentūros paruo 
kartą sen. Douglas užsukdavo Į Naujienas, kad galetųjšė tariamą sen- Humphrey pareiškimą, esą. jis pritariąs- 
pasitarti su Dr. Grigaičiu ruošiamo Įstatymo projekto, Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių Įjungimui Į Sovietų 
reikalais. Dažnai prie šių .dviejų teisininkų pasitarimų Sąjungą. Humphrey griežčiausiai tolį dalyką paneigė ir 
prisidėdavo ir Leonardas Šimutis, Amerikos-Lietuvių Tai pakartotinai pareiškė, kad jis visą laiką stovėjo ir tebe- 
rybos pirmininkas. Dažnai visi trys, po ilgesnių diskus:-j.stovi už Nepriklausomą Lietuvą, Latviją ir Estiją Sen. 
jų, užeidavo Į greta, buvusį lietuvišką restoraną lietuvis- H- H. H. ne tik pats šį savo Įsitikinimą skelbė, bet ir ra

gino Įtaknigesnius užsienio valstybių atstovus reikalau- 
arstyti vadiųai ti, kad Lietuva, Latvija ir Estija vėl taptų nepriklausomo 

nią Laisvės administracijai tvarkyti Įstatymą, sen. Doujr-is valstybėmis. ’
glas birž. 24 dieną sušaukė Įtakingesnių kongreso atstovų; Sen. Humphrey nepakeitė savo pažiūras pavergtų 
pasitarimą su atsakingais lietuviais pareigūnais. Tame į tautų raikalu net ir rinkimus pralaimėjęs. Jis visą laiką 
pasitarime dalyvavo L. šimutis, Dr. Grigaitis, inž. Anta- į buvo Įsitikinęs, kad kiekviena tauta tiktai laisva gali gra 
nas Rudis ir pastarojo pakviestas vysk. \. Brilgys. Sen.1 < ausiai augti ir kultūrėti. Jis nurodydavo, kad lietuviai 
Douglas suruošė užkandą, kad galėtų išsiaiškinti kexis pasiekė aukščiausio kultūros, ir gerbūvio laipsnio neprik 
labai svarbius ruošiamo projekto klausimus. Tame pasi-i iausomybės metais, todėl jis norėjo, kad Lietuva būtų 
tarime dalyvavo sen. H. Humphrey, W. Morse, William laisva ir nepriklausoma.
Knowland, ^atriek McNamarra, Herbert Lehman, W. Lietuviai liūdi kartu su amerikiečiais,-netekus gero

kos vakarienės.
1956 metais, kai kongresas ruošėsi

bingeno, Čikagos ir 
u-te, u-tuose, kuruose 
filosofiją ir teologiją, 
viduriniajai. Plačiau
mas, kaip Biblijos vertėjas į 
modernią lietuvių kalbą.

Savo paskaitoje jis nusileido

Harvardo 
studijavo 
atitinktų 
yra žino-

VfASKVA. —. Sovietų Sąjun* 
goję parėjusį antradienį^:2$yaL 
po pietų, dar du kosmonautai 
— Vladimir Janibekov ir Oleg 
Makarov raketa Sojuz 27 iš- 
šauti į erdves, kur turi susi
jungti su erdvėlaiviu Salint 6, 
kuriame du kosmonautai pulk. 
Įeit. Jurijų Romanenk9 Jurijų 
Grecko jau, nuo .gruodžio 10 die- 
nps^ skraido orbitoją aplink že
mę.

NEW YORK. — Amerikiečių 
gyvybės apdraudimo skaičiavi
mai rodo, kad 2030 metais, tai 
yra po 50 , metų nuo> dabar„ 
kiekvienas šeštas amerikietis 
bus 65 metų ar senesnio am
žiaus. Po 50>metų JAV-bių 17% 
gyventoją sudary’s senieji žmo
nės. 1900 metais žmogaus am
žius vidutiniškai buvo 46.3 me
tai, o 1974 metais jau buvo 68.2 
metai.

R. VILIUS

Likimo žabangos
(Tęsinys)

Išvažiavus iš kaimo užuovėjos Ertas pajuto ašt
rų ir šaltų žiemį vėjų, giliai įtraukė savo galva į kaili
nį apykaklį. Kelias buvo užpustytas, vežios priverstos 
kieto sniego, pavažos, čerškė jį piaudamos. Arklys 
klampojo iki pusiau staibių sniege, laužėsi per jo kie
tą plutą, sunkiai traukė rogutes ir nenoriai bėgo. vis 
ir vėl atkrito į žinginę.

Prasidėjo snigimas. Ertienė buvo nusisukusi nuo 
vėjo, užsikniaubusi, ji ir Ąžuoliukas jokio šalčio ne
juto, buvo susipylę, tik jos kojų pirštus erzino kaž 
koks nemalonus gnybimas. Ji pasitikėjo savo vyru, 
buvo įsitikinusi, kad jis kelią suras. Jai piršosi mintis, 
kad geriausiai būtų atgal grįžti į Minijos kaimą ir pas 
jos tėvus pernakvoti, bet ji nedrįso pasakyti, žino
jo, jo būdą, kad jis buvo blogame ūpe. Jos galvoje mai 
sėsi mintys, pynėsi vaizdai, suerzinta galva veikė di\ 
džiu akylumu, matė save, kai ji jaunutė ištekėjo už 
Erto, to meilaus ir jai pataikaujančio vyriuko ir kai 
jis ją vedęs pasikeitė, pasidarė šiurkštesnis, nekantra
vo. kai ji jam savo vargus pasakodavo, ypač kai ji vis 
ir vėl jam Mikeliuką užmindavo, kad jo namuose lai- 
kvli urgnlinH’. kad reikia žiūrėti jam kur tinkamesnę 
vietą surasti. Jei ne tas jo ncdakcplas broliukas, ku
riuo ji prieš vešli es nesidomėjo, ji negalėjo žinoti, kad 
jai reiks su juo viename name gyventi, už vieno stalo

sėsti, tai jie galėtų kuo ramiausiai atgal į Miniją grįž
ti, būtų priėmę mergaitę, ar geimu berniuką, nes jos 
vyrelis buvo šmaikštus, kad ji ramiai miegoti galėtų. 
Tas Mikeliukas, tiesa. Ąžuoliukas nebuvo į savo dėdę 
panaširsmė koja, nė rahka ir nė veidu, bet kas gali 
žinoti koks jo protas bus, kada jis dabar tik vienų me
lų, ji jautė, kad su visa ta Erto gimine kažkas netvar
koje. Vienas brolis atsiskyręs mieste-gyvena, net į jos 
vestuves nesiteikė atvykti, o sesuo į vienuolyną nusik
raustė, na, o vyrelis, nors ir sumanus ir viską žinąs, 
bet labai staigaus būdo, užpyksta dėl menkniekių, juo 
ko nesupranta, įsikalbėti Ueįmanoma^ per dažnai jam 
ant kaktos išsprogsta kraujagyslės, jai skaudu, kad ji 
visa tai prieš vestuves nepatebėjo. Kas žino, kokios pa
kaitos būtų įvykusiom? Dabar jau per vėlu-. Nublukęs 
jos patrauklumas, garbintojai išsibėgioję, ir didžiausia 
kliūtis-vestuvių popieriukas ir vaikas. Ji dar labiau su 
sigūžino, palenkė pečius it galvą,

1 Jc: tas Mikeliukas trobas padegtų, baisu ir pagal- 
j votį! Pradėt iš naujo Ka p Erto tėvai, kad prade j v su
regzti šėtrelę ant nudegintos gyvenvietės, dirbti nuo 

, ankstaus ryto iki vėlyvos nakties, vyrui namuose ne- 
Hnicgant, kad per naktis žvejotų, tokio vargo, apie ku- 
I rį tėvai ir seni žmonės kalki, ji ir pagalvoti nenorėjo. 
:Jic buvo pirmūnai, kurie nuogomis rankomis ant tuš- 
|čios žemės pradėjo, kad sau ir savo veiktais geresnę 
ateitį užtikrintų. Ji susitraukė dar labinu, k ^ptcl ' .. 
^ps suspaustose akyse pasirodė ra r donos liepsnos.

— Dieve, neduok jam degtukus surasti, juos 
gerai pasliepiau?

Snigimas tirštėjo, ir viską įsiautė į baltą, neprama 
tomą mase, kuri vėjo nešama gulė ant jų ir žirgo.

Pakrantė sudžiūvusios nendrės ir ajarų stagarai 
ūžavo, Pripustytuose snicgu_ krūmuose girdėjosi kukš 
čiojimai ir kiloki klaikūs garsai. Ertas dairėsi, bau 
nepamatys kokį lauminą ar velniūkštį iššokant iš jų 
ir laikė botkotį tvirtai suspaudęs savo rankoje.

— Ką gali žinoti pagalvojo, — kartais koks pakly
dęs vilkas iš didžiųjų girių, ar ruja palaidų, sužvėrė
jusių šunų gali užpulti? Jis buvo pasiruošęs kovoti, jis

!jiems dantis su botkočiu išlakins. Per jo strėnas nuk
niaukė paraližuojanlis gylys, jis susirietė, botkotis 
nukrito šalia jo.

į Arklys jau seniai ir raginamas nebėgo, galvą ne
leidęs jis klampojo lėtai per sniegą, įsirėžęs traukė 
rogutes, lyg jos būtų pilnos akmenų prikrautos. Ertas 
sustabdė arklį, jo paties pilvas^ gurguliavo. Jis buvo

i nepratęs evetimos virtuvės valgius valgy ti. Tuo atve
ju jo pilvas buvo labai jautrus ir jis jautė, kad katas
trofa artinasi, vos nesuriko iš skausmo strėnose, kai 
jam reikėjo pritūptu

» Kaip galėdama^ susitvarkęs, Ertas priėjo prie sa
vo nusiminusio arklio. Jo mandrusis žirgas buvo visai 
sunykęs, iškamuotas, Šlapias, garavo, putos veržėsi iš 
po pakinkių, apie jo šnerves kabėjo ledauninkai. Er
tas jautė aštrų skausmą strėnose, vos galėjo pajudėti, 
vargais negalais, jis įlipo atgal į roputes. Priekyje jo
kių krūmų ir nendrių nebesimatė, jis spėjo, kad atsi- 
dūrg į keturių vendenų praplauką. kad jis apleidžia

C — Naujienoj

4 Minijos upės angą. Jis paragino arklį ir tas pradėjo lėtai 
Įžingsniuotu

Snigimas sutirštėjo, matomumas buvo labai men
kas, toliau arklio uodegos nieko nesimatė. Ertui rodė
si. kad arklys klaidingą kryptį pasirinko, tarp kelių 

j viens kitą kertančių vėžių, kurios apsnigtos ir užpus- 
! tylos nelabai matėsi. Jis timptelėjo pavadžius, arklys. 
priešinosi, nenorėjo jo kryptimi suktis. Ertas patrau
kė pavadžius stipriau ir arklys turėjo jam paklusti.

Po kurio laiko, Ertas pajuto, kad ne tik jis bet ir 
arklys jokio kelio nežino ir neseka, kas pirmiau Ertui 
atrodė lyg vėžes, dingo sniego pusnyse, bet jis toliau 
ragino arklį klypuoti, nes kada nors jie turės kur kran 
tą pasiekti. Už kurio laiko jfs pamatė šviežiai prava
žiuotas vėžes.

Ertas nudžiugo. - čia kas tai neseniai pravažia
vo, — galvojo jis ir pasukęs arklį prądėjo jas sekti. 
Veik jis pastebėjo, kad vėžės pradeda dvigubintis ir 
po to trigubintis; jis stvėrėsi sau. už galvos, — jis va
žiavo savo pravažiuotose vėžėse uždarais lankais. 
Supykęs timiciėjo arklio vadžia^ kad išvestų jį iš to 
užburto rato. Jis galvojo galėsiąs sau kryptį, surasti i£ 
vėjo pūtimo, žinojo kokia kryptimi jis pūtė aplei
džiant Minijos kaimą, iš kurios pusės smarkavo Jis 
praskleidė savo kailinių apykaklę ir leido vėju b savo 
kairią ausį šalčiu? pakūrenti, stengėsi tiesio krytimi 
važiuoti, kai pasieks krantą, jis atsiseks, nes visus ke
turių upių krautus praplaukojė jis gerai pažinojo.

(Bus daugiau)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOJ 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4449 Paloki Rd. (Crowford 
H*Jlcal Bv'Mina). T«L LU 5-6446 

’ lomus pagal susitarimą 
Je’ w •Atliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Centw 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Henheim Rd., Westchester, IL.
V ALA" DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

Rex.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
A^Ui^.RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 34)001.

TEL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Suomės portretas ]
1

Kajetonas Šklėrius

El
■

žymėtas, bet valdiško buto dar 
neužsi tarnavo.

Saugumo darbuotojai apie šią 
šeimą ėmė skleisti įvairiausius 
prasimanymus ir gandus.

Todėl jie abu su žmona ir vai 
kų vardu kreipėsi į tarybinę ad
ministraciją, prašydami leidimo 
“įvažiuoti iš TSRS ’

Gruodžio 14 dienus laidoje 
The New York' Times įsidėjo 
Vasiljevo pasikalbėjimą su 
dviem amerikiečiais reporte
riais, su kuriais jis susiliko gat
vėje ir viešbučio kambary, kai 
policija sutrukdė jam priimti 
korespondentus savu bute. Va
siljevas papasakojo jiems savo 
vargo kelius, bet.ir pripažino, 
kad Lietuvoj jam esą lengviau

raščio “Prūsų Lietuvos Balso’* 
dvasią. Bet jau tuo laiku Klai
pėdos pajūrio horizonte pra
dėjo kilti juodi debesys iš 
Lenkijos putės, sukilimo ne 
tik mintis, bej ir paruošiamie
ji darbai “stojosi kūnu”. J. 
Pronskus gretai '‘pritapo” prie 
Vyr. Maž. Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto, su kuriuo visų laika 
dirbo iki laimingos sTikilimo pa
baigos — laijmėjimo. Kuklu 
mas, žinoma, yra gera dorybė, 
bet kai kada — nepateisinama. 
Tik matykite: patys pagrindi
niai Vyr. Maž. Lietuvos Gelb. 
Komiteto nariai — klaipėdiškiai 
jokių atsiminimų neparašė iq 
neparašys, nes M. Jankus, V. 
Šaulinskis, J. Slrėkys ir J. Lė- 
bartas jau įnirę. Vienintelis to

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jūs tyrinėjate Raitu*, nes tariatės juos# turį amžinoji gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629.
tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
^contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta iret

D1LLE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rc/STREET 

Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.; 770-2880 .

Rezidencijos telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET.

------ Tel. PR 8-122Š
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie

gyventi kaip Baltgudijoj, kurlkoinileto nariM dar tebėra gy- 
spaudimas esąs didesnis ir kur 
dažnai pasitaikydavo, kad vai
kai būdavo atimami iš tėvų, kad 
užaugę netaptų religingais.

Dabar Viktoro Vasiljevo per
sekiojimas pasiekė itin drama
tišką fazę. Tikėsimės, kad lais-

i • i-vojo pasaulio susieinu įėjimas jo 
<’ imančia sudarys Jam ir jo šeimai

(E)

Nesiliaujantis Viktoro Vasiliievo
- persekiojimas

Sausio 6 dienos Baltimore tymo ribų, o kai kurie asmenys 
Sun laikrašty paskelbta žinia, ir šeimos ir šiandien represuo
ju specialaus korespondento iš j jam i, kaip esantys už Įstatymo”. 
Maskvos, kad Vilniuje gyvenau-j x... x . __ ,x. f . Viktorui Vasiljevui dar Tertis Viktoras Vasiljevas prievar-1 J .. .. . -v i i y; t niežo mieste tarnaujant kauluota išmestas is savo buto. JiS te-i .. yin-n j r v. i j . • meneje (19a9—1960), spec, tardei on u pranese korespondentui,. , , 1, j - j- • nn • nybos kapitonas Saronovas lie- kad sausio o dieną, apie 20 vy-* J 
rų iš KGB įsiveržė į jo butą ir 
išvežė jo baldus ir kitus reikme
nis Į sandėlį, o jam pačiam pa-.^ 
siūlė persikraustyti su šeima į’ ’ 
bendrabutį. Vasiljevui atsisa-, 
kius ten eiti, jis su šeima palik
tas gatvėje. Tai paskutinis veik
smas jo gyvenimo dramoj, kuri 
jau tęsiasi 20 metų. Sovietų Są
jungos valdžia jį persekioja to
dėl, kad jis priklauso krikš
čionių bendruomenei — pen- 
kiasdesim t i įlinkam s (pen tecos-

niais 2-4 vaL popiet ir kitu taiki lak). Vasiljevas taip pat. bijo.
pagal susitarimu

ygas išvykti į Vakarus.

PASTABOS Iš TOLO
(Atkelta iį3 psl.) 

kaus pavardės ir darbu, 
jis netik kad tame Klaipėdos 
sukilime dalyvavo bet dir
bo net jį organizuojant. Ir tai 
ne kaip, koks eilinis sukilėlis, 
bet pradžioje Vyriausiojo Ma
žosios Lietuvos Gelia įirno Ko 
miteto (Šilutėje) bendradarbis 
ir vėliau kooptuota to Komi
teto nariu. J. Pronskus jau 1922 
m. rugpiųčio mėn. iš Kauno, 

Žinių” re-- 
• “T rirni- 

tiu”, po priedanga Lietuvos 
Atstovybės Klaipėdoje sekre
toriaus titulu, buvo pasiųstas 
Klaipėdon padėti vietos lie
tuviams patrijotams atnaujin
ti vienintelio lietuviško laik

nors

vųjų tarpe, tai to k-to reikalų 
vedėjas Jurgis Brūveląitis, bet ir 
jis jokių atsiminimų neparašė 
ir neparašys (į mano raginimą 
rašyti, jis vis atsikalbinėja, kad 
negalįs to dabar padaryti netu
rėdamas jokios dokumentaci
jos). Pagelbiniai nariai: J. Va
nagaitis, Ivaškevičius ir Darius 
— taip pat jau mirę. Gyvųjų 
tarpe tėra likę vos du: Juozas 
Pronskus ir Aleks. Marcinkevi- 
čius-Mantautas. Pastarasis šau
lių leidinyje “Nepriklausomai 
Lietuvai” trumpai, bet kruopš
čiai yra savo atsiminimus pa- 
skelbęs.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS

F. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAi: 

Aparatai - Protezai. Med. ban 
aažaį Special^pagalbi kojoms. 
(Arch Supports; ir t t

^50 West 63rd St„ Chicago. 111. 60625 
Telef.: PRotp^t 6-5084

r : - I

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS G6L1NYČIA 

2443 W£$T 63rd STREET 
PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 
krautuvė.

THE DAISY STORE 
7918 Sguthvyest Hwy Oak Lawn 

Teį, 499-1318

perkrausTYmai ' 
'moving 

Leidimai — Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA' 

R. ŠERĖNAS
; Tel. WA 5-8063

‘ MOVING
M.

Apdraustas perkraustymas 
is jvairiu atstumv.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 erbe 374-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.
Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413
71Š9 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

pęs raštiškai atsisakyti Dievo, j
nes kitaip jis neįstosiąs į insti- kur dirbo “Lietuvos : 

Jutą: mums geriau turėti pen- d akcijoj e ir talkino 
,.Js blogus inžinierius, nei vieną 
į gerą, bet tikintį, pareiškęs ka
pitonas.

Alma-Atoje buvusi nuolatos 
saugumo persekiojama jo žmo
na Nina Vasil j e va.

Trejus metus Vilniuje išgyve
nusio Vasiljevo tarybinė admi
nistracija irgi nepamiršo. Vil
na us miesto Spalio rajono pro
kuroras Bukašievas šeimos gal- 

; vą pavadin o antitarybininku.
Vaikus Valentiną ir Timotiejų 
Vilnia ils vidurinėje mokykloje 
Nr. 36 ėmė versti stoti į spaliu- 

[ kus. o jiems atsisakius, mokslo 
dalies vedėja pasiūlė susirasti 

nenu Irau-Į tokią mokyklą, kur nėra spaliu-

kad jam neatimtų jo veikų, nes 
jau skleidžiami gandai, kad jis 
yra netikęs tėvas.
Helsinkio susitarimų vykdymui 

reąiti Lietuvos visuomeninės gru 
pės dokuinentę rašoma: “Tary
binė administracija
kia žūtbūtinės kovos ne todėl, įkų. Galop Viktorui Vasiljevui 
kad mes kokie blogi žmonės, o .buvo teismo įsakyta iki 1977.6. 
lik todėl, jog mes giliai tikintys[15 išsikelti gy venti į gatvę; nors 
žmonės —penkiasdešimtininkai. Į jis išdirbo 24 metus ir darbovie- 
Ši srovė ilgą laiką buvo už įsta- tėse buvo įvairiai pagirtas ir at-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

' Žemaičių Kultūros klubo metinis 
įtarių susirinkimas ivyks trečiadie
nį, sausio 18 d... 1:00 vai. po pietų 
šauliu namuose, 2417 ri 43 St. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
laikas užsimokėti kJubo duokles. Bus 
ir vaišės

Rožė Didžgalvienė, rast

4605-97 So. HERMITAGE AVENUE
Teu: Y Arda 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 8-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Better Eating

^FROJI START TO FIMSH
The Kitchen Almanac

ADELE SANKLS 
Pagal tėvus STANKŪNAITĖ 

Gyv. Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1973 m. sausio 13 d., 4:55 vaL p- p., sulaukusi 72 m^tų amž.
Gimusi Lietuvoje.
rkmerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irene ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Dariaus-Girėno Amerikos Legiono Moterų Vienetui.

Žagariečių, Joniškiečių, Brighton Parko Lietuviu Moterų, Žemaičiu, 
Zarasiskių. Suvalkiečių-ir Upytės klubams.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Antradienį, sausio 17 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply-» 

čios i §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, q po gedulingų pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Adelės Šankus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūrę lieka duktė, giminės.
Laidotuvių direktoriai: Evans ir Sūnūs. Tel. 773-8600.

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

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

salted peanuts and press into 
e 9 • inch pie pan. Add 2 
tablespoons crunchy peanut 
butter to your favorite banana 
cream pie tiffing. Place filling 
In peanut orusk Cool pie and 
refrigerate. Top of pie may be 
decorated with banana slices 
end peanuts.• * •

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

These experts say because 
trash is reduced to as little 
as one-fourth its original size 
with a compactor, disposing 

such items as cans, cartons.

bottles and jars is bow far 
less of a hassle than it used 
to be. (One trash bag instead 
of four.). . . And, more new 
homes and remodeled kit
chens are including the appli
ance as standard equipment.

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

Add the final touch to 
many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply s|ir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Use im
mediately as a casserole top

ping, a gar
nish itxreg* 
etablps, or 
add crunch

ping o t 
broiled fish.
(Bread i 
crumbs pro 
vide a de* 
save moneylectable way to 

by using dry ends of bread.)
Store remaining buttered 

crumbs in the refrigerator, r*♦ • * I »
Send your best kitchen oK 

cooking hints to the Almanac. 
.Your ideas will be shared 
with readers throughout th$ 
country. Address: Harry G. 
Clark, Kitchen Almanac, 2 
North Riverside Plaits^ 
Chicagot lUinois 6Q60&

*

‘ The home pictured above 
doe<Ti‘t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-savin? features in de- 
irtrn, materials, and appli
ance* which can cut energy 
needs by up to 54) percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (ri<ht), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated *ir back into the 
room.

The mor* effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 

• heatinc and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvcme^U was approxi
mately 14.030 .. . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex- 

Lxlcded addad lx>

sulation within wallx and-cell-, 
in g as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes. energy-saving appli
ances and fireplaces.

The too Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy "78.*

The ^repZoces mere nxppZied 
by Home Cra/U, Floral 
Park. New York. HeatUator 
Fireplace, A Division. of Veps 
Industries, Inc„ located in ML 
Pleasant, Iowa, manufacturse 
a complete Una of bidZf-tM, 
įreestanding ail wall- 
moanted fireplaces ... pac

TĖVAS IR SONUS
MARQl ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill S-2345-4 

1410 So. 50th Ave., Cicero
* Telef.: TOwnhal) 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTt TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Chicago*
Lietuviu
Laidotuvių 
DireKtoriR 
A asociacijos

AMBULANCB 
PATARNAVL 
MAS DIENA 

!R NAKTt

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArde 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 8-1578

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAr^e 7-U88-113>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69th STREET RFpvblk 7-1211
2314 WEST 23rd PLaCE VL tini* 7-4671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. P*loe BiUa, PL 974-4418

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALTED STREET Phone: Y Arde 74811
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Dr. Adolfas De’ta, sav. l)e'- 
ta Animal Clinic, 2203 \V. Chi
cago Ave., gavės kalendorių, at
siuntė * 10 Naujienų paramai. 
Dėkui.

sakiu Apskrities klubas

V .ujicmi leidimui paremti. 
: už vizitų ir už aukų.

Juozas Janiūnas is Gage 
k.ų ;> .• a tęsdamas prenunur

t ikė -$7 aukų. Tos apylin-
• : irtis užsisakė Naujienas

t n. i iikmnesniam susipažini-
I ! Dobrovolskis iš Clear-

:i| \ h ūkės įteikė $2 už kalen-
I -kui visiems.

— E. Buhauskienė ir St. Pran 
>ke\ iėius, Reorganizuotos Liet. 

..iienės darbuotojai, pa- 
įsiui gina Al. ir Pr. Bra- 

zinssiH nuo deportacijos iš Ame 
rikos. Jiedu kas sekmadienis, 
nuo ankstybo ryto, visą pamal
dų melą, budi parapijos patai-j 
posv ir padeda žmonėms rašyti Gruodžio mėnesio posėdis įvyko i pianiste L. Marcinkute taip pat

* **” ’ - 1 • A ----- . j ‘‘Volungės” grupė dalyvaus ine-
šiame posė- tiniame Tėviškės žiburių Spau- 

u-4 dos baliuje ‘Vasario 4 d. Anapi
lio salėje,

— Prisikėlimo parapija To
ronte ruošia sukaktuvinį banke
tą ir ta proga kviečia Chieagos 
Lietuvių Dainavos ansamblį su 
muzikiniu veikalu ‘‘Kūlgrinda”, 
balandžio 15 ir 16 d. ;

,- jkių ansamblisyGrandinėlė“ šie- _ žinomUs
' r-nnf 25 mpfii veiklom sn- , v . .dramaturgas, scenos meno iri 

kultūros darbuotojas, laimėjo 
] Draugo konkursinę $1,000 pre
miją už romaną “Po Damoklo 
kardu”. Premijos mecenatai 
Ada ir Andrius Skučai iš Lake 
Worth, Fla. Vertintojų komi-j 
sijoj buvo Dalia Kučėnienė, Po
vilas Gaučys, Česlovas Grince- 
vičius, Pranas Razminas ir Juo
zas Toliušis.

turinės ve: k los sričių — remi, 
lietuvišką spaudą, paskyrė Nau
jienoms $15 auką ir ją atsiun
tė per Juozą I-aurinaitį. Dėkui 
valdybai ir visiems to klubo na
riams.

_Petras Beleckas. Brossard, malones prašymus JAV valdžios Jolandos ir Alfonso Kerelių na- 
PQ, Canada, pratęsdamas pre
numeratą, savo sveikinimus ir j manams.
gerus linkėjimus atlydėjo $5 do
vana Naujienoms. Dėkui. Taip

žmonėms, senatoriams, kongres inuose, Lemonte.
. kad Bražinskus neiš-Įdyje buvo aptarta ir nutarta su 

duotą Maskvos budeliams nu- telkti lietuviškos knygos šiliu
kai) kinti, šį kilnų uždavinį vyk tą ir ją padovanoti Lietuvių ino- 

pat dėkui Montrealio tautiečiui. (lv'1* jiems 
užsisakiusiam Naujienas viene-1 Danutė Pranskevieiutė.
rienis metams, bet pavardės j Chieagos birutininkiu vai-! 
prašiusiam neskelbti. V isi tau-jdvba inknsvviai vvsto organ!-1 
Bočiai kviečiami atkreipti dė-*’z. 1
mesj į Naujienas ir susipažinti 
su jomis. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai pagal gautus pageidavimus 
arba platintojų atsiųstus adre
sus.

— Hiacintas Suvaizdis iš Ci
cero, Krivūlės klubo valdybos 
narys, pratęsė iš anksto prenu
meratą ir ta proga Įteikė ’ dešini -

padeda ir moksleivė terų klubui Hamburge, kur yrą 
organizuojama lietuviškos kny
gos biblioteka.

(

j _ Liudo Sagio vadovaujamas 
zaeine veikla: šaukia nariu su- Cleveland© lietuvių tautiniu"šo-

* 4 ’ 1 w , f w • 1

sirinkimus, daro išvykas, ren-i|
•gia renginius, atidžiai seka iš-Į met švenčia 25 metų veiklos su- 
eivijos centrinių organizacijų kaktį. Ta proga ruošiamas su
veikia ir įneša savo organizaci- j kaktuvinis banketas balandžio j 
jos įnašą. Naujų metų* proga, 8 d. Slovėnų salėje. Ateinantį 
vienu ar kitu būdu, finansiškai rudenį ansamblis ruošiasi vyk.- 
parėmė spaudą, Lietuvių tele- ti gastrolėms į Austrahją.' 
viziją. Chicagoje veikiančias.) _ Detuviu žurnalistu S.gos 
lietuvių radijo stotis. Valdybai - - ... *
veik kas mėnuo daro posėdžius, 
kur aptaria skyriaus veiklą.

centro valdybos ruošiamas tra
dicinis Spaudos balius bus sau
sio 21 d. Martinique restorane. 
Vietas rezervuoja bei bilietus

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA — jau 30 metv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams,

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelne, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalboj pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdrsudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomalą Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų 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 — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugi|y na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopa 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSJVIENLJIMO darbus^

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

platina J. Janušaitis. Sol. V. ir 
M. Momkai, akt/Z. Numgau-Į 
daitė, muz. A. Jurgutis ir A. f 
Modertas interpretups A. Ba-j 
rono ir J. Toliušio kūrybos ^OdėtiSrTdukte^s i
cus.’ Manoma, kad ateity Spau
dos baliaus tradicijas Chicagoje 
tęs Daužvardžio Fondo valdyba.

sausio 22 d. šia tvarka: 2 vak 
popiet iškilmingos, -paųiaUos 

x Marquette Parko Lietuviu para p.1 
bažnyčioje, 3:30 vai. akademija 
Marijos aukšt. mokyklos salėje, 
o 5 vai. vakarienė tos mokyklos 
sporto salėje. Ruošos komitetų! 
sudaro 45 asmenys, jiems va-Į 
dovauja Marija Rudienė. Sve
čių kvietimu rūpinasi Marija 

t Remienė, salių puošimu — Vii- 
Jhelmina Lapienė, o vakarienės 
organizavimu Alicija Ęugytė. 
Bilietai gaunami Balfo centre, 
Marginiuose ir Vaznelių pre
kyboje.

Namu, imi — P*rd»vimui N*mai, imi — P»r<Uvi»mrt
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

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

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

< Pasakyti, tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kai* 
frontacijos, nors dabar dauj

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją 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 

I būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus-

— Jonas šermukšnis, Lietu
vos kariuomenės savanoris-kū- 

Į rėjas, mirė sausio 9 d. Chica- 
įgoje, sulaukės 78 m. amžiaus, 

ir sūnus. 
Palaidotas šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse. Velionis buvo gi
męs Birutės k., Krosnos vaĮsč., 
Marijampolės apskr., anksčiau 
gyveno Omąhoj. Nebraskos vals 
tijoje.

— Rochester, N. Y., lietuviai 
minės Lietuvos nepriklausomy-

Pastabos iš namų
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

— Marija Tubelytė, Dirvos no 
velės laureatė, iš Tahvano at
vyksta į JAV dalyvauti premi
jos Įteikimo iškilmėse, kurios 
bus sausio 29 d Los Angeles Lie
tuvių Tautiniuose namuose. Pro bės atstatymo sukaktį vasario 19 
gramoje dalyvaus rašyt. Jurgis d. Pagrindiniu kalbėtoju pakvie 
Gliaudą ir mecenatas Simas Ka-Įstas AmerikoslLietuvių Tarybos 
šelionis. Iškilmes ir laureatės j informacijos ’direktoribs kun. 
pagerbimą ruošia Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos Los An
geles skyrius.

.organizuojamas pagerbimas jo i
— Sol- Anita Pakalniškytė su *50 metų kunigystės proga bus

dr. Juozas Pronskis.

— Vysk. Vincentui Brizgiui 
organizuojamas pagerbimas jo

MARU A <NOREIKIENž
2868 West SStk St, Chicago, HL 60623 • Tri. WA 5-2787 

DIdrils Mtirlnkhnt® faros rūšies Ivilriv prwHv.
MAISTAS IŽ EUROPOS SANDELIŲ.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Ainerlxoi lietuvių aicnraido steizcjus bei lietuviškos zpaudot pinnti- 
sus Ir atliekant būtinu pareigas anaHnaia lietuvybė Slūdmul ikel- 

Ntnjicni platinime vajui.
<AUJIENOS trirtal Ttovi ir kovoja a? Lietuvą? ir lUttrtią talery,

zeldwec* ir serfd&LvKoe i sandėrius H1 Frknpmtids ar ja Igilio

NAUJIENOS pelaiko v!muc lietuviu demokratine® grupei, Ta benčr&r Inrtiti- 
cljas Ir remia vixu lietuviu bendruodut darbus bei tikslus.

MAUjieNGS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma^ Hali patimetimo, reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
apaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laiiraŠio. bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, tiekiant vlraotino lie- 
tuviškų reikalų renes»©.
CMNUOJA: Chicagoje Ir Kantdole metami — $30.06, puiel metu — $14.80, 

trims mėn. — $330, vienam mėn. $3.00. JAV vietete m^tem®
— $26.00, pusei mėty — $14£0, vienam mėn, — $236. UžtienJu*- 
M — $31.00 metama. Sutipažinimui siunčiama iavalty eemecamaL

Prašoma naudoti žemiau eaančią atkarpą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrrTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 49th Chlc««o, HI. 80429. — TH. WA 5-273/ 

J333 Sa. Halstad St, Chlc*^, IIL 40408. - T.L 254-33T8

LIETUVOS AIDAI
[Wl Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

,5ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

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

Telef. - 778-5374

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60603

□
siunčiu 6oL Naujiem; pr«nummtiį JuMJejtnk) 
vajaus proga paremdama* Uetuvilką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti. Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamd Ir be jokių įripardgojimų.

PAVAROS IR VARDAS

ADRESAS

Chieagos lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbu/ 884 P<1. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Betxrris, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu riao buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pamulietiški chorai, 9 bažnytirial ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti d ok amen tai kataltidškų. aocailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji tią knygą UlCTti. prašomi parašyti čeki •rt* Mcoey 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

173f So. Halatad SU CklcAgo, HL 6MM
------------- — -.11

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

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 
nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chlc*s<
Tel. 787-0600.

Kupinas geros valios, simpa
tijos ir gerų minčių, linkiu vi
siems Naujienų skaitytojams, . 
bendradarbiams, redaktoriams ; 
ir darbininkams laimingų Nau- ■ 
jų Metų!

Visi esam metais senesni, tru
puti protingesni ir drąsesni — 
tad eikim pirmyn jau pramin
tais takais!

Naujienų bendrovei jau su
kako šešios dešimtys ketveri 
metai. 1913 m., gruodžio mė
nesio pradžioje, trys Čikagos so
cialistai: K Gugis, A. Lalis ii’ 
J. Šmotelis, padarė bendrovės 
pradžią — parašė, atspausdino 
ir paskleidė socialistų kuopose 
kvietimą stoti į bendrovę nau
jam laikraščiui leisti. Pritari
mas buvo nepaprastai geras ir ' 
Tnėnesio bėgyje tapo įsteigta 
Naujienų bendrovė. Praėjo dar 
vienas mėnuo — pirmas Nau
jienų numeris išėjo. 25,000 eg
zempliorių paskleista Čikagoje 
ir apylinkėse!

Lietumi socialistai mūsų 
kvietimą priėmė ir mažne visi : 
pirko šėrų, kiek kas išgalėjo. 
Po metų gyvavimo bendrovė
je susispietė per 800 žmonių. Ka
zys Gugis buvo bendrovės pir
mininku, Antanas Lalis — se
kretorių, Adolfas Petraitis — iž
dininku, o aš, Juozas šmotelis 
— cirkuliacijos agentas - platin 
toj as. Pasigirsiu: platinau Nau
jienas, neimdamas komiso.

Naujienos, nors socialistų pra 
dėtos ir redaguojamos, buvo ne 
socialisliškos, bet — visuome- 

, niškos — kaip dabar yra ant- 
| galvyje parašyta: ‘"Visų lietu- 
I vių laikraštis už tautos laisvę”, 
j Naujienose galėjo pasisakyti vi- 
I su srovių lietuviai, net ir kuni- 
jgai. Naujienos propagĮavo so
cialistus, bet rėmė ir kitus tau- 

i tai naudingus sumanymus. Man 
įi miela, kad ir dabar po 63 metų 
| Naujienos laikosi tos pačios 
I krypties.
I Keista ir koktu, kad lietuviš- 

ki vienuolynai, kovoje prieš 
Naujienas, pataikauja arsiau- 

I siems tikėjimo priešams — ru
siškam ateizmui! Dar keisčiau, 
kad lietuvių socialistų organas 
— “Keleivis” kandžioja Nau
jienas.

Skaitytoj au! Remk Nauj ie
nas, kaip įmanydamas! Tai bus 
geriausias atsakymas pikčiui’ 
ftotns. Juoeaa ^moteUe

BEVERLY SHORES. Indiana. — 3 
bedrooms, 1% baths on 2 lots 3 blocks 
from Lake.- Basement and attached 
garage. Includes all furnishings. 
Immediate possession. Future Natio
nal Park leaseback possible. S46,900 

Call Renard at Callahan Realty 
219—926-4298.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas eazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S3R800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas teis
man tas, 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 vieną arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. . s

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. č

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

VALDIS
REAL ESTATE

- -- ---------- _

- — 2625 West TTsFStreet \
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas z

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

Tel. 778-1552.

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago® mlosto !®Whn<; 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, g*- 
rantuotai Ir sąžiningai " •

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

J Tel. 927-3559

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits. 
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.

3426 įS. Kedzie Ave.
An Equal Opportunity Employer

MECHANICS
(FIRST SHIFT)

Hard candy manufacturer has imme
diate opening for mechanics who 
possess 2 to 3 j’ears experience on 
food processing machinery. We offer 
an excellent starting salary and 
fringe benefits. ' . ..
Apply:

PEERLESS CONFECTION
COMPANY

1250 W Shubert

An

CHICAGO
Phone: BU 1-6100 

equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL

52—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $9S pusmečiui automobllle 

liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis ’ .

4445 So- ASHLAND AVL 
52M773

A T V E R A S
LAIKRODŽIAI, h- BRANOIMYBM

Pardavimu ir Taiiymaj 
2M4 WEST 69th STREET .

REpwbllc 7-1MI

M. I I M K U f 
Notary

INCOM! TAX mVKI
4299 S. MaptavMd. T»L 2S4-74M 

j Tiip ptt daromi vortlm*!, fiminiy 
< ^kvietimai, pildomi piltatybta pn- 
| tymai ir kitokį bleikli 

MARQUETTE PARKE išnuomoja- 
mas miegamas kambarys su virtuvės • 
privilegijomis ir kitais patogumais, 
pirmame aukšte, vyresnio amžiaus 
vyrui ar moteriai.

Tel. WA 5-6742

AR JAU PASIWARETE 
SAVO TESTAMENTĄ?

luo reikalu jums gali daug 
padėti teisi ai ūku Pranu &ulo pa- 
. uosta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvi 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su leg&liškomis formor^
Knyga su formomis

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko 
mis formomis — S3J0.

Užsakymus su Money orde
riu dusti: “Naujienos", 1739 S. 
Halsted St, Chicago HL 60608.

išleista !

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor Ava 
.nicapo, 1IL 60832. T»U YA

BEST THINGS IN LIFE Į

I l^il Fr*nk Zipoll* FtATt MIS

blate Farm L»fe Insurance

Didžiausios kailiųs 
pasirinkimas

Uetsjvį tatitirdnką
Chicagoje

NORMANĄ

677-S4&J

M6UJ|emcĖŲckUA»4 I, JANUARY 1Ą MM




