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klauso vyriausybės įsakymu, 
bet-mobilizuoti kareiviai prade-

propagandistai pabrėžia, kad abejoti, 
didžiausia nelaimių priežastimi 
esanti Amerika, išnaudojanti 
Irano žemės turtus ir įvedanti 
naujoves, kurios yrą priešingos

visų Irano nelaimių-kaltininką IsL progreso keliu. Karininkai 
buvo skaitomas dabartinis ša
chas, o nuo praieto šeštadienio’
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FANATIKŲ SVARBIAUSIOJI PROPA
GANDA NUKREIPTA PRIEŠ AMERI-

Sostinėje kariai nušovė 11 fanatikų,’ 
atsisakiusių klausyti įsakymų 

dalinius maistu ir amunicija. 
Užtat agituojantieji mulos pata
ria kreipti smarkiausius smū
gius prieš amerikiečius, kad ga
lėtų nuversti dabartinį šachą, i 
Praeitą savaitę šachas sutikęs 
leisti parlamentui aprėžti šacho 
galią, bet-jis nesutiko perleisti j 
kraštovaldyma parlamentui art 
tikybminkahfs>Iki šio meto di
džiausias šacho ramtis buvo 
įvairių rūšių Irano kariuomenės 
daliniai. Karininkai pilniausiai 
pritaria šacho vedamai moder
nizavimo politikai, smerkia mu
las ir pataria šachui vesti kraš-

TEHERANAS, Iranas. — Nuo 
praeito antradienio pati sva- 
bia tįsioji fanatikii tikybininkų 
propaganda nukreipiama prieš 
amerikiečius. Pirmas smūgis 
buvo kirstas Amerikos > biznie
riui Gilman, ryte iš namų išėju
siam į Asvaz miestelyje esančią 
degalų bendrovę. Numatriu lai- 
ku "atsirado gerai ginkluoti jau 
ni vyrai ir iš automatinio revol
verio paleido J . ramiai gatve 
žingsniavmsį amerikietį.

Tuojau po to nužudymo, pra- 
sididėjo kita propagandos kryp
tis. Anksčiau pačiu didžiausiu
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ČIKAGOS NACIU MARŠAI 
DAUG KAŠTUOJA

CHICAGO. Jungtinių Valsty
bių Aukščiausias i'eismas at
metė žemesnio teisino nuo- 
srendį neleisti porai dešimčių, 
•uniformuotų ”neo nacių’’ de
monstruoti Skokie gatvėmis ir 
Marquette Parke, asvo nutari
mą Auksė. 1 eismas pamatavo. (jvjejų musulmonų tikybiniu • 
Konstitucija. kuri (liaudžia Sektu. Ginčas labai greitai pra-

i ž džso ir susirinkimų -plito, o už poros valandų jau 
Bet po t ijų dienų pats buvo negyvi apie siuitas lurkų_

‘‘fiureris’’ Frank Collins drįsusių pasipriešinti mahome 
planuojamąjį maršą žydų tirs- tenų tikėjimo fanatikams. Vie
tai apgy ventame Skokie mies- tos policija buvo bejėgė sustab- 

; telyje dėl nepaaiškintų prizas- dyti riaušes.
: cių atšaukė, pasitenkindamas; miestelio burmistro kalbos ni'* 
: 10 minučių “maršu” miesto! ko nepadėjo. Šimtas lavonų bu- 
į centru, kur 20 neonacių, ženg-jvo išvežta į lavonines, o vien J 

darni gaidžio žingsniu, prajuo- tūkstantis sunkiai sužeistų fa-j

MARAS MIESTELY UŽMUŠTA ŠIMTAS,
VIRŠ 1,000 SUNKIAI SUŽEISTŲ

Vyriausybė paskelbė karo stovi visame 
krašte, kad mulos nepradėtu maišto

ANKARA, Turkija. — Praeitą 
penktadienį Maras miestelyje 

Iprasidėjo kruvinos riaušės tarp'

MOTERIS NUŠOVĖ 
. DU PRIEVARTAUTOJUS

CHICAGO. Saugumo tarnau
toja Grace Bucklėr 21 m., na;- r < - 'z 9• . v _ v minuota gauti premiją uz he
roizmą, kad atsigynė nuo iš-

.. • r j. . • , J prievartavimo sekančiu bu-eito antradienio maištininkai]
bando pasiekti Amerikos. amba_; —

Miss' Bucklev, baigusi die-,
nos tarnybą po pusiaunakčio, TAIWANE PRASIDĖJO PASITARIMAI

Pačioje sostnėje labiuaafei 
saugojami buvo šacho ir vyriau
sybės rūmai, tuo tarpu nuo pra

Ar'ši’sena bažnyčiašiandien tebesėti Tilžėje—ne
galėtume pasakyti, bet ilgus metus ji tent prastovėjo ir 
švenčių/metu i Ja sueidavo tikintieji. Taip atrodydavo 
Nauji Metai Tilžėje^/

kino apie 2,(XX) piktų žiūrovų, 
iš kurių keturiolika policija 
areštavo.

Marquette Parke taip pat 
būriai žiūrovų sugadino na
ciams visą reikalą ,nors juos 
saugojo daugiau kaip 1,000 
policijos, kuri % asmenis areš 
tavo .

Marquette FarI u panašus na 
cių p,ąsir ’ymas miestui kas_ 
tuoja 9175,000.

SIUNČIA 85 MILIJONUS 
MOKESČIAMS FORMŲ

WASHINGTON. - Vidaus Mo
kesčių Tarnyba (IRS) antradie
nį pradėjo išsiuntinėti mokesčių 
mokėtojams 85 milijonus nau
jų individualinių pajamų mo
kesčių formas su instrukcijo- 

1-/A . ■ -mis, kurias esančios tokios len-lo0,000 gyventoju . , _ ...-. gvos, kad valdžios pareigūnų 
<’ tvirtinimu, kiekvienas 8 metus 
mokykla lankos gali suprasti, visas i

’’Praėjusiais metais mes liek 
natikų pateko į ligonines. Vy. r instrukcijas supapra~tirome, 
riausybė tuojau pasiuntė į Ma- kad jas suprato vietoje 11 melų 
ras miestelį karius, bet jie ne- tik 10 metų mokyklas lankęs, 
pajėgė sustabdyti įsikarščiavu-. aiškina IRS pranešėjas.
šių tikybininkų,

ParašiutininkaUivedė 
mieste tvarką

sadą ir pakenkti ne tik ameri
kiečiams, bet ir jų pastatams. 
Irano vyriausybė tuo jau apstatė 
visą Amerikos ambasada- sti
pria karių sargyba ir prieš visą 
bloką niekam neleidžia priartėti 
prie ambasados.

Paaiškėjo, kad šiek tiek pa
keista ir maištininkų taktika. 
Prieš porą savaičių į sostinę bu
vo suvažiavę šimtai -tūkstančių 
iraniečių tikybininkų. Jų tarpe 
didokas studentų skaičius- De
monstracija buvusi rami, pro
testavusi prieš žmogaus teises 
mindžiojančią šacho policiją. 
Po protesto demonstrantai išsr 
skirstė tais pačiais keliais, ku
riais į sostinę buvo suvažiavę.

Iš sostinės išsiskirstė daugu
ma. bet ne visi. Sostinėje liko 
didokas fanatikų skaičius, ku
ris svarbiausius smūgius pradė
jo kreipti prieš amerikiečius, 
šachas būtų jau pabėgęs, jeigu 
Amerikos prezidentas nebūtų 
prižadėjęs teikti jam reiklingą 
pagalbą. Amerikos karo laivai 
aprūpina Irano’ kariuomenės

(iiiibniKh
KALENDORfiLIS

Gruodžio 28: Nekalti berne
liai, Vyga, Elma, Rimas, Vel-I 
butas.

Saulė teka 7:17, leidžiasi—

tamaujanti Mid-Centineht Se- 
eurty Agency, Inc., 505 N. La
ke Shore Dr., šoferio Eddie 
Martin vairuojamu Checker 
taksi, grįžo namo, iš 64th ir S. 
Evans gatvių kampo į 86th ir 
S. Morgan ir beapsimokant vąž. 
mą, priėjo du vyriokai ir vie
nas iš jtt prispaudęs .38 kalib
ro revolverį ūžertiė taksi šofe
rio vietą, ir atėmė iš Martino 
rastus $40 ir iš Graces Buckley 
96 ir, grasindami revolveriu, 
pasidalino vietomis, ir vienam 
iš jų vairuojant, antras sėdo ša
lin Graces, pradėjo savo tar
pe derėtis, kuris jų žagins pir
mas. -«.• H

šoferis Martin, kuris Gracę 
pažinojo, sugalvojo triuką ir 
banditams pasakė: “Mano ta
xi, tad aš pirmas”, ir nepaisy
damas banditų nustebimo, au
tomobiliui važiuojant į S. Car
penter užgatvą, perlipo per at
kaltę į užpakalinę sėdynę, ir, 
žinodamas, kad ji turi tarny
binį ginklą^ mirktelėjo jai ir ši,v 
pasinaudodama persėdimo su
keltu sąmyšiu, spėjusi ištrauk
ti savo tarnybinį ginklą, pra
dėjo šaudyti į getą sėdintį 
banditą. Tai išgirdęs taksi vai
ruojantis banditas griebė iš ki 

išenės savo ginklą, bet ji susku- 
Į ho paleisti šūvį jam į palvą,

Policiją pašaukus, abudu, 
banditai: Elbėrt Tucker,22 
iš 902 W. Q5th St, gavęs 3 kul
kas į krūtinę, nebegyvas, ant-

i rasis Michael PPrince, 23 m., 
i, 8433 S. Carpenter, gavęs kul-

SALOS GYVENTOJŲ APAUGAI '
WASHINGTONE VYRAUJA ĮSITIKINIMAS, KAD 

ATTRUKUS PRASIDĖ PASITARIMAI TARP
.. ;? EGIPTO IR IZRAELIO m

Prasidės Izraelio —
Egipto ^dery bos

TAIPEI, Taiwanas, - Atskri
dus diplomatinei amerikiečių J 
misijai į Taipei salą, tuojau pra. 
sidėjo pasitarimai su nacionali-

N* toks Mtaft ff

; Jei savo mokesčiu už 1977 *■
'metus formas kurs esate užpil
dę ir naujųjų formų dar nega
vę, palaukite iki sausio 8 die- 

Pradžioje premjeras nenore- r nes; jei ir iki tol negausite, pa-
jo tikėti, kad tikybiniai fanati- laukite dar truputį-keletą dienų, 
kai bet kurioje turkų valstybės tuomet galėsite tokias formas 
dalyje galėlį sukelti tokias Imi-4 gauti vietos mokesčių įstaigose 
vinas riaušes, bet kai kėli pati-' 
kimi liudininkai žinias patvirti
no; jis tuojau ėmėsi'priemonių 
maištui apmalšinti. Pirmiausių 
jis paskelbė karo stovį visamę 
Maras mieste bei jo priemies-, 
ciuose. o vėliau pasiuntė arti
miausioje kareivinėje esančius 
karius-ir parašiutininkus. Para
šiutininkai tuojau apvalė gat
ves. užėmė strategines pozicijas 
ir įsakė visiems atiduoti gin- 

x klus. Policija įsakė suimti, kiek* 
vadovaujant, dvi dienas tarsis}vieną mulą, kuris kurstė vie

nus tikybininkus prieš kitus.
* '» k V- ■ ’■** * j •' t re ’* .*■•*< i 

Paskelbė karo stovį 
Ankaroj, Stambule ' 

Premjeras Ecevit, pajutęs,

arba daugelyje pašto Ir'ifinansų 
įstaigos kaip bankuose. .

.'^Jūsit užpildytos forriies turi 
būti įteiktos paštui iki balandžio 
15 dfenos. bet kadangi ta diena 
yra sekmadienis, tad mokesčių 
sumokėjimas nukeliamas iki 
balandžio 16 dienos vidurnak
čio4’

“Jei kam reikės daugiau for
mų 5695, galima reprodukuoti 
iš gautos pakete formos arba 
gauti kopijas daugelyje bankų 
ir pašto bei IRS įstaigose”, aiš
kinama IRS prahėšhne.

MISIJA TA^ aNa

i WASHINGTON. — Jungtinės: 
■ Valstybės išsiuntė misijp ' Pai- 
vaną (Tautinę Kiniją išdirbti 
.naujų.’ neoficialių santykių for- 
mas-po to kai nuo Naujų Metų 
pradės, galioti nauji diplomati
niai santvykiai su Liaudies Ki
nų Respublika, šešių narių mb 
sija, Walstybes sekretoriaus pa
vaduotojui Warren Christopher

j

su Tautinės Kinijos pareigūnais 
sostinėje Taipei, apie pre kybos, 
kultūros ir kt. neoficialiu santv-. 
kių sutvarkymą.

Konservatyvai, senatorių

WASHINGTON, D. C. - Val
stybės Departamente vyrauja 

l šiomis dieno
mis ir vėl prasidės Egipto ir Iz
raelio valdžios derybos taikos 
sutarčiai pasirašyti. Sekretorius 
Vance išsikalbėjo su Izraelio už
sienio reikalų ministeriu Daja- 
nu, kuris, grįžęs į Telavivą, įti
kinėja m misterius priimti pas
kutinį sekretoriaus pasiūlymą 
ir tuojau pradėti pasitarimus. 
Sekretorius Vance įsitikinęs, 
kad sutarties pasirašymas yra 
naudingas abiem pusėm ir tai
kai Artimuose Rytuose. Sekre
torius nurodė Irane sukeltą pa
vojų, kuris gali pasikartoti ir 
kituose kraštuose. Jis taip pat 
nurodė nuostolius, kurios nepa, 
si rašymas neša abiem valsty
bėm.

oivuLO ucpoi tau 
nės vyriausybės atstovais apie įsi'tikinimas. kad 

, salos gyventojų sagumą. Pir
miausia buvo paliestas salos 

’ gyventojų, saugumas ir tam sau
gumui reikalingi ginklai. Ameri
kos specialistai diplomatai tuo
jau pasiūlė kiniečiams įsigyti 
savisaugos ginklų, kurio’s galėtų 
tuojau įsigyti Amerikoje. Kini
jos atstovai patarė amerikie
čiams nenustatinėti, kokius gin
klus jie turėtų įsigyti, liet leisti 
kiniečiams pasirinkti tokius gin
klus. kurie jiems atrodys 
blausiai reikalingi.

Pekino vyriausybė 
prižadėjo nepulti

Diplomatinė* Ainėrikos misija 
išskris paskutinę šid mėtų die
ną, bet karwkoji fhisija4tebebus 
Taipei salojė iki šių nėtųr pabai
gos. Salos sandėliuose y*ra didcu 
kas skaičius Amerikos karo 
ginklų ir amunicijos. Amerikie- 
čiaf minėtų ginklų iš salos neiš^-sta pašokinėti, o vėliau Izraelio 
veš, jų nenaikiijs. bei visus ati
duos K nijos vyriausybei; Ame^ 
rikiečiai šiuos ginklnsTaikys iki 
-metų pabaigos- ‘ Amerikiečiai 
praneš A kad jie ^atšaukia savo 
karius iš Formdzos, kai gavo 
Pekine’ vyriausybes užtikrini
mą, kad salos, nepuls. Amerikie-

la-

Dajanas mėgsta pašokinėti 
k

Pasitarimų metu kiekvieną 
kartą Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Mdiše Dajanas mėg-

Goldwater vadovaujant mėgina kad maištas gali prasidėti ir ki- 
per teismą užblokuoti Jungtinių [tuose miestuose, tuojau paskel- 
Valstybių politiką su naująja’bė karo stovį Ankaroj, Stambu- 
Kinija, bet jokių decizijų ne- le ir -kikviename didesniame 
laukiama iki oficialūs santykiai mieste,. kur buvo kovojančių 
bus padaryti. f mahometonų grupės. Jis įsakė

ikaro vadams tuojau imtis prie- 
jmonių maištui užkirsti kelią ir 
patraukti teisman kiekviena 

' maištininką. Pirmadienį prrm- 
Ijcras sušaukė parlamentą, pa- 
’pasakojo, kas krašte atsitiko ir 
•kokių priemonių jis griebės 
maištui numalšinti. Parlamen
tas mielu noim sutiko pratęsti 
karo stovį dviem mėnesiams. 
Jeigu maištininkai dar nebūti] 
aprimę, tai paprašytų parlamen
to, kad pratęstų karo stovį dar

HEARSTŲ SKYRYBOS
SAN FRANCISCO. Laikraš

čio Examiner milijonieriusj Į
i leidėjas Randolph Hearst ir jo 
Į žmoja Catherine po 40 metų 
šeimyninio gyvenimo pateikė 
Superior teismui argumentus, 
prašy-dami perskyrų. Mrs. C. 
Hearst jati pusė metų kaip gy-/ 
vena pas seserį, o pats Hearst 
nusipirko namus Paso Robles, 
netoli Hearstų ^an kitiems dviem mėnesiams. Opo-

KINAI PRANCŪZIJOJE 
PIRKS TECHNOLOGIJĄ

PARYŽIUS. — Kinai iš pran- 
cūdų kompanijos Societe Fra- 
matome, gavę iš Westinghouse 
Corp, pritarimą ir U.S. vyriau
sybės Jeidimą, perka dvi bran
duolinės (atominės) energijos 
jėgaines. Tai skaitoma faktu 
kad pirmą kartą nekomunistinė 
valstybė parduoda komunistinei, 
valstybei atominę technologiją. 
Jokio kontrakto nėra pasirašy
ta, bet tas pardavimas yra da
lis 913.5 bilijonų (milijardų) 
septynerienis metams sutarties, 
kurią Prancūzija ir Kinija pasi
rašė šį menesį.

m misteriam s-pasakoti, kaip jis 
pagąsdinęs ne tik amerikiečius, 
bet ir egiptiečius. Dajanas, pav., 
pasitarimų metu pareiškė, kad 
Izraelis visai nesirengia atiduo
ti Samarijos Jordanijai, o Gazos 
srities — Egiptui. Jeigu atiduo
tų, tai susidarytų pavojus Izrae
lis neatiduos, Dajanui kelis les
tus pirminė Izraelis, tai nebus 
taikos Arabų yra daugiau. Jie

meon. Jų santykiai įsitempė/ 
kai žmogvagiy gauja pagrobė 
jų dukterį Patricią, ir privertė 
su jais dalyvauti banko apiplė 
Šime ir teismas nubaudė ją 
kaip tikrą 
kalėjimo.

Patricia 
susimylėjo 
nio sargu 
kai tik hus paleista iš kaialėji 
mo.

ztcijos partijos patarė premje
rui nelaukti,kad maištas išsi
plėstų, kaip Irane. Jeigu šachas 
butų ėmęsis griežtų priemonių.

* —• THfutfir^L^Somoza atsisa
kė U .y su opozicijos vadais, 
bet/JM uždarė sieną su Uosta 
Rfca. " '

plėšikę 7 metams

būdama kalėjime 
su vienu to kalėji- 
ir žada susituokti,

~ Tvirtinama^ kad bus pa- 
r______ tvirtintas aifeinanSų metų kra

tai šiandien joki mulos jam ne- apsaugds reikalų biudžetą?

ką į kaktą, mirė nugabentas į Jį šiandien turi tą patį
ligoninę. > > • « ..'uįtūcrimm^ todėį^J?-/milo.Tai*

Visi šios^bizariškos dramosrpeį _ vyriausybei įsigyti, tiktai
dalyviui juodžiai. ^75^7 Twginklu*. <tUtmaflrfn-c Imalį.

— Irano šachai nemengia at 
sistatydinti, nes visas kraštas su 
keltas rtisams parsidavusią 
mulų- '

123 bįfijonų dolerių sumai.
v - - ~ - - - - ____ _______________

; -> --- ~---- =
viTegijas.* kurias ‘Kernai Paša iš 
jų buvo atėmęs. Jie panoro pa
naudoti dabartinius fiesusipra* 
mus savo privilcgijėnis, atgau
ti, bet parlamento dauguma to
kiems dalykams nepritaria. Jie

trukdytų valdyti krašto.

Valdo kraštą neturėdamas 
• daugumos r .

Premjeras Ecevit valdo kraš
tą be reikalingos pariamepto 
daugunioš. Karo stoviui pas
kelbti parlamente jis gavo visų 
parlamento narių pritarimą. |pjmą laisvę premjerui ap- 
Turkai buvo girdėję, kad inulosĮ raminti maištininkus. Jr., mulas 
ir įvairūs ifauatiški tikybininkai|sus<>dinti į kalėjimus, jeigu bū- 
rengėsi 'rtltimtf t(kyh>fa jrbįtų rtikal<£**^

Viau I Iicpruaria.

pritarimą. | <iavė pitną laisvę premjerui



VAOTB PRC1AS

2V1LGSNYS J KOLUMBIJOJE 
GYVENANČIŲ LIETUVIU VEIKLĄ

Galiūne čemės Lietuvos!.. ’ 
Būki pajėgus, tvirtas
Ir dirbki, krutėki be atvangos...

Jei tu nustosi veikęs — 
Tu neatsigausi niekados: 
Tave sunaikins priešas, 
Tave sumindžios jo kojos. ..

Kadaise, 1902 m. gegužio 20, bėmis, nes tvirtai tikiu, jogei; 
l>li nuo Lietuvos, nuo savųjų ir 
beve k tremtyje, žymusis lietu
vių tautos muzikas, dailininkas 
ir poetas M. Čiurlionis kurio eile- 
raškiai žuvo, būdamas Leipci
ge rašė bičiuliui Eugenijui 
ravskiui: "Argi mes turime dvi- 
]ypį gyvenimą: vienas šlykštus 
- tikrovėje, o kitas gražusis, kil
nusis — tiktai žodžiuose, ore? 
Kodėl nagalima gyventi tiktai 
tą kitą gyvenimą? Kodėl jis yra 
toks nepagaunamas? . .

štai, va, tas kitas gražusis ir 
nepagaunamas gyvenimas yra 
taikomas mums visiems trem
tyje gyvenantiems, kūjį pastebi
mai naikina aplinka, laikas. Is- 
toriniū laiku matuojanL' dar ne- 
didelis tarpas skiria inus nuo 
laisvosios Lietuvos, nuo lietu
viškos veiklos joje, bet ir tas 
trumpas tarpsnis vaizdžiai * iš
ryškiną .musų vietą iri vaidmenį 
lietuvybėsj bei lietuviuos kul
tūros tėkmėje. Todėl šiandie la
bai svarbu užrašyti ir palikti 
ateities, lietuvių tautos istoriją 
rašančių žiniai visus svarbes
nius ar , mažiau svarbius lietu
vių tauįą liečiančius veiksmus, 
ypačiai, kąi lietuvių ’ (auta prieš 
savo valią ,žiaurių jfosaulio įvy
kių yra. išbarstyta/, plačia jame 
pasaulyje, neišskiriant. nei įlie
tų Amerikos džiunglių-'bei jos 
miestų.-''Kiekvienas’ išbarstytos 
lietuvių tautos, kad ir dalinis už
rašytas įvykis po kokių lOOlme- 
tų turės didelę vertę,, neįkainuo
jamą x auksu . ne£ - k'i tomis verty-

anksčiau ar vėliau lietuvių tau- i 
ta nusikratys engėjų jungą iri 
atkurs nepriklausomą Lietuvos 
valstybę teisėtai priklausančioje’ 
isterinėje teritorijoje. Todėl šis; 
rašinėlis ii Kolumbijoje įsiku-Į 
rusių lietuvių gyvenimo tenepa-į 
lieka menkaverčiu šių dienų 
akimis žvelgiant . . .

žodis stojasi kūnu KAUNO PILIS

*

Prieš kelius metus Kolumbi
joje gyvenantis lietuviškas jau
nimas* raštu kreipėsi į Lietuvių 
Fondo/Vadovybę Čikagoje pra_ 
šydama$< finansinės pagalbos 
iietuvi^iems jaunimo, reika
lams/ -tirtos negavo Kolumbi
jos Lšįįi Krašto' Valdyba su 
pirm. 4rž? J. Pikčilingiu ir vice- 
pirm. <įį'-yiadu Gaurišu, turė
dama omenyje jaunimo reika
lus, buyoJiet sušaukusi 1976 m. 
birželio-'25129 d. Medellin’e lie
tuvių eėntro namuose, kurie is
paniškai' vadinasi EI Centro Cą- 
tolico įituano, visus, lįęfuvius, 
senimą ir jaunimą, ieškodama 
būdų pastovioms' įplaukoms su
rasti. Atrodo,, kadliinkamo’ tada 
sprendimo nehįtyo surasta arba 
bent lauktą tuo reikalu konkre
čios iniciatyvos iš Kolumbijos 
sostinėje Bogotoje susispietusio 
lietuviško elito. Tik dviems me
tams nuo’ to suvažiavimo Medel- 
lin-c -praėjus, iuris: baigėsi sale
ziečių seminarijos ūkyje aukš
tai: ^kalnuošė,’Vadovaujant eko
nomistui .ir seminarijos rekto
riui kun. Nikodemai/ SalduįųĄ

pasidžiaugiant galima pranešti, 
kad finansų pastovus šaltinis 
jau yra surastas, kad ištartas 
žodis stojasi kūnu — Kolumbi
joje gyvenantieji lietuviai, jų 
jaunimas, turės savo nuosavą 
fondą susidaranti iš nejudo. 
mo kapitalo ir kurio tik palūka
nomis galės būti remiami visi 
lietuviški bei kultūriniai pasi
reiškimai bei reikalai. Gi pa
grindinis kapitalas bus ateityje 
perduotas - atsistąeiusiai uepri: 
klausomai Lietuvai- .

Kolumbijos "Letuvių--fondo 
įsteigimo imeistefių grupes su
darytas laikinasis fondo4 komh 
tetas, susidedantis dš Stefanijos 
Mordėaiėnės, Rasos Žemaitytės 
dęr Gutierez ir Jono KaseliūnoJ 

.kreipdamasis ą visus'‘lietuvius ir 
dėkodamas už gerus jų- -norus 
bendradarbiauti su -laikino ju 
fondo komitetu, paskelbė :ais?~ 
šaukimą, kuriame rašoma z

“MaJon-us j a'u s m a s ‘ apima 
mintį pagalvojus, kad -jau^artė
jame prie K. L. Fondo minties 
įgyvendinimo dėka patriotiniai

v

susipratusių Fondd Pradininkų, 
atskubėjusių sųl tūkstantinėmis 
ir įsipareigojimais, kad įžiebta 
ugnelė nebeužgestų. Beveik 68.- 
000 pezų grynais įmokėjimais 
ir 58 tūkstančiais pasižadėjimu, 
per trumpą vos 3~jų mėnesių lai
ką, aiškiai pasako, kad tolimes
nis Fondo vystyinasis pritrauks 
kur kas daugiah naujų narių- 
“Kokia pradžia, tbkia.ir pabai
ga”. — sako lietuviška patarle, 
kuriai nepatikėti būtų jau neiš- 

[ mamnga, ypač, kai žvelgi į busi
mąją onda Tarybą ir Valdybą, 
kuri bus sudaryta iš dabar esa- 

r mųj ų, visiems Kolumbij os lie
tuviams gerai-^pkžistamų veidų.

Laikinasis Fonda' , - Komi tetas 
,džiaugias(> matydamas, kad to
limesnis Fondo likimas pateks 
į tikrai geras ir patikimas va
dovų rankas^ Tiekių prasmingų 
užbaigtuvių Laikinasis Komi te* 
tąs nesitikėjo prieš keletą mėne
sių. Netikrumo ir net savimi ne- 
pasitikėjimo, jausmu buvome 
apima, toaėl nedrįsome nuo 
4x01 amsi jos ^lietuvių pradėti, bet 
dėl pirmojo įnašo’ į Amerikos 
Lietuviu Fondo Vadovybę Čika
goje* krėipemėsf.r.Manėme, kad 
Kpiumbijos lietuvių jausmai 
jau beprižadinami tik juoda ant 
balto parodžius, tai yra, tikėjo
mės Kolumbijos Lietuvių Fon- 

„da _ įstojimu tik po pirmojo' lai
mikio; iš amerikonų. Bet da
bar viskas' auksryn kojomis ap
virto laukiamoję .pirmojo lai
mikio* vie^ą jau užėmė Kolum
bijos Hįętuviar ^u vėliavnešiu 

‘kunigu Stasiu -Matucis iš Ba- 
rankifes/ -Kunigo 'Matučio neti- kun. Matučio pasiųstas 10.000 
ketu rankos mestelėjimu dabar| pezų sumoje čekis ir net atsi-

Šįmet sukako 40 m. kai Lie
tuvoje buvo suruošta pirmoji 
tautinė olimpiada. Kaip žinome 
iš istorijos, tai olimpinių žaidi
mų tėvynė yra senoji Graikija. 
Pasirėmus mitais ir legendomis 
spėjama, kas iš viso pirmoji 
olimpiada buvo suruošta 77b 
hl prieš Kristaus gimimą. Ji su
ruošta Olimpijos mieste dievo 
Dzeuso gaioc^. j 
tikybinės šventės tapo olimpi
nių žaidimų pramogomis ir pa
plito visame pasaulyje. Dabar 
jau jos vyksta kas ketveri me
tai.
Nepriklausomoji Lietuva olim

piadose pradėjo dalyvauti 1924 
m. Vėliau kilo mintis, suruošti 
Lietuvoje tautinę olimpiadą. Tas 
sumanymas buvo įvykdytas 1938 
m. liepos 17-31 dienomis. Daly
vavo iš įvairių pasaulio kraštų 
apie 2.000 lietuvių sportininkų. 
Tai buvo mūsų tautos džiaugs
mo šventė, sulaukus tiek daug 
jaunimo, kuris susirinko į lais
vą savo tėvų žemę išmėginti sa
vo sportinių jėgų.

Prasidėjus varžyboms jau pir
momis dienomis buvo pasiekta 
keletas naujų Lietuvos rekordų. 
Krepšinyje pirmąją vietą ir auk

llgaUUUl SltUS

do paminklo statytojams, o pas
kui jį skuba ir dar du Dvasios 
vadai - lietuviai saleziečiai kun. 
Vaclovas Dubinskas ir ekono
mistas r labdaroje daug nuvei
kęs kun. Nikodemas Saldukas. 
įai mūsų trys didieji Trijų Ka
ralių dieną bus su mumis ne tik so medalį laimėjo Amerikos lie- 
r ondo Kūrėjais, bet ir Fondui tuvių krepšinio komanda. Bu- 
paiaimos nešėjais savo nuolati-; v0 br daugiau komandų ar pavie 
Aliu tarpininkavimu tarp mūsų! niU sportininkų, apdovanotų 
ir Dievo. Tai reiškia, kad Die-J įvairiais medaliais ir pasižymė- 
vas bus su mumis iki Fondo Jimo ženklais. Daug dovanų pa- 
suklestėjimo viršūnės, kurioje sižymėjusiems sportininkams ap 
Kolumbijos lietuviai pasijus vie
nas kitam broliais vienybe pa
ženklintoje šeimoje- Ačiū Tau sunku viską atsiminti ar suras- 
Dieve už šią Dvasinę Dovaną reikalingos medžiagos.

(SS), 3.

1. Beinoris 
(SS), 3.

(JAV), 
Žičkua

(JAV), 
Sačkus

nas kitam broliais vienybe pa-
dovanoti, atsiuntė Amerikos lie 
tuviai. Bet dabar po tiek metų

Netikėtai pavyko surasti tosKolumbijos Lietuvių Fondui.’
Tenka priminti, kad Baranki-į olimpiados pirmuosius lengvo

je gyvenantis kun. kieb. St. j sios atletikos nugalėtojus. Tas 
Matutis, ves išgirdęs apie Ko-! sąrašas yra patalpintas 1958 m. 
.umbijos Liet. Fondą, paskubę. “Mūsų Pastogės” 47 numeryje, 
jo pirmasis pirmiausa telegrama Tai su juo ir susipažinkime, 
pasveikinti Fondo iniciatorius: 
uokiu turinių:

‘'Feiicitoles exelente labor be- (JAV), 3. Bakūnas (SS).
neficio nuesrra Pairia adoiante.i

desmayos Dios bendiga vue-i 
stros esfuerzo. Desearia cono- 
cer exigencias financieras de- 
mandada dicha labor fin colabc- 
rar cordialmente” — Padre Ma
tutis.

Išvertus lietuviškai, tai būtų: 
“Sveikinu svarbų darbą laimi
nantį mūsų tėvynės ateitį. Ne
abejotinai Dievas laimina Jūsų 
pastangas. Norėčiau žinoti to 
darbo finansinės padėties reika-

Vyrų grupė. 100 metrų — 1. 
Stanišius (JAV), 2. Prokopas

Jankauskas.
(LGSF), 3.

1. Simanas

Drea 
Madii

Aroenca Im the place that Is made 
wxt c£ dreama. And, ILS. Saving* 
Bonds have been helping to make 
bs^ęy dteame come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
rtx years. That means your dreams 
can come true foster than aver before.

You can buy shares in your perti* 
eufor dream by joining the Payroll 
SaviDga plan where you work, or the 
Ecod-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Axaencxn

N— F Bctoda p.y 8‘. % «V«c S-Jd to

WK*n jw*cM*d tžjpy «r> be CMbad *
Mt b*r& intzr-*«t yz rjbfetx to «£>t* T

amerikonams tefe pasitenkinti 
tikriausiai kokiafžO-tąja vieta 
Kolumbijos Lietuvių Fonde, jei 
Pasaulio Lietuvių- Bendromenės 
Centras teiksis greičiau prašo
mus ŽCOO dolerių mums pripa
žinti. ’ , .

•V • c - < . ,

Taigi sveikiname Kolumbijos 
lietuvius. Fondo pradininkus, už 
amerikonų nukonkuravimą. Ir 
dėkojame Dievui, kad mums 
parūpino visų kdiumbiečių ir 
lieulvių gerbiamą Fondo nulė“ 
męią, išjudintoją, orientuotoją 
ir siela spinduliuojančią asme
nybę kun. Stasio Matučio asme
nybe. Tai antrasis mūsų Fondo, 
kūi-ėjas ir formuotojas “dr. A. 
Razina” Kolumbijoje, kurio 30 
metų laukėinė ir nesulaukė- 
mA Kolumbijoje" pasižymėjęs 
Įabdambės institucijų ugdytojas 
ir ^UQsefetcj'as pasiryžo ir lie- 
tuyįi neapleisti. Jis savo admi
nistracine patirtimi skuba į pa
galbą Koiumbijos IJetuvių Fon_

200 metrų — 1. Bakūnas (SS), 
2. česonis (Anglija), 3. Kiukys 
(SS).

400 metru — 1. Bakūnas (SS), 
2. Liutikas (JAV), 3. česonis 
(Anglija).

800 metrų — 1. 
(JAV), 2. Simanas 
Tendys ((JSO).

1.500 metrų —
(LGSF)', 2. Tendys (JSO), 3. Kai 
pokas (JSO).

5.000 metrų — 1. Vietrinas 
(LGSF), 2. Petruitis (SS) 3. Kai 

darbiauti.” j P°kas <JSO)
šią telegrama tuojaus pasekė! 10-000 metn* ~ L vietrinas 

(LGSF), 2 Petruitis (SS), 3. 
Petraitis (LFLS Kipras).

110 metru kl. — 1. Sačkus 
(JSO), 2. Sidabras (JAV), 3. 
Balčius (SS).

400 metrų kL — 1. Prokopas

šaukimas į visus Kolumbijoje ir 
ypačiai Bogotoje gyvenančius 
lietuvius, kurio turinys paliečia 
ne tik Kolumbijoje gyvenančius 
lietuvius, bet netiesiogiai ir vi
same pasaulyje. Todėl jį ir is
panų kalbos laisvai išvertęs čia 
ir paduodu:

(Bus daugiau)

tfllilVildlil
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Today's Dristan Tablets give 
you more coUs relief Oran 

Contac or Aspirii atone.
DRISTAN

JAY DRUGS VAISTINĖ
27519 W. 71st St., Chicago, Ill.

XCPESTTXGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
* DLMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

į - Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

$ Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

a ■> KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
I Tel. 476-2206

(JAV), 1 Barkauskas (SS), 3. 
Balčius (SS).

4x100 metrų — L Šaulių S%- 
unga (Svarplaitis, Zaskevičius, 
Kiukys, Bakūnas), 2. Amerikos 
lietuviai (Prokopas, Sidabras, 
Jankauskas, Lutkus), 3. JSO 
(Semaška, Tamulynas, Šablins- 
kas, Erdmanas).

švedų Estafetė — 1 JAV, 7 
šaulių S-ga, 3. JSO. Olimpim 
Estafetė — 1. JAV liet., 2. Šau
lių S-ga, 3. JSO. šokimas į to-
1. — 1. Sakalauskas (JSO), 2. 
Bernotas (JAV), 3. Gontis (SS).

Šokiipas į aukštį — 1. Berno
tas (JAV), 2. Kasiulis (JSO), 
3. Markelis (SS).

Šokimas su kartimi — 1. Va
balas (SS), 2 Sidabras (JAV), 
3. Aukštinąs (JSO).

Trišuolis — 1. Gontis (SS), 2.
Kondrackas 
(SS).

Rutulys —
2. Jankūnas 
(Brazilija).

Diskas — 1. Bernotas 
2. Tamulynas (JSO), 3. 
(JSO)

Ietis — L Jaudegys (SS), 2. 
Puskunigis (JSO), 3. Kamčai- 
tis (SS).

Tai tik dalis laimėtojų, ku
riuos sukakties proga tenka pa
minėti ir pagerbti. .

Besidžiaugiant laimėjimais ir 
dovanomis, nelauktai atėjo uždą 
rymo diena. Liūdnai skirstėsi 
dalyviai, bet dar juos gaivino 
ateities viltis, kad po ketvertų 
metų vėl čia teks susitikti. Bet 
niekas dar tuomet negalvojo, 
kad ši pirmutinė bus' ir paskuti 
nė nepriklausomos Lietuvos tau 
tinė olimpiada. Prasidėjęs karas 
ir okupacijos suardė gražius 
ateities planus. ’ Pasibaigud olim 
piadai,- športininkdms buvo su
ruošti priėmimai, ekskursijos, 
jie lankė gimines ir laisvai gale 
jo važinėti visoje Lietuvoje.

Olimpiadai atminti Lietuva 
pagal dail. J. Burbos paruoštą 
projektą išleido seriją pašto 
ženklų. Jų piešiniuose vaizduo
jami įvairūs sportiniai momen
tai. Žaidimų dienomis šie ženk
lai buvo nuvertinami specialiu

Tais metais savo veiklos 20 ni. 
sukakti minėjo ir Lietuvos skau 
tija. Tai liepos 8-21 dienomis su 
ruošė jubiliejines stovyklas mer 
gairėms ir berniukams. Mergai
tės įsirengė Pažaislyje. O ber
niukai stovyklavo dr. J. Basa
navičiaus vardo šile, A Pane
munėj. Stoviklos buvo gražiai 
įrengtos ir suskirstytos rajonais, 
kurie savo originalumu sudarė 
tarytum atskirus miestus. Abi-

(Nukelta į 6 psl)

HOW TO arMDSE&E FttSlf FlNČAmZ

G9cw TWtf A n»* AND ms* 

UOGN6 PtMEAPPLE WAS «»• 
AHOMEHNOURKTOHEU.NaU ' 
MAY WONDER ABOUT THE 
EA5»ESrWAYTaaJTAND5ER»e 
twk jELKAAy. waurrcoajrt 
EE EASIER.

i(L*Y THE PINEAPPLE čN rft 
SIDE.WTH AIAK4E,SHAR?
'knife cut lengthwise fkom^~
TJE BOTOM W0U6H THEOOWU.

5?0 KEMCVE THE FBJ1T, 
INSECT * CURVEP O41FE. 

CLOSE TO THE SHELL AMD

CSeMovE -BVE F.HEAPFLE TO5M MTM SHELLS. IULVE r— 
FKUrT UENOT4VASE. SHOE OFF CO^E (TCP POCTUMl') A 
CFBAO4 GUAETEX. O05HK FK1MT. PUTBAOClHTOe
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LAIKRAŠTINES INFORMACIJOS REIKALU
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$2.35

Katalikų 
as”,- rodos

su katalikiškos spaudos aiškini-į 
mas visiškai nepriimtinas, net-!
gi tada, kai po juo pasirašo ka-t Kodėl gi 
tai i k ų žymūs veikėjai ir kunij 
gai.

sukaktisžemaičiob

u .

s

i.

*

1788 Beiti Halfted Strut, Chfcate, ffi.

pas mus

piesmėt,

i
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Chicago, 111 606001800 So. Half ted St.
I M

Kill

riq 
Cia

paskirtas, prel. J. 
vos kurti pradėtos

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

$1.30.
EDIų rinktinė. 169

Even well-fed 
dogs can 
need vitamins

jau 
am- 
virš 
An_ 
maž

vo (ij 

o pasito;

Eiliuoti kūrinA į

.VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

a prtMfta 192$ T«L 421-8070
W ptetwoM Umum BMonoMHmM

Žilvino Pasaka” Kilimas

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joor>9 K«p«čin»kii, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo boLevikų ir gyvenimą tremtiniu rtovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais <trobės viršeliais kaina 4 dol

Juoms Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįid- 
kurlarao ir patvariai Įsikūrusio asmenį istorija. Knyga ganaial LUo- 
įtruota. 300 pri. Kaina 7 dot

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*.LIITUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuoae.

j4 matė, kokiai 
aalhis girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 paL $1.50. Yra taip pat 
išversta I anglų kalbą

M Zolčenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusu rašytoje 
60 R£*yrinių novelių. 199 pusL kaina $2.

D. KuralrH, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. At> 
tori»u s pastabumą neapgauna Intmiato ir agitpropo propaganda W 

Abi knygoa parašytos lengvu, gražiu rtiliumL

Rref, P. PakarHH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota Istorinė studija apie prOag Uktaą. 
Kaina $2. . —

Vincu teenalfta. LIUBLINO UNIJOS lUKABCTIf PARASTOJI, 
pvl Kaina SL50.

O (y kiti leidiniai yn faunani

NAUJIINCSI. I7ĖS U. HALSTID fT„ CHICAGO, ILU AiHi .
derbe valaMamle arW vtaekarrt Ir rHdtdaaf

15.
16.
17.

55 psl.
18.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini erdert

J NAUJIENOS,
17N f3o. .Halted. Street, Chicago,, niinola 60608

-V ■

a ASgrgeantš 
trie pet C3'p ^eooie

C 1977 Mine*-Morton Corx»*Y, • of
A H Rob<mCo. Richmond. V.'•g.na 73230

ieae

Žymieji laikraštininkai kone 
visi yra’ ir nuomonės, kad ge
ras laikraštis turi skaitytojus in 
^formuoti ir formuoti.

Del to skaitytoju “formavi-, 
mo" (dėl jų auk 
būdo savybių ugd 
balinimo) yra daz 
sijų (nesutarimų)

Gi, .ana, net m 
spaudas organai (
n uoli ų ' ‘mod erų o j a m r :) a ■ š k i J
na, kad geras laikraštis yra tas i 
kuris tik perteikia kitu nuomoj 
nes, gi savo nuomonės nepareisi 
kia (palieką skaitytojui “išsiaisj 
kinti* kuri nuomonė “teisingos! 
nė”).

Dėl to gerokai keisto, man-j 
ding, su krikščioniškuoju doros* 
mokslu nesuderinamo aiškini
mo esu. jau pasisakęs straipsny* 
je “Kam tarnauja spauda”.

VI. BAKCNAS

dienraštis “Drau- 
tuojau turėjo tuo 

džiaugti. O pasidžiaugė tuo 
irksistinės” “Naujienos”, gi 
J ku d'enraštis net nei fąk- 
visai ’’nepastebėjo”... Net 
i’kinės žinutės apie tai ne

is ae]o. _ ,
Po pamaldų, irgi Tėvų Jėzui

tų namuese (Jaunimo Centre), 
įvyko iškilmingas to minėjimo 
‘ktas. Jame dalyvavo daug mū- 
X1 žyrri ųjų -tei^ninku. ne tik iš 
Chicagos, bet ir at v 
liau. -

Kaip ten bebūtų, čhica: 
katalikų dienraštis, gal tuziną 
redaktorių beturįs, * ture 
t rurr. pa informacine ži: 
teirininkų minėjimo ak 
minti. Bet ir čia mūsų “geras: 
laikraštis” pasirodė

Tokių mūsų*- laik 
fcrmac'jos ‘‘gerųjų r 
vra ne . vienas, o labai

čių redaktoriai, didele c
Maniau, kad mūsų “pažangioj nesirūpina organizuoti ge: 

ji” katalikų spauda, atsisakanti' kraštinės informacijos. 
re:kšii savo nuomonę ginčija-! 
mais klausimais (neišskiriant' 
nei dorinių), bent jau savo skai 
tytojus gerai informuos. Jei jau’ 
skaitytojo neformųojate. tai ' 
bent jį gerai informuokite! Gi 
dėl ^laiskrastinės informacijos- 
re:kalo anču nėr.

Deja', ir čia labai apsirikau, j
Štai,, š. m. kovų 10 d.. Chicago 

je. Lietuvių Teisininkų Draugi-’ 
ja (jos vietinis skyrius) suruo-1 
šė Lietuvos valstybės atstatymo 
50-ties metų1 sukakties minėj i-: 
ma.

• "• j
Nors teisininkai, bendra tais 

sykle, nėra jau labai dideli “baž.. 
nytininkai” (vokiečiai net ir. 
priežodį turi, kad “Juristen boeJ 
se Christen” (teisininkai blogi 
krikščionys), bet Chicagos .teisi
ninkai pradėjo aną minėjimą 
malda Tėvų. Jėzuitų koplyčio-

Jie, ka;p kada An tar s 
ma apie savo redakteri 
asskes

ilna lauc
Jei

anmi.

e.i

musų viešo-1 
o gyvenimo įvykius), tai jie: 
pasiteisinimo nėr.

_• • y. x „ Kol redaktorių postuose se-je, Ev. liuteronų Teviskes ’ pa- A . rJ . ' dės redaktoriai pastininkai ,rap. ‘bažnyčioje, net ir vienoje- -. . v Jjtol geros musu laikraštmes’in-
formaccijos nebus.

Paimta iš P. Stravinsko kny
gos “IK ŠVIESA IR TIESĄ” pa
rodyti, kodėl Draugas nepainfor

rap. ‘bažnyčioje, net ir vienoje: 
sinagogoje. Koks gražus, ypač 
gi mums, tikintiesiems katali
kams malonus ir pagarbos jaus
mus (minėjimo rengėjams) ke
liantis gestas!

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE G ALIA'. A GAUTI NEPAPRASTA! fDOMlUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius ĮSOS 

metų {vykius. Jablonskio ir Tutorričio jaunas dienas ir susi- 
>• * rūpinimą. ------------------------ --- :-----------------------------------

•>. A. J. Guisan — DANTYS, jų priežiūra, rreikst? ir
Kietais virselisda, vietoje $4.00 dabar tik-----------------
Hlnkžtaij viršeliais tik_____________________________ _

Dr. X J. Gusmb — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionėa po Kuropa jspūdžiri. Dabar tik -----------------

YaMmą taip pat rfilsakyti paštu, iHlinriui črk| arta monry ordarĮ, prir 
evrodytei kalno* orid*^nt perdrntlm* ISlaldoma.

1731 So. HALSTED ST^ CHICAGo/lLL. IM03

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kafpv pavs^aris, kuris pradžioj rm tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos s^enovaizdžĮuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. AugutfalfyH-ValcfOnieni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS Didelio for 
mato, 126 psl. Kaina $1.—,

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS, EŽėgVof, 
Kišeninio formato. 157 psl. Kaina $2.00.

S. Butkų Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eOčs. 105 p^L $2.00
6. Anatomus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 pri $2.90.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTA. Eiliuoti pasakojimai anfc

5 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl $2 00
9 B-lys Rukla, UGNIES PaPnav^iAS. 95 psl $100.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktulyrika. 187 pst, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyriko* knyga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sapalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. ----------

Ual, 92 psl.. $1.00.
13. Petras Šagalas, PLAUK MANO LAIVELI. EHčralčfaL 112 psl $1.00
14 Eugenllus Gruodis, AGUONOS 15 5MĖLIS. Eilės, 7C psL $100

Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2 50 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinVirė. 180 psl $3 00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00.
Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 00

L 
t-

Lo seimą Chica-

7r 
Tiesa" už $4.50 (Įskai- 
rsiuntimo išlaidas) ga- 
i Naujienose arba pas 

>tr. Raštams Leisti Komiteto 
rininką Joną Kavaliauską 
adresu: 6437 S. Washtenaw 

Chicago, Ill.. 60629.

— P. Stravinsko knyga 
lesa ir ' 
n t ir pe;

nai priimami ir tele- 
778-5091.

-GERIAUSIA DOVANA
knyiy, kurisc bei kokią

MES GRĮŽTAME. Įdomūi jauną dieną
rttsiiniarniai ir įvyktą bei rietą aprckymri, įkaitomi kaip ro- 
EkccAs. 537 psl. Kelną S3

A. Paksinišluų METAI PRAEITYJE. Netolimą įvyktą pririmini, 
ir >_Lko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje įpražymiL 
tytt ; 12 dailų. 296 psL. raini $3.

CT. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomai, 
iiils virbeliais. 333 p«L Kaina $6.00. viri.

?ref. Y*cl. Mirtiška, SENŲJŲ LiETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I daiis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkitaU vir- 
šeuau — $2,00; H dalis, 223 p&L, įrišta — $3,00. minki- 
tai a viršeliais_____________________________________

Gn-

Hsnrikaę Tomas — Tamaiauskas, LIETUVWKA5IS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprišymaia, iliu- 
strarijomis ir dokumentacija 336 psl. kaina S8.

?. Stasiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvei 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kainx S3.

Janina Narunė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl._________________________________________

M Gudelis, POVILAS MILERIS^ biografijos bruožai 2W 
puslapiai____________________ ____________________

Kragai užiakant reikli pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1'M S. Halsui 5L, Chlore. DL MOS. — Tek HA 1-<1W

I

Pastabos iš tolo
Garbinga ryžtingo

Tiksliau būtų pasakyta: -gar- 
‘ b:nga ryžtingo žemaičio kunigo 
■ — Los Angeles lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos klebono pre
lato Jono Kučingio 70-ties metų 
^'žiaus sukakus kurią minė
jome ir jį sveikinome š. m. gruo 

i dž o mėn. 23 d.
! Senu laikų Austrijos valsty- 
j bininkas Clemens Wenzel MET 
TERNICH (1773-1809) yra pa
sakęs. kad istoriją kuriantieji 
— jos nerašo. Rašo ’kiti. Taip ir 
mūsų garbaus sukaktuvininko 
prelato Jon Kučingio atveju, 
apie jo veiklą, kuri jau dabar 
yra istorinė mūsų išeivijoje, ra
šys kiti — istorikai, kai bus pa 
liesta mūsų išeivijos gyvenimo 
laikotarpis, kuriame prelatas J. 
Kučmgis gyveno ir dirbo. Aš as 
meniškai, nebūdamas istoriku, 
noriu bent trumpai, kaip repor
teris, paminėti patį faktą: prel. 
J. Kučingio trumpą amžiaus ir 
darbų apžvalgą, jo 70-ties metų 
amžiaus proga.

J. Kučingis (Kučinskas) gi
mė 1908 m. gruodžio 23 d., šnyp 
lių km. Švėkšnos valse. Tauragės 
apskr. 1927 m. baigęs Švėkšnos 
Saulės progimnaziją, vėliau stu 
dijavo Turino (Italijoje) Sale- 

į ziečių kolegijoje, Telšių kunigų 
seminarijoje — kurią baigęs 
1937 m. buvo įšventintas kuni
gu, vėliau dar studijavo Milano 

Į Jėzaus širdies universiteto tei
sės ir pedagogikos mokslus. Grį 
žęs Lietuvon, kaip kunigas ėjo 
įvairias pareigas įvairiose para
pijose, įskaitant 6-to pėst. L. K. 
Margio pulko kapelionu (1939 
40 m.). Net tremtyje, 1944 — 
1946 m. Vokietijoje (Rottenbur- 
go vyskupijoje) buvo vienos vo 
kiečių parapijos klebonu ir tuo 
pat laiku tos vyskupijos lietu
vių tremtinių kapelionu. Tur
būt nereikalinga čia būtų pasta 
ba apie jo tokią šakotą, kaip ku
nigo, tarnybą, ir Dievui ir Tė-

Jo neišsemiamai energijai, pa 
grįstai giliu tikėjimu ir patrio
tizmu, atsidarė neribotos gali
mybės kai jis 1946 m. atvyko 
Amerikon ir 1947 m. balandžio

11 d. buvo 
Macijausko 
Los Angeles lietuvių parapijos 
klebonu. Nuo čia prasidėjo ne- 
oaprastai ryžtingas naujojo kle 
bono darbas — organizuojant 
parapijiečius į organizacijas 
(ka talik’škas), rūpinantis baž
nyčios ir klebonijos reikalais, 
salės lietuviškiems renginiams 
būtinumu, naujos bažnyčios klau 
simu. Begalinio ryžto, sakyčiau 
“žemaitiško, užsispyrimo” dėka 
— kun. J. Kučingiui per labai 
trumpą laiką, vis dar nelabai 
lietuviais skaitlingoje parapijo
je. pavyko sukelti dalį lėšų ir 
kitą dali lėšų gauti, paskolos pa 
vidale, iš vyskupijos, taip kad 
jau 1951 m. rugsėjo mėn. 16 d. 
pamaldos buvo atlaikytos naujo 
joje bažnyčioje, senąją paver- 
čiam išimtinai sale lietuivškiems 
renginiams. Jei tuo laiku (1951 
m.) lietuviškšosios parapijos tur 
tas buvo vertinamas 150.000 do 
lerių, tai šiandien, pagal prel. 
J. Kučingio planą supirkus kai
myninius sklypus ir namus — 
parapijos turtą reikia skaityti 
arti dviejų milijonų vertės. Bi
jau suklysti, bet nepadarysiu di 
dėlės klaidos 'sakydamas, kad 
toks milžinmškas turtas jau be
veik visiškai išmokėtas — beli
kę, rodos, vos virš poros desėt- 
kų tūkstančių skolos. Tai būtų 
medžiaginė lietuviškosios para
pijos pusė, kuri niekada tokio 
gero stovio nebūtų pasiekusi, jei 
jos priešakyje nebūtų prel. J.
Kučingio. .

Nuo 1949 m., kau čia. Į Los 
Angeles, pradėjo atvykti nau
jieji ateiviai (tremtiniai)), para 
pija pradėjo augti ir narių skai 
člumi. Šiandien, nežiūrint 
daugelio senųjų iškebavus 
žinybėn. parapija skaito 
tūkstančio šeimų (tik Los 
gėlės), kas apytikriai būtu
daug 2000 žmonių. Vien tik pa
rapijos le'džiamo (prel. J. Ku- 
čing o redaguojamo) laikraščio 
“Los Angeles šv. Kazimiero Pa
rapijos Lietuvių žinios” (dvisa
vaitinis) išsiunčiama virš 1000 
egz. Prie parapijos veikia litua
nistinė mokykla, parapijos mo
kykla, įvairūs kursai — vis prel. 
J. Kučingio iniciatyva įsteigti. 
Yra didelis ir geras parapijos 
choras. Parapijos patalpose vyks 
ta įvairūs minėjimai (lietuviš
ki). šventės, koncertai, paradai, 
parodos, parapijos Lietuvių Die 
nos — sutraukiančios tūkstanti 
nę lietuvių minią, susirinkimai, 
suvažiavimai, vaidinimai, sim- 
poriumai. Bendrai parapijoje 
koncentruojasi lietuviškas gyve
nimas-veik imas, nes bet koks 
lietuviškai patrijotinis reikalas 
visada randa prel. J. Kučingio 
pritarimą ir paramą — jei to
kia yra reikalinga. Organizaci
jos, kurios negali už salę užsi
mokėti bent minimumą (už 
šviesą ir išvalymą) — ja naudo 
jasi nemokamai. Visa tai prel. 
J. Kučingio patvarkymu. Para
pija virto lietuviškos veiklos 
centru ir atrama.

Švenčiant parapijos dešimt
metį (1951 m.), tuolaikinis Lie
tuvos Įgaliotas Ministras Wa
shingtone P. žadeikis sveikinda 
mas ta proga atsiuntė tokią te
legramą: “Kalifornija iki šiol 
skaitydavosi tolimiausiu lietu- 

(Nukelta į 5 psl.)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
1. A KISS IN THE DARK. PIiintIIkŲ Ir tatvndū nuotykis

tprsšyasi, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai Išleista, 
50 pal. Kaina S2J0.

Dr. Juosi t B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senijjŲ imžlp iki pokario metų. Vidutinio formato, 143 
«L. kainuoja $2.00. '

Or. Juecas B. Konilus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V> 
'Aoto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valrtybėi ir jot kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma fcų knygų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Jm Ir 
titaa knygas gulimi įsįytJ a trilaukiu* i Naujienas arba atsiuntus čeki c 
oinigiiię perlaida.

Taupykite dabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigytu

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

i 
M ? r 
i
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MB LITHUANIAN OAtLY NEW*

Daily fe^xept Sunday oy fhe Lithuanian Pub uu.

Halstad Strwt, Chicago, III. 606CS. Taiapfon* 421-610C

‘ LAS> HUSTAGF PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Pinigui reikli dust! pašto 
»rdenv kart- < dxUjni

o of 1, If7)
Subscription IUt«s:

jo Chicago $33.00 per jear» $18.00 per 
months, $10.00 per 3 months. In

other USA localities $30.00 per year, 
516-00 per six months. $3.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
they countries $34.00 per year.

^asej metų „ J. $ltt.OO
trims mėnesiams __ $ 9.00
/ienam menesiui _______  t 8.00

Kanadoje: 5
metams t $33.00
pusei metu' ~~____ ______L $18.00
nenam mėpedyi

20 cents per copy Užsieniuose
metams _ $34.00
pusei metu $18.00

< rienam mėnMnt - • $ 4.00
Neo gruodžio pirmos d. 

OienraiČTo kainos:

•nuągoje ir priemiesčiuose 
metams ... $33.00
pusei metu -- $18.00
trims mėnesiam^ $10.00
’enam mėnesiui $ 3.50

Naujienos enia kasdien, liskinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drova, 1739 So. Halstad St, Chicago. 
FU <50608 Telef 421-8100

’A'’

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo 
0 vai. ryto ifc 5 vai vakaro, šeštadieniais —iki U vii

tus. VLIKo vardu veikia, tariasi, kalba ir susitarimi 
.daro tarybos rinktoji valdyba. Valdyba gauna nurody 
mus iš tarybos ir duoda tarybai atskaitomybę.

Toks buvo VLIKą sudariusių partijų susitarimą; 
pačioje pradžioje, toks turi būti ir ateityje. Jeigu nebu: 
laikomasi pagrindinių VLIKo nuostatų, tai gali nebūt: 
ir VLIKo. Turime pripažinti, kad paskutiniais metaū 
pagrindinių VLIKo nuostatų vadovybė nesilaikė. Pa. 
grindinės VLIKo grupės buvo nustumtos į šalį, o prie- 
šakin pastatyti žmonės, kurie jokios palitinės grupės 
neatstovavo. O jeigu kuris ir atstovavo, tai dažniausiai 
buvo vieno žmogaus politinė grupė. Tai liūdnas reiški
nys, bet lietuviško gyvenimo tikrovė buvo tokia.

Pagrindinių VLIKo balsas buvo ignoruojama, s 
kreipiamas dėmesys Į kelių vadų projektus ir pasiūly
mus. Vieno žmogaus partijos balsas buvo sgalingesnis 
už-VLIKą sudariusios grupės balsą. VLIKp biuletenis 
buvo paverstas propaguoti žinias,priešingas VLIKo tik- 
slams ir vedamam darbui. Biuletenis visy lietuviškų po
litinių grupių vedamo darbo politinių žinių, bet garsi- 
liktus darbus. Dauguma jautėsi, kad pasirinktas kelias 
no vienos politinės grupės skelbiamas pagyras, o ne at- 
silpnas, bet laukė suvažiavimo klausimui aptarti.

Iki.šių metų gruodžio mėn. 9 dienos suvažiavimo 
viskas ėjo normalia tvarka. Ne tik VLIKo vadovybė, 
net ir atsakingi.. VLIKo pareigūnai manė, kad tvarka 

■ bus ir toliau tęsiama. Buvo parinkti žmonės konferen
cijai vadovauti, parinkti paskaitininkai, ir numatyti 
posėdžiai ne tik konferencijos metu, bet ir konferenci
jai Pasibaigus. Reikalą pakeitė devynių pagrindinių 
grupių padarytas pareiškimas VLIKo, vadovybei. Pa
reiškimas reikalavo grąžinti VLIKą Į pagrindines vė
žes. Pareiškimas buvo trumpas, bet jis pasakė, kad to
liau šitaip, eiti negalima. Negalima mažumos valią pri
mesti daugumai. Negalima vieno asmens valios primes
ti, visam komitetui. Negalimą niekinti tų politinių gru-Į 
pių, kurios ant savo pečių nešė ir . tebeneša visą politi
nės kovos svori. Asmenys sensta ir miršta, bet politinės 
grupės nemiršta. Iki šio meto jos kovojo už Lietuvos mą taip didele -blogybe, kad 
laisvę ir nepriklausomybę, jos tęsia tą kovą ir šiandien. Pems- nepriklausančius bei. su 

■na-noTrrr'Uz-i lia-f-mriTi įTonmimnc -U-ilri-nri ja s neinančius vadina naciais,

pavę rstos į meno paveiksiu galeriją

todėl, kad nuo anos pradžios sū

“Mažuma turės paklusti daugumai
* * '.‘ii

Lietuviai paklusta daugumai. Taip 'elgiasi visos 
kultūringos tautos. Kol klausimas nesuprantamas ir ne
aiškūs, tai stengiamasi jį išaiškinti. Bet kai klausimas 
jau yra pakankamai aižkus, tai einama prie sprendimo. 
Geriau klausimą' aiškintis, kai jis, aiškinamas. Bęt kai 
sgelbiamas sprendimas' tai ' jis visiems privalomsėsk Jis 
Privalomas daugumai, nes ji to norėjo, bet jis privalo
mas ir mažumai, nes ji nepajėgė Įtikinti daugumos.

, Visi atsimename, kad Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
nimė Komitetas buvo sudarytas didžiųjų Lietuvos po
litinių partijų. Partijų priešakyje stovėjusieji žmonės 
keitėsi,..Let partijų principaų jų Programos, liko tos pa
čios, Gyvenimas ,vyiską keičia, keičia ir pačias progra
mas. Jeigu nesikeičia jų esmė, tai bent jų kalba keičia
ma. Lietuvių .kalba, -yra pati seniausioji pasaulyje, jos 
žodžiai ir jų prasmės, labai, aiški ir lietuviams supranta
ma, bet laikas keičia ir kalbą. Kiekvieną dešimeti ar 
šimtmeti, kai formuojamos.-.'partijų ir grupių progra
mos, tai jaučiama jos pakaita. \ b
... Laėfuyoje, .yLIKųišųdarė .politinių ^partijų, ipasiųsti 

atstovai. VLIKo Pagrindą sudarė tos pačios politinės 
partijos ir Vokietijoje, ~nors ten prie VLIKo jau prisi* 
dėjo* ir . tokios politikes grupės, kurių meapimdavo diį 
džiošios polishes partijos. Reikalai'gerokai pasikeitė, 
Amerikoje, čia atsirado visą eilė grupių ir grupelių, ku
rios laisyąi. būtų galėjusios Įsijungti Į bet kurią vieną 
politinę'£rupę, bet'“nėšijungė. Jos-norėjo būti savaran-’ 
kiškos ir turėti savo.; atstovą. Nenagrinėsime priežasi 
uių, kodėl taip Įvyko ir neaiškinsime, kas atleido vade= 
les ir Įleido Į VLIKo sąstatą-politines grupelės, kurios' 
turėjo po vieną ar du partijos narius. Vienas' jų būvą 
VLIKe, o kitas laukė paskyrimo į VLIKo -sudarytą koi 

‘Uii’iLW iV'P ■{ i 
t Paskutiniais metais VLIKą sudarė penkiolika poli| 

tinių .grupių..^Pats svarbiausias^VLIKo organas, ku; 
rįo .visi; kiti-VLIKo organai turi paklusti, . yra VLIKo1 
tarybą. Ji renka valdybą, duoda instrukcijas valdybai monę pareikšti, galės savo argumentus dėstyti. Jeigu kad nereikėtų naudotis nekultūringais mūsų kaimynų 
ir reikalauja atskaitos už daromus .ar nebaigtus projek-Įtikins, tai VLIKas priims jo nuomonę, bet jeigu ar- metodais. - *

Ar V. Vokietija baigs kėlimą naujų bylų 
r buvusiems hitlerininkams? -.....

•'Kaip yra žinoma, pirmiausia 
bene komunistai su -savo arti
maisiais laikė ir tebelaiko naciz-

MANTAS AUKŠTUOLISVyTAUTO PBGAL6 ŽALGIRIO
MŪŠYJE

(Tęsinys?

Patys kaip milžinai tik smogia, kerta ir 
kovoja.

Vienas žvilgsnis Vytautui, kitas priešui ir 
smūgis.
Ir šarvuotas kryžiuotis krenta ir guli kaip 
kūgis.

Kariai: . : ri . .
— Vade, prašo globėjai,—tik ivenas nelįsk Į 

Bet'kas jį sulaikys, kai jis su priešu kovoja?‘ 
Pirma kėlią sau?skina, sunkų kardą iškėlęs; 
Jo milžinai vos suskamba rinkti kryžiuotįškas

vėles. ----- ----- - -------- ------
Jis toli jau priešuos •— kovos lanke atsidūrė. 
Tik kovose vėliava iškilus—vėsuoja lyg būrė; 
Rodo kelią, kur Vytautas kardą galingąjį 

švairsto. '
Ir krauju išpuošęs priešą, džiaugias iš keršto.

Ženklas iškilęs, pagalbos šaukia Į karišką 
lauką.

Ak, greičiau, greičiau, puolantis priešas ne-
■ laukia.
Vadas su * savo buriu— verpetais’ priešuosna 

—c.' ž^min^a; - --
Pats save užmiršęs, veda kovą galingą.

bendradarbiais, nusikaltusių ž 
dyma pavienitų bei masių, kai 
kur vykdomas visą pjka~i : 
metą. Taip daroma ypač V. V. 
kieti jo j e. Per šitą laiką daug 
yra nuteistų, o kiliems byl j$ d r 
eina. Jieškota ir teLej.šl .. . 
galimų pasislėpėlių. Kad ir pa
starieji nepaspruktų nuo teisin
gumo- organų, persekiojimo ga- 
imybė yra prailginta iki šių 
metų pabaigos.. Jei- nebus vėl 
pratęsta, tai nuo-1980 m. sausio 
1 d. įvyks persekiojimo pasenė- 
jimas ir surastus kaltuosius jau 
nebus galima traukti'atsakoby- 
gėn. Kad ir pasišlėpėliai gautu 
užtarnautą bausmę, reikalauja
ma dar kartą pratęsti pasenėji. 
mą. Pratęsimo reikalauja pir
miausia. žydai ir lenkai; Kas lie
čia V. Vokietijoj vokiečius, jų 
nuomonės nėra vienodos. Yra si
ūlymų panaikinti bendrai žmog
žudžiams paserėjimą. Priėmus 
tekį siūymą, Į čia įeitų ir naciai 
su savo talkininkais, kurie yra 
padarę tokius nusikaltimus. Pa
gal tai' visi tie, kurie norėtų'-iš
vengti teisingumo organų, turė
tų ir toliau kokiu nors būdu 
slapstytis iki savo gyvenimo 
galo. Bet yra siūlymų pastatyti 
jau tašką šitam klausimui, ka p 
kad padarė ir kaikurios kitos 
valstybes. Girdi, suinteresuoti 
turėjo užtektinai laiko inkrimi- 
nuojancle’s medžiagos' pnštaty-, 
mui ir apkaltinimo iškėlimui. 
Be to, p^gal juos, pb/kelfų’de
šimčių metų yrą pasunkėjęs įro
dymų rinkimas, teisingo-nubau
dimo padarymas, pats nubaudi
mas nesukeliąs jau reikiamo e- 
fekto visuomenėje, o ypač jau- 
nesnioje -kartoje, neturi - reikia
mo reikšmingumo ir.i j nusikal
tėlį, kokį turėtų į jį turėti, ir 
11. :

Visais atvejai šį klausiirfc"tu- 
rčs svarstyti parlamentas ir pa- 
daryti- atatinkamą sprendimą.

šmeižaimi bei apšmeižti kaiku- 
rie žymūs politikai, nors jie, bū
dami nacių partijoje, nėra pada
rę tokio kriminalo, už kurį grė
stų baudžiamoji atsakomybė, o 
žlugus nacistiniam rėžimui, 
savo išmone bei' pasiaukavimu 
nulėmė sukūrimą demokratinės 
V. Vokietijos ir gerovės joje. Be 
to, kiekvienais metais- vienaip 
ar kitaip prisimenamas 1938 m- 
lapkričio mėnesį nacių pradėtas 
persekiojimas žydų Vokietijoje. 
Bet praeitais metais toks prisi
minimas buvo platesnis; fr gal

Auksaburniams nepavyko lietuvių daugumos įtikinti, 
kad visuomeniniais reikalais nieko nenusimanantieji ir 
žinoti nenorintieji daugiau žino, negu klausimą studi
javusieji. Politinės partijas niekinusieji ir šmeižusieji 
norėjo 'nustumti'f šalį' sunkiausią naštą išnešusius, kad 
jie galėtų atsistoti priešakyje ir nuvesti visus lietuvius 
bendradarbiavimo ir šunuodegavimo keliais. f

Kad VLIKo vadovybė bus kitokia, pirmoji konfe
rencijos diena tai parodė. Kad ji turi būti kitokia, pir
mas tarybos posėdis.New Yorke taip pat parodė. Dvi
dešimties minučių skelbtas pasitarimas Chicagoje už
truko dvi valandas,'bet jis aiškiai pasakė, ką iki šio me
to eitas kelias negali būti tęsiamas. Eitas kelias nuves 
VLIKą į tokią klampynę, iš kurios pats VLIKas nepa- 
jėgs išsikapnoti. Kada VLIKo vardu pradeda kalbėti 
žmonės, kuriems pačios pagrindinės VLIKo idėjos yra 
svetimos, tai kiekvienam VLIKo nariui verta su
sirūpinti. ■ ■ / .

Chicagoje vykusi. VLIKo konferencija Įstatė VLl- 
Ką j savo vėžes. VLIKą ateityje valdys politinių parti
jų dauguma, o ne vieno žmogaus partijos. VLIKą vai-________________________ _______,_____

1 dys dauguma, o ne mažuma. Mažuma galės savo nuo- mažumai paklusti daugumos. Mokykimės Amerikoje,

Smūgis lydi smūgį, kaip jūra skeldina uolą;
Taip Didysis Vytautas daužo kryžiuočius ir

■ "puola." ’ v ' ■ - !---'
Ir kaip bangos smėlį ant plyno pajūrio žarsto, 
Taip godiems dviveidžiams ruošia durtuvu

karsta: - T.
Spaudžia, tai atleidžia — daugiau sutrauk

tiems į būrį. \
Skuba, kur jų daugiausia ir tik į priekį jfs 

žiūri.
Vytautas kirsdamas nemato, ar jį jo karžyšiąi 

į ;seka; '
Jis tik mato priešus, jis smogia ir skina sau 

f įtaka.
O| pavojus! Vytautą daugel priešų užpuolė, 

Bet jo totoriukas—į žemę įkištu kuolu:
Vieno aukšto kryžiuočio žiauriai pilvą per

kirto,
0 antram užnėrė ant kaklo virvę jam skirtą. 
Trečią žemėn nutraukė, peiliu papjauti jau 

bando;
Šarvo negalint pradurti, priklaupęs gerklę 

prakando.
Tuo metu didvyriai Vytautą greitai apsupo; 
0 jis kariauja vis pirmas, kovai nestinga jam 

ūpo.
» Vytautas pats dabar tą kovą tepuošia, te- 
“Y valdo; ________________ „
0 mums didį vaizdą terodo savojo kardo.

fašistais ir pan.,: nors, . kaip 
daugkas ir iš mūsų atsimena, 
kurį laika komunistinė Maskva 
buvo su Hitleriu sudarius są
jungą, kartu su juo dalinosi 
svetimais kraštais, tautomis, 
■vykdė genocidą ir pan.* * *

V. Vokietijoje nacizmu buvo

gumentai nebus pakankamai svarūs ir daugumos neį
tikins, tai privalės paklusti daugumai.

, Rusijoje atsiradusi opozicija buvo išžudyta. Vie
niems buvo suruošti teismai, o kiti buvo eekos pogrin
džiuose išžudyti be jokio teismo. Ten gyvenimą baigė 
ne tik bačkiniai partijos agitatoriai, bet ir Įtakingi rau
donosios armijos maršalai. Anglijoje, opozicijos va- 
dams, karalienė taip pat moka algas, nori, kad vyriau
sybė pasinaudotu padarytomis pastabomis ir . išvengtų 
nereikalingo nesusipratimo.

Lietuviai taip pat turi mokytis: Jeigu “dauguma 
VLIKe kelis metus klausė mažumos, tai atėjo laikas

I Vytautas:
I— Na, ir raginau vyrus, kartotinai raginau, 

kirskit!
Durkit, vyružiai, smokit! Nepasiduokit, tik 

kirskit!
Pirmas joju ant žirgo savąjį kardą iškėlęs,

. iškėlęs,
Lyg mane lydėtų kerštingos sentėvių vėlės.
Mano širdis rami dar, laukiu sutiksiant ma

gistrą ;
Noriu pats nudėti — Jungingen Ulrichą — 

; mistrą.
Kertam, žvalgom kairėn, dešinėn ir smogiame 

tiesiai,
....Ir vis ieškom magistro. Va, susidūrėm mes 

dviese.
A-a!, širdis suvirpo, užvirė kraujas..— Kas 

j žino? ;
Jis sustojo, svarstė, mane iškarto pažino. 
Jis pirmasis puolė. Aš to tik laukiu, brolyti! 
Reiškia esi įniršęs, nemoki jausmo valdyti. 
Taip, pradžia gera, galvoju sau šaltutėliai. 
Tuoj matysim kuriai—ekzekvijaskelsim vėlei? 
Okys jo pasruvę, kraujas teka nuo veido.
Vardan Perkūno! — Smūgių mano ranka ne

atleido.
Kąukšt, kaukti 1 plieno balsads^ vingitiojant, 

kardai su&am%afa.
Ieško .priešot kraujo ,o raižo švilpentį vėją...— 

Du plieno magnatai sulygo vyras prieš vyrą;

[} h;

Vance baigia tartis: 
su Gromyka

ŽENEVA, Šveicarija. Sek
retorius Vance sako, jog Gro- 
nryką, po ilgo pasikalbėjimo su 
Maskva, tapo nuolaidesnis ir Su
tiko priimti bėvėšę'visus sekre
toriaus reikalavimus.’ Vance <su 
Gromyka dar šėštadįenio vaka
re turės susitikti ir- peržiūrėti 
baigiama ruožtCsufartics--teks
tą. Gromyka labai patenkintas, 
kad jis iš Maskvos gavo leidi
mą padaryti reikafeojamaš nuo
laidas. .te « /

Greitai spręsis likimas, kam teksiąs grabas, 
kam lyra. ' -v i J

Greit matysim ką laimino Prūsų dievas LlPa- 
baltės,

Kas yra teisus, ‘kieno didžiausios kaltės”, i 
Kam Perkūnas paskyrė ilgą gyvenimą—mirtą, 
Kam garbės vainiką, kuriam gi. nulėmė-mirtį... 
Kardas Kęstučio teisingas— kryžiuočių nudė

jo daugybę.
Vytauto rankoj šis kardas turėjo galią berybę. 

Sąlytis niršta. Galiūnas malonės neprašo 
galiūno,

Ir sunkiuoju kardu tik kerta—lami ar žūnaA 
Akys UIricho temsta—juodas veidas sustingo. 
Vytautas dega panieka — žvilgsny;ugnelė 

prasminga. . - 1 Y Ji '
Jo krūtinė kilnojas, kraujas gyslose .verdą.
Jis jau sužibo! Puls! Jau kelia smogiantį 

kardą ' Y ' Y
Vytautas:

—Kaukšt, kaukšt! Savo eikliojo žirgo va
džią paleidęs.

Dūriau! Keberkšt! Nukrito manasis priešas 
dviveidis.

Ir va, guli tasai mūs išdidus Ulrikiukas;
Jietį ša® ištraukiau i— dabaigė jį totoriukas. 

rhflras. • • ”
štai jjiu negyvas, sustingęs mistrelis išsVafeo,

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, CHICAGO 8> DL Itiursday, December 28, 1978



iJK. K G. BALUKAS
K MOTERŲ UlGOt

- ' CHIRURGIJA
U PvHski Rd. (Crawford

Tol L U 5-6444
»•-’ *** p*-4ai 'usitarinią

‘ 374

K. C. K. BOBELIS 
» iLAFUM* 

chirurgija 
TeleL 895-0533

DK. PAUL V. DARGIS 
-VTOJAS IR CHIRURGAS 

Community k tin t k o 
Medicinoj direktoriui

*38 S, Hanheim Rd., Westchester, IL.
* I A DOS: 3—9 darbo dienomis ū 

a mira šeštadienį 8—3 vai 
♦i m 2227 Arb* 562 7722

S------ BE 3-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
* stojas ir chirurgas
^ecialybe akių ligos

3907 West 103rd Str kJ 
Valandos pa^al suauarlmą.

FRANK PLECKAS
OPTOMgTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W. 71 St T<L 737-514? 
trina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”’
susitarimą, uždaryta treė

i VL. BAKENAS

KALIFORNIJOS DYKUMA

M. ŠILEIKIS šeimininkė (Tapyba)

LOS ANGELES. Atitinkamos 
įstaigos susirūpino Kaliforni
jos Dykuma (California De
sert), kuri įvairiausiai išnau- 

pavyz- 
nepaL

sant federalinio draudimo, bū
rys motociklistų iš Bartow, Ca 
lif., 155 mylias į Las Vegas su 
dideliu triukšmu nudardėjo,

?al handies šnektą. Būtent, ne
perseniausiai Lietuvių Bendru o 
menės Los Angeles Apylinkės 
pareigūnai, vykdydami JAV 
LB kultūros tarybos aplinkraščio 
n įrodymus spaudos platinimo
vajaus reikalu, dalino periodrį dejama ir žalojama, 
nės mūsų spaudos sąrašą, rinko* džiui praeitą mėnesį, 
prenumeratą, taip pat ir solida
rumo mokestį. Spauda apsirū- 
prięs ir be Bendruomenės ragi
nimo, bet panorau pamatyti są
rašą — kokią spaudą kultūrosj Sllkeidami debesis dulkių ir 

išraižydami gruntą tiek, kad 
per 10 metų nebeišsilygins.

Kalifornijos 25 miijonų ak
rų dykumos, apie pusė yra fe;, 
deralinės valdžios, apie 6 mi
lijonų akrų yra privačios nuo
savybės, 3.5 milijonai akrų mi 
litarinių rezervacijų, 1.5 mil. 
akrų nacional. parkų ir 1.5 
mil. akrų valstijos nuosavybė.

Apie 200,000 žmonių nuolat 
gyvena tos dykumos ribose.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

<#Hmintingiej i supras". — Dan# 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvam# 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosifi* išminties

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue,. Staten Island, N.Y. 10303

DELFINĄ TRIČIENĖ

DR.LE0NAS SEIBUTISi 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2830 

RezĮduncijos telefa 448-5545

]

VEIKLIOJI DAMITĖ Z1LIS-ŽILIENĖ
DieVYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■«ndra praktika, jp-r MOTE R J lig. 
; ViMs 2652 WEST SyfhSlRGET 

Tai. PR 8-1223
fisu VAL.; pina.. antrai. trecia Midland Savings banke, bet ten

3. “Gimtasis Kraštas” apie D. Žilienę
Atrodė, kad po pirmosios pa- leg’jai įgaliojimą ir, mums pa

rodos D. Žilienė savo veiklą pri- dedant, klientei buvo pervesti 
stabdys, nes nevykusi paroda ’ pinigai į Talman Federal Šav- 
.lepasitamavc net bendradar
biauto] ams su komunistais. De- 
ia taip nebuvo: veiklioji mote- 
iškė “veikė” toliau.

los vardas vis iškidavo tai Jau
nimo Centre, tai Dainavos sto
vykloje . . . Gan-agresyviai ban- 
iė įsiveržti į Čiurlionio galeriją

penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Sfcjtad> 
’aig 2-4 vai. popiet ir kitu lai* 

pašai susitarimą.

lOtezai. M^cLbaj.
, .pečiai; pagalba lojomi 

, SūpporU; ir t t.
L,.r-- 8 s^adieniRis 9-
63rd SU Chicago. VL 606r

PRofp>ct S-5084

SRKRAUSTYMAI

MOVING 
-•idimil — Pilna apariuda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERtNAS 
T#L WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
TW. 376-1382 arba 37*3996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

prayramos g WOPA»

Lirtvviy kalba: kasdien ano pir
madieni® iki penktadienio 3:00 
—3^30 vaL popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
vai ryto.

Verti# Aldona Dovlru*
Tatai: HEmtoefc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD 4VB. 
CHICAGO. ILL. 60429

Didžiauftcs kcHhi 
' pavirinkime^ j

IVnirl cUlinioix 7^
OittLRulr

^NORMANĄ
URSTHN4

185 North W«b—h A-wm

(jrtaJf«9>ip 
S77-S4K

— M iteot* amenia, kurie

tome stalyti jj adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
kaites nemokamai.

*aryba rekomenduoja skaityti. 
Gaunu sąrašą su 24 laikraščių 
ir žurnalų (lietuviškų) pavadi
nimais, adresais,, kainomis. At
rodo — viskas tvarkoje. Bet...' 
sąrašą padavęs pareigūnas man 
paa'škina, kad esą kultūros ta
rybos atsiustame laikraščiu ir 
žurnalų sąraše nebuvę įrašyta 
“Naujienos”, ir kad tas laikraš
tis įrašytas čia Los Angeles, są
rašas perspausdintas ir platina-

Mažeika Evans
/

ings & Loan Association of Chi
cago”. . ’ .

Plačiau apie tai nerašysiu, 
nes 1978 m. rugsėjo 13 d. “Nau
jienose"’ rašė Jonas Kreivėnas, 
buvęs. Sibiro kalinys ir gerai 
pažįstąs ok. Lietuvos gyvenimą, 
Dėl bendros niformacijos paci
tuosiu jo straipsnio ištrauką: 
“Niekam nėra paslaptis, kad 
Sov. Sąjunga 'iki šių metų netu
ri pasirašiusi su kapitalistinių 
valstybių vyriausybėmis sutar
čių dėl privačių asmenų pinigi
nių operacijų atsiskaitymo ar 

Jų pervedimo j Kapitalistines 
I valstybes”. Toliau ■ p. Kreivėnas

Tikrai buvau nustebintas to
kiu nekultūringu kultūros ta
rybos išpuoliu -L- sąrašam ne
įtraukti patį griežčiausią anti
komunistinį dienraštį “Naujie
nas”, neatlaidžiai pliekiantį Lie
tuvos okupantą ir jo pakalikus. 
Bet, matykite, čia, Los Angeles, 
atsirado tos pačios Bendruome
nės pareigūnų, kurie visdėlto 
drįso tą nekultūringą kultūros 
tarybos išpuolį, pataisyti.

DEGTINĖ NESIDERINA 
SU GYVENIMO DŽIAUGSMU

.usHaukė mandagaus ne.
Lietuviškąją visuomenę sudo- 

nino 1978-tais metais birželio 
12-rą d. “Gimtajame Krašte” 

LQpęs adv. G. Valinskienės pasi- 
albėjimas ' su to laikraštuko

jendradarbiu. Adv. Valinskienė |jų pervedimo į kapitalistines 
>uvc’ atvykusi iš Sov. Sąjungos
JAV medž;oti mirusių lietuvių rašo, kad įšokdamas iš ok- Lie- 

lalikimų. Pasikalbėjime, tarp -tuvos turėjo kiek pin’gii, bet iš
sviesti Į JAV negavo leidimo nė 
centui. Kreipėsi į įvairias įstai
gas ir į adv. Valinskienės “Gim
tajame Krašte” minimą Injnr- 
kolegiją, bet visur gavo vieno
dą atsakymą, kad “tam reikalui 
nėra sutarčių”. -

Peršasi išvada,, kad D. Žilis- 
Žilienė yra pirmoji, kuri turėjo 
tokią privilegiją. Pagyvensime 
-— pamatysime. Ateityje gali 
atsirasti ir daugiau privilegi-

ritko, ji sako: “Užsieniečiai pa
jai tarybinus įstatymus naudo- 
asi tokiomis pat paveldėjimo 
eisėmis, kaip ir visi tarybiniai 
čiliečiai”. Toliau: “Greitomis 
galėčiau nurodyti, kad ir tokį 
pavyzdį: ne taip senai, 1977 m. 
rugpjūčio mėm, Danutė Žilis, 
jyv. 6652 S. Fairfield Ave., Chr 
:ago, I1L, USA, už jai priklau
siusį Varėnos rajone vienkiemi, 
curio pastatai buvo nukeldinti
nelioruc’jant tą vietovę* gavo, juotų .. _ 
1472 rublius. Ji išdavė In j ark g- —

Vf BAKENAS PASTABOS IŠ TOLO
Atkelta iš 3 ps>

žiu avanpostu. Dabar betgi atsi
rado nemaži skaičiai lietuvių 
Okeanijoje, ypatingai Australi
joje ir Naujoje Zelandijoje. 
Taip, kad Los Angeles lietu
viams atstumo atveju bene pri
klauso centrinė vieta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje. Lin
kėdamas geriausios kloties šv. 
Kazimiero parapijai ir jos ener
gingam klebonui, lieku su tikra 
pagarba”. Be abejo P. Žadeiks 
minėdamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę neturėjo galvoje 
argamzaciją taip besivadinančią 
šiandien, nes tada apie ją nebu
vo net užnuorrūnų.

Prie tos P. Zadeikio telegra
mos dabar būtų galima pridėti, 
kad Los Angeles lietuviams, 
oreKato J. Kučingio dėka* pri
klauso netik centrinė vieta lie
tuviškoje išeivijoje,, bet ir lie
tuvybės tvirtovės vardas.

Šio jnbibeįaus, 7&-ties metif 
sukakties, proga linkiu preL Jo
nui Kučinghn dar daug metų

rjn-YV ’’/“’S X.. TAI AC-I*
KTT”S SMlrYT

: n « <•

PITTSBURGH. Pa. — Moksli
ninkai specialistai nustatė, kad ’ 
degtinės smarkus gėrimas pra
džioje sumažina, o vėliau ir vi
sai atima pajėgumą pasidžiaugti 
gyvenimu. Daktarai Toger Les-, 
ter ir Charlie Cobbs šį klausimą 
tyrinėję moksliškai, nustatė, 
kad didelis degtinės gėrimas 
gerokai sumažina vyrą pajėgu
mą. Jie studijavo vyrus, užraši
nėjo išgerto alkoholio kiekį ir 
alkohcio įtaką į vyro pajėgumą. 
Nuo degtinės nukenčia, ne' tik 
vyrai, bet ir moterys, kai vyrai

skyriuje toks laikraštis “Akira
čiai”, tai viskas būtų tvarkoje 
— bet kuo blogesnis tada dvisa
vaitinis “Vienybė", kurio sąraše 
nėra? .

Klaidų, žinoma, galima pada
ryti, bet kai jos daromos sąmo
ningai — tai jas’ pateisinti tega- nustoja sveikatos. 
Įima tik kultūros stoka. ------------
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vadovauti šv. Kazimiero parapi 
jai, stovėt kaip ąžuols drūts prie 
Nemunėlio — Paeifiko krantuc 
se esančios lietuvybės tvirtovės 
sargyboje.

mirus, veliuc’nio seserį Zuzaną Juškevičienę ir jos vyrą 
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-Mažuma turės paklusti daugumai
Lietuviai paklusta daugumai. Taip elgiasi visos 

kultūringos tautos. Kol klausimas nesuprantamas ir ne
aiškus, tai stengiamasi jį išaiškinti. Bet kai klausimas 
jau yra pakankamai aiškus, tai einama prie sprendimo. 
Geriau klausimą' aiškintis, kai aiškinamas. Bet kai 
sgelbiamas sprendimas' tar jis visiems privalomas? .Jis 
privalomas daugumai, nes ji to norėjo, bet jis privalo
mas ir mažumai, nes ji nepajėgė įtikinti daugumos.

, Visi atsimename, kad Vyriausias Lietuvos Išlaisyi- 
nimd' Komitetas buvo sudarytas didžiųjų Lietuvos po
litinių partijų. Partijų priešakyje stovėjusieji žmonės 
keitėsi,..bet ^partijų principai, jų programos liko tos pa
čios. Gyvenimas ^yiską keičia, keičia ir pačias progra
mas. Jeigu nesikeičia jų esmė, tai bent jų kalba keičia
ma. Lietuvių -kalba yra pati seniausioji pasaulyje, jos

tus. VLIKo vardu veikia, tariasi, kalba ir susitarimu'-1 
daro tarybos rinktoji valdyba. Valdyba gauna nurody- | 
mus iš tarybos ir duoda tarybai atskaitomybę.

Toks buvo VLIKą sudariusių partijų susitarimas' ! 
pačioje pradžioje, toks turi būti ir ateityje. Jeigu nebus 
laikomasi pagrindinių VLIKo nuostatų, tai gali nebūti 
ir VLIKo. Turime pripažinti, kad paskutiniais metais, 
pagrindinių VLIKo nuostatų vadovybė nesilaikė. Pa- ’ 
grindinės VLIKo grupės buvo nustumtos į šalį, o prie-1 
šakin pastatyti žmonės, kurie jokios palitinės grupės 
neatstovavo. O jeigu kuris ir atstovavo, tai dažniausiai 
buvo vieno žmogaus politinė grupė. Tai liūdnas reiški
nys, bet lietuviško gyvenimo tikrovė buvo tokia.

Pagrindinių VLIKo balsas buvo ignoruojama, s 
kreipiamas dėmesys į kelių vadų projektus ir pasiūly
mus. Vjeno žmogaus partijos balsas būvo sgalingesnis' ? 
už-VLIKą sudariusios grupės balsą. VLIKę biuletenis | 
buvo paverstas propaguoti žinias,priešingas VLIKo tik
slams ir vedamam darbui. Biuletenis visų lietuviškų po
litinių grupių vedamo darbo politinių žinių, bet garsi- 
liktus darbus, dauguma jautėsi, kad pasirinktas kelias 
no vienos politinės grupės skelbiamas pagyras, o ne at- 
silpnas, bet laukė suvažiavimo klausimui aptarti.

Iki.šių metų gruodžio mėn. 9 dienos suvažiavimo 
viskas ėjo normalia tvarka. Ne tik VLIKo vadovybė, I 
net ir atsakingi . VLIKo pareigūnai manė, kad tvarka 
bus ir toliau tęsiama. Buvo parinkti žmonės konferen- j 
cijai vadovauti, parinkti paskaitininkai, ir numatyti 
posėdžiai ne tik konferencijos metu, bet ir konferenci- į 
jai pasibaigus. Reikalą pakeitė devynių pagrindinių' 
■grupių padarytas pareiškimas VLIKo, vadovybei. Pa
reiškimas reikalavo grąžinti VLIKą į pagrindines vė
žes. Pareiškimas buvo trumpas, bet jis'pasakė, kad to
liau šitaip, eiti negalima. Negalima mažumos valią pri
mesti daugumai. Negalima vieno asmens valios primes
ti; visam komitetui. Negalimą niekinti tų politinių gru-j 
pių, kurios ant'savo pečių nešė ir tebeneša visą . politi
nės kovos svorį. Asmenys sensta ir miršta, bet politinės 

■grupės nemiršta. ■ . „
.iaišvę fr nepriklausomybę, jos tęsia tą kovą ir šiandien, jiems nepriklausančius be^ su

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveikslu galeriją

Ar V. Vokietija baigs kėlimą naujų bylų 
-,"buvusiems hitlerininkams? —

. /Kaip yra žinoma, pirmiausia 
bene komunistai su savo arti
maisiais laikė ir tebelaiko naciz-

Iki šio meto jos kovojo UŽ Lietuvos mą taip didele blogybe, kad

Auksaburniams nepavyko lietuvių daugumos įtikinti.
žodžiai ir jų prasmės labai, aiški ir lietuviams supranta-[kad visuomeniniais reikalais nieko nenusimanantieji ir 

žinoti nenorintieji daugiau žino, negu klausimą studi
javusieji. Politinės partijas niekinusieji ir šmeižusieji 
norėjo 'nusfumtii’ šalį' ’sunkiausią naštą išnešusius, kad 
jie galėtų atsistoti priešakyje ir nuvesti visus lietuvius 
bendradarbiavimo ir šunuodegavimo keliais.

Kad VLIKo vadovybė bus kitokia, pirmoji konfe
rencijos diena tai .parodė. Kad ji turi būti kitokia, pir
mas tarybos posėdis'New Yorke taip pat parodė. Dvi
dešimties minučių skelbtas pasitarimas Chicagoje ųž-

ma7 bet laikas keičia ir kalbą. Kiekvieną dešimetį ąr 
šimtmetį, kai formuojamos?:partijų ir grupių progra
mos, tai jaučiama jos pakaita. _ . / ■

. .. Lietaybje-. .VLIKą ; sudarę politinių^partijų, Lpąsiųsti 
atstovai. VLIKo pagrindą sudarė tos pačios., politinės 
partijas ir Vokietijoje, -nors ten prie VLIKo jau prisi* 
dėjo* ir .tokios politines grupės, kurių įheapimdavo di| 
džiosios politinės partijos. Reikalai*gerokai '"pasikeiti 
Amerikoje. Čia atsirado visa eilė grupių ir grupelių, ku-

įa;s neinančius vadina naciais, 
fašistais ir pan., ; nors, • kaip 
daugkas ir iš mūsų atsimena, 
kuri laika komunistinė Maskva 
buvo su Hitleriu sudarius są
jungą, kartu su juo dalinosi 
svetimais kraštais, tautomis, 

: vykdė genocidą ir pan-
* -* *

V. Vokietijoje nacizmu buvo

šmeižaimi bei apšmeižti kaiku- 
rie žymūs politikai, nors jie, bū
dami nacių partijoje, nėra pada
rę tokio kriminalo, už kurį grė
stų baudžiamoji atsakomybė, o 
žlugus nacistiniam rėžimui, 
savo išmone bei' pasiaukavimu 
nulėmė sukūrimą demokratinės 
V. Vokietijos ir gerovės joje. Be 
to, kiekvienais metais vienaip 
ar kitaip prisimenamas 1938 m- 
lapkričio mėnesį nacių pradėtas 
persekiojimas žydų Vokietijoje. 
Bet praeitais metais toks prisi
minimas buvo platesnis ’ ir gal

todėl, kad nuo anos pradžios su
ėjo keturiasdešimt metų.

* ♦ ♦

Persekiojimas nacių su ų 
bendradarbiais, nusikaltusių ž 
(tymu paviemtų bei masių, ka: 
kur vykdomas visą poka~* ’ 
metą. Taip daroma ypač V. V 
kietijoje. Per šitą laiką daug 
yra nuteistų, o kiliems byl d r 
eina. Jieskota ir tėbej.šl--, 
galimų pasislėpėlių. Kad ir pa 
starieji nepaspruktų nuo teisin
gumo’ organų, persekiojimo ga- 
imybė yra prailginta iki šių 
metų pabaigos- Jei- nebus vėl 
pratęsta, tai nuo 1980 m. sausio 
1 d. įvyks persekiojimo pasenė- 
jimas ir surastus kaltuosius jau 
nebus galima traukti ’atsakoby- 

Igėn. Kad ir pasišlėpėliai gautų 
(užtarnautą bausmę, reikalauja- 
Ima dar kartą pratęsti pasenėji- 
mą. Pratęsimo reikalauja pir- 

Įmiausia žyrdai ir lenkai. Kas ke
rčia V. Vokietijoj vokiečius, jų 
nuomonės nėra vienodos. Yra si
ūlymų panaikinti bendrai žmog
žudžiams paserėjimą. Priėmus 
tekį siūymą,* į čia įeitų ir naciai 

>su savo talkininkais, kurie yra 
padarę tokius nusikaltimus. Pa
gal tai visi tie, kune n<H-ėtu :š- 
vengti teisingumo organų, turė
tų ir toliau kokiu nors būdu 
slapstytis iki savo gyvenimo 
galo. Bet yra siūlymų pastatyti 
jau tašką šitam klausimui, ka p 
kad padarė ir kaikurios kitos 
valstybes. Girdi, suinteresuoti 
turėjo užtektinai laiko inkrimi- 
nuojančids medžiagos pnštaty- 
mui ir apkaltinimo iškėlimui. 
Be to, pagal juosį :kelių de
šimčių metų yrą'paįunk&jęs įro
dymų* rinkimas, teisingo* nubau
dimo padarymas, pats nubaudi
mas nesukeliąs jau reikiamo e- 
fekto visuomenėje, o ypač jau
nesnio  je kartoje, - neturi’ reikia
mo reikšmingumo ir.ų nusikal
tėlį, kokį turėtų į jį turėti, ir 
11.: .

Visais atvejai šį klausim^^tu- 
res svarstyti parlamentas ir pa
daryti -■ atatinkamą sprendimą.

rios laisvai būtų galėjusios įsijungti į bet kurių vieną truko dvi valandas,.’ bet- jis aiškiai pasakė, ką iki šio me
i • i • :j<\’’rr - ?• ••! T — i •  ___________ j  . XArn-rivMttrt . U1 T 4-n IzaKoo T\Ttria<politinę '^tupę, bet'nėšijungė. Jos-norėjo būti savaran

kiškos ir turėti savo: atstovą. Nenagrinėsime priešas: 
uių, kodėl taip įvyko ir neaiškinsime, kas atleido vade
les ir įleido į VLIKo sąstatą-politines grupelės, kurios’ 
turėjo po vieną ar du partijos narius. Vienas’ jų buvęį 
VLIKe, o kitas laukė paskyrimo į VLIKo -sudarytą koi

* r Paskutiniais metais VLIKą sudarė penkiolika polP 
Ltinių .grupių. ~Pats svarbiausias-. VLIKo organas, ku-_

i

r

to eitas kelias negali būti tęsiamas. Eitas kelias nuves 
VLIKą į tokią klampynę, iš kurios pats VLIKas nepa- 
jėgs fšsfkapnoti. Kada VLIKo vardu pradeda kalbėti 
žmonės, kuriems. pačios pagrindinės VLIKo idėjos yra 
svetimos, tai kiekvienam VLIKo nariui verta su
sirūpinti. • -

Chicagoje vykusi..VLIKo konferencija įstatė Vtl- 
Ką i savo vėžes. VLIKą ateityje valdys politinių parti
jų dauguma, o ne. vięno žmogaus, partijos. VLIKą vai- ' ’ i V.' » f •

gumentai nebus pakankamai svarūs ir daugumos neį
tikins, tai privalės paklusti daugumai.

Rusijoje atsiradusi opozicija buvo išžudyta. Vie
niems buvo suruošti teismai, o kiti buvo: eekos pogrin
džiuose išžudyti be jokio teismo. Ten gyvenimą baigė 
ne tik bačkiniai partijos agitotoriai, bet ir įtakingi rau
donosios armijos maršalai. Anglijoje, opozicijos va
dams, karalienė taip pat moka algas, nori, kad vyriau
sybė pasinaudotų padarytomis pastabomis ir išvengtų 
nereikalingo nesusipratimo.

Lietuviai taip pat turi mokytis: Jeigu ’dauguma 
VLIKe kelis metus klausė mažumos, tai atėjo laikas___  ____ _________________„ ___ jų dauguma,.o ne. vięno žmogaus partijos, vniną vai- _  

. .rįo.yigikiti.VLIKo organai turi paklusti, _yra. VLIKd-dys dauguma, o ne mažuma. Mažiima galės savo nuo- mažumai paklusti daugumos. Mokykimės Amerikoje, 
r tarybą. Ji renka valdybą, duoda instrukcijas valdybai monę pareikšti, galės savo argumentus dėstyti. Jeigu kad nereikėtų naudotis nekultūringais mūsų kaimynų 
• ir reikalauja atskaitos už daromus .ar nebaigtus projek-j Įtikins, tai VLIKas priims jo nuomonę, bet jeigu ar- metodais.

' Ir
Vance baigia tartis 

su Gromyka
ŽENEVĄ, Šveicarija..— Sek

retorius Vance sako, jog Gro- 
myką, po ilgo pasikalbėjimo su 
Maskva, tapo nuolaidesnis ir Su
tiko priimti bėvėiH visus sekre
toriaus reikalavimus.^ Vance <su 
Gromyka dar šeštadienio vaka
re turės susitikti peržiūrėti 
baigiamą ruoštL^utarties--teks
tą. Gromyka labai patenkintas, 
kad jis iš Maskvos gavo leidi
mą padaryti reikalaujamas nuo
laidas. % v / i

l _ ____ ?
MANTAS AUKŠTUOLIS* muro PERGALĖ ŽALGIRIO

; MŪŠYJE
-- (Tęsinys?

Patys kaip milžinai tik smogia, kerta ir 
kovoja.

Vienas žvilgsnis Vytautui, kitas priešui ir 
smūgis.
Ir šarvuotas kryžiuotis krenta ir guli kaip 
kūgis.

Kariai: >. > .. -,r> . .
— Vade, prašo globėjai,—tik ivenas nelįsk į 

Bet kas jį sulaikys, kai jis su priešu kovoja?"’ 
Pirma kėlią sau:skina, sunkų kardą iškėlęs;
Jo milžinai vos suskamba rinkti kryžiuotiškas- 

. vėles. - - .................. .
Jis toli jau priešuos — kovos lauke atsidūrė.
Tik kovose vėliava iškilus—vėsuoja lyg būrė;
Rodo kelią, kur Vytautas kardą galingąjį 

švairsto. *
Ir krauju išpuošęs priešą, džiaugias iš keršto.

Ženklas iškilęs, pagalbos šaukia į karišką 
lauką.

Ak, greičiau, greičiau, puolantis priešas ne
laukia. «■

Vadas su •• savo būrin — verpetais priešuosna 
-'A: Jaminga;4- -• ’• ■

Pats save užmiršęs, veda kovą galingą.

Smūgis lydi smūgį, kaip jūra skeldina uolą; 
Taip Didysis Vytautas daužo kryžiuočius ir

■ 'puola.'' ■'t' ’ • S1'
Ir kaip bangos smėlį ant plyno pajūrio žarsto^ 
Taip godiems dviveidžiams ruošia durtuvu

karstą: 'X„
Spaudžia, tai atleidžia — daugiau sutrauk- 

flams į būrį. . .■ .
Skuba, kur jų daugiausia ii’ tik į prieki jis 

žiūri.
Vytautas kirsdamas nemato, ar jį jo karžyšiąi 

į > seka; ' *vb
Jis tik mato priešus, jis smogia ir skina sau

1 Įtaką.
O;pavojus! Vytautą daugel priešų užpuolė, 

Bet jo totoriukas—į žemę įkištu kuolu: 
Vieno aukšto kryžiuočio žiauriai pilvą par-

kirto, ' / •’
O antram užnėrė ant kaklo virvę jam skirtą.
Trečią žemėn nutraukė, peiliu papjauti jau 

bando;
Šarvo negalint pradurti, priklaupęs gerklę 

prakando.
Tuo metu didvyriai Vytautą greitai apsupo;
O jis kariauja vis pirmas, kovai nestinga jam 

ūpo.
* Vytautas pats dabar tą kovą tepuošia, te-

* valdo; _ _____ -
O mums didį vaizdą terodo savojo kardo.

! Vytautas:
I— Na, ir raginau vyrus, kartotinai raginau, 

kirskit!
Durkit, vyružiai, smokit! Nepasiduokit, tik 

kirskit!
Pirmas joju ant žirgo savąjį kardą iškėlęs,

" iškėlęs,
Lyg mane lydėtų kerštingos sentėvių vėlės.
Mano širdis rami dar, laukiu sutiksiant ma

gistrą ;
Noriu pats nudėti — Jungingen Ulrichą — 

. mistrą.
Kertam, žvalgom kairėn, dešinėn ir smogiame 

tiesiai,
...Ir vis ieškom magistro. Va, susidūrėm mes 

dviese.
A-a!, širdis suvirpo, užvirė kraujas..— Kas

; Žino? m ■.< ’
Jis sustojo, svarstė, mane iškarto pažino.
Jis pirmasis puolė. Aš to tik laukiu, brolyti! 
Reiškia esi įniršęs, nemoki jausmo valdyti. 
Taip, pradžia gera, galvoju sau šaltutėliai. 
Tuoj matysim kuriai—ekzekvijaskelsim vėlei? 
Okys jo pasruvę, kraujas teka nuo veido.
Vardan Perkūno! — Smūgių mano ranka ne

atleido. f v ‘ . ,į' •- A >
Kaukšt, kauksi! plieno 'balsais,.1 Vingiuojant, 

kardai su&ambifa
Ieško jpriešo kraujo ,o raižo švilpentį vėją...— 

Du plieno magnatai sulygo vyras prieš vyrą;

Greitai spręsis likimas, kam teksiąs grabas, 
kam lyra. ■ , , >.t > J

'Greit matysim ką laimino Prūsų dievas "Pa- 
baltės,

Kas yra teisus, “kieno didžiaušioš kaltės”, i 
Kam Perkūnas paskyrė ilgą gyvenimą—mirtą, 
Kam garbės vainiką, kuriam gi nulėmė, mirtį“.:. 
Kardas Kęstučio teisingas— kryžiuočių nudė

jo daugybę.
Vytauto rankoj šis kardas turėjo galią berybę. 

Sąlytis niršta. Galiūnas malonės neprašo 
galiūno, .

Ir sunkiuoju kardu tik kerta—lami ar žūnąX 
Akys Ulricho temsta—juodas veidas sustingo. 
Vytautas dega panieka — žvilgsny ' ugnelė 

prasminga. '
Jo krūtinė kilnojas, kraujas gyslose verdą.
Jis jau sužibo! Puls! Jau kelia smogianti 

kardą
Vytautas:

—Kankšt, kaukšt! Savo eikliojo žirgo va
džią paleidęs. j

Dūriau! Keberkšt! Nukrito manasis priešas 
dviveidis.

Ir va, guli tasai mūs išdidus Ulrikiukas;
Jieiį S^yo ištraukiau.— dabaigė jį totoriukas.

'' .riiųras. » • ’<
štai jfiu negyvas, sustingęs mistrelis is sVabo,

į -• ’ į F H i > » 1

(Bus daugiau)
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IJK K. G. RALUKAS
r. MOTERŲ LlGOt

-> — *.<5«^*.JGWM£ chirurgija 
*» So Pvltski Rd. (Crowford 

<wM»is). Tol LU 5-6444
-*•’’ is m*. 431 'USitanni3 

■ h- 374 84

•’X C. K. BOBELIS
- * i K o<

CHIRURGIJA
Tolot 695-053J

OR. PAUL V. DARGIS
-"’OJAS IR CHIRURGAS 
t6«V«r L dm m unit y klinik©

Medicinoi d i r« kr ori m
*3B S. Hanheim kd., Wesfchtsttr, IL.
11 A DOS; 3—9 darbo dienomis n

* mira šeštadienį 8—3 vai 
562-2327 562 VU

• SU — BE 3-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
’ 'YTOJAS IR CHIRURGAS 
•'6CIALYBE AKIŲ LIGOS

3907 W.st )03rd StrMJ 
Valandos parai susitailmg.

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261» W. 71 St Tek 737-5149 

f trina akis Pritaiko akiniu, įj 
“contact lenses’”

agal susitariau, uždaryta tree]

DR.LEONAS SEIBUTIS1
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2830 

Rezidencijos telek: 448-5545

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M. ŠILEIKIS Seimminkė (Tapyba)

i VL. BAKŪNAS

Tkrai, kad taip — bent pa- 
?al liaudies šnektą. Būtent, ne
perseniausiai Lietuvių Bendruo 
menės Los Angeles Apylinkės 
pareigūnai, vykdydami JAV 
LB kultūros tarybos aplinkraščio 
n įrodymus spaudos platinimo
vajaus reikalu, dalino periodi
nės mūsų spaudos sąrašą, rinko 
prenumeratą, taip pat ir solida
rumo mokestį. Spauda apsirū-

KALIFORNIJOS DYKUMA

LOS ANGELES. Atitinkamos 
įstaigas susirūpino Kaliforni
jos Dykuma (California De
sert), kuri įvairiausiai išnair 

žalojama, pavyz
džiui praeitą mėnesį nepai
sant federalinio draudimo, bū
rys motociklistų iš Bartow, Ca

dojama ir

DELFINĄ TRIČIENĖVEIKLIOJI DANUTĖ ZIL1S-ŽIL1ENĖ
3. “Gimtasis Kraštas” apie D. Žilienę

Atrodė, kad po pirmosios pa- legjai įgaliojimą ir, mums pa
rodos D. Žilienė savo veiklą pri- dedant, klientei buvo pervesti 
stabdys, nes nevykusi paroda ’ pinigai į Tai man Federal Šav- 
lepasitarnavc net bendradar- ings & Loan Association of Chi-
biautojams su kctaiunistais. De- 
ia taip nebuvo: veiklioji mote- 
iškė “veikė” toliau.

los vardas vis iškidavo tai Jau-

cago”.
Plačiau apie tai nerašysiu, 

nes 1978 m. rugsėjo 13 d. “Nau
jienose” rašė Jonas Kreivėnas,

p’nęs ir be Bendruomenės ragi
nimo, bet panorau pamatyti są
rašą — kokią spaudą kultūros j 
*aryba rekomenduoja skaityti. 
Gaunu sąrašą su 24 laikraščių 
ir žurnalų (lietuviškų) pavadi
nimais, adresais,, kainomis. At
rodo — viskas tvarkoje. Bet... 
sąrašą padavęs pareigūnas man 
paa’škina, kad esą kultūros ta
rybos atsiųstame laikraščių ir 
žurnalų sąraše nebuvę įrašyta 
“Naujienos”, ir kad tas laikraš
tis įrašytas čia Los Angeles, są
rašas perspausdintas ir platina
mas.

Tikrai buvau nustebintas to
kiu nekultūringu kultūros ta
rybos išpuoliu -i— sąrašam ne
įtraukti patį griežčiausią anti
komunistinį dienraštį “Naujie
nas”, neatlaidziai pliekiantį Lie
tuvos okupantą ir jo pakalikus. 
Bet, matykite, čia, Los Angeles, 
atsirado tos pačios Bendruome
nės pareigūnų, kurie visdėlto 
drįso tą nekultūringą kultūros 
tarybos išpuolį pataisyti. 
Įrašyta tame sąraše “mėnesinių” 
skyriuje toks laikraštis “Akira
čiai”, tai viskas būtų tvarkoje

lif., 155 mylias į Las Vegas su 
dideliu triukšmu nudardėjo, 
sukeldami debesis dulkių ir 
išraižydami gruntą tiek, kad 
per 10 metų nebeišsilygins.

Kalifornijos 25 miijony ak
rų dykumos, apie pusė yra fe
deralinės valdžios, apie 6 mi
lijonų akrų yra privačios nuo- 
savybės^ 3.5 milijonai akrų nri 
litarinių rezervacijų, 1.5 mil. 
akrų naeional. parkų ii- 1.5 
miL akrų valstijos nousavybė.

Apie 200,000 žmonių nuolat 
gyvena tos dykumos ribose.

DEGTINĖ NESIDERINA 
SU GYVENIMO DžlAUGSMU

PITTSBURGH. Pa. — Moksli
ninkai specialistai nustatė, kad 
degtinės smarkus gėrimas pra
džioje sumažina, o vėliau ir vi
sai atima pajėgumą pasidžiaugti 
gyvenimu. Daktarai Toger Les
ter ir Charlie Cobbs šį klausimą 
tyrinėję moksliškai, nustatė, 
kad didelis degtinės gėrimas 
gerokai sumažina vyrų pajėgu.

•indra praktika, jpec MOTERĄ lig- 
: Ifiaas 2652 WEST 5«h S'lRLET 

Tai. PR 8-1223
r ĮSU VAL.: pirm., ąntiad., treėu> 

penkt. 2-4 ir 6-3 vai. vak. SUtadi 
’ais 2-4 vaL popiet ir kito la>į 

pagal susi tarimą

rimo Centre, tai Dainavos sto- buvęs. Sibiro kalinys ir gerai 
vykioje . . . Gan agresyviai ban- 
iė įsiveržti į Čiurlionio galeriją 
Midland Savings banke, bet ten 
lusilaukė mandagaus ne.

Lietuviškąją visuomenę sudo-

pažįstąs ok. Lietuvos gyvenimą. 
Dėl bendros niformacijos paci- 
tuc'siu jo straipsnio ištrauką: 
“Niekam nėra paslaptis, kad 
Sov. Sąjunga "iki šių metų netu

— bet kuo blogesnis tada dvisa
vaitinis “Vienybė”, kurio sąraše 
nėra?

Klaidų, žinomą galima pada
ryti, bet kai jos daromos sąmo
ningai — tai jas1 pateisinti tega-

P. ŠILEIKIS, O. P.
■ ?'>A^FROTEZ|ST.- 

lOtezai. M4o/bai 
fK -Pociai; pagalba kj|omt

Support/ ir t t.
L. k- 8 s^adieruais 9- 
63rd Su Chicago. Vt 6062^ 

PRoapact 8-5084

tSK KAUSTYMAI

1M0VING 
-•'dimai — ®ilna aperauda 

ŽEMA KAINA 
R. iERtNAS 
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustai parkraustymaj : 

U Įvairiu atstumų.

ANTANAS VILKAS
TW. 374-1S83 arba 37M996

i ■— i ' • i ■ .i.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viwi progrirnot H

1W kH. A. M.

Ltardy kalba: kasdien nuo pir- 
madienia iki penktadienio 3:00 
—3^0 vaL popiet Sežtadieniai c 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.

Vadėfa Aldona Dacteut
Tatat: HEmlocfc 44413

7154 So. MAPLEWOOD AVB. 
CHICAGO, FLU

nino 197&-tais metais birželio 
?2-rą d. “’Gimtajame Krašte” 
‘lipęs adv. G. Valinskienės pasi- 
albčjimas su to laikraštuko 

bendradarbiu. Adv. Valinskienėj jų pervedimo į kapitalistines 
7uvc? atvykusi iš Sov. Sąjungos [valstybes”. Toliau p. Kreivėnas
JAV medžioti mirusių lietuvių rašo, kad išvykdamas iš ok- Lie- 

jalikimų. Pasikalbėjime, tarp tu vos turėjo kiek pin’gii, bet iš
niko, ji sako: “Užsieniečiai pa
jai tarybinus įstatymus naudo

jasi tokiomis pat paveldėjimo 
eisėmis, kaip ir visi tarybiniai 
□ilieciai’L. Toliau: “Greitomis 
galėčiau nurodyti, kad ir tokį 
pavyzdį: ne taip senai, 1^77 m. 
rugpiūčio mėm, Danutė Žilis, 
»yv. 6652 S. Fairfield Ave., Chr 
:ago, I1L, USA, už jai priklau
siusį Varėnos rajone vienkiemį, 
:urio pastatai buvo nukeldinti 
nelioruėjant. tą vietovę, gavo 
1472 rublius. Ji išdavė Injurko-

ri pasirašiusi su kapitalistinių 
valstybių vyriausybėmis sutar
čių dėl privačių ašmenų pinigi
nių operacijų . atsiskaitymo ar 

ijų pervedimo | kapitalistines 
I valstybes”. Toliau • p. Kreivėnas

sviesti į JAV negavo .leidimo nė 
centui. Kreipėsi į įvairias įstai
gas ir į adv. Valinskienės ^Gim
tajame Krašte*’ minimą Injtir- 
kolegiją, bet visur gavo vieno
dą atsakymą, kad ‘"tam reikalui 
nėra sutarčių”.

Peršasi išvada, kad D. Zilis- 
žilienė yra pirmoji, kuri turėjo 
tokią privilegiją. Pagyvensime 
— pamatysime. Ateityje gali 
atsirasti ir daugiau privilegi
juotų ..

Irma tik kultūros stoka.

mą. Jie studijavo vyrus, užraši
nėjo išgerto alkoholio kiekį ir 
alkohcio įtaką į \yro pajėgumą. 
Nuo degtinės nukenčia, ne'tflt 
vyrai, bet ir moterys, kai vyrai 
nustoja sveikatos.

Vt BAKt’NAS

Atkelta iš 3 ps>

JUOZUI PAUTIENIUI

Didžiom tea koiHu 
poairinkimcH

Ra ’larrup

28M«a 
jp

(K-M

IM NoHk Wdwafc
MFWakwQ.IOKh

zių avanpostu. Dabar betgi atsi
rado nemaži skaičiai lietuvių 
Okeanijoje, ypatingai Australi
joje ir Naujoje Zelandijoje. 
Taip, kad Los Angeles lietu
viams atstumo atveju bene pri
klauso centrinė vieta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje. Lin
kėdamas geriausios kloties šv. 
Kazimiero parapijai ir jos ener
gingam klebonui, lieku su tikra 
pagarba”. Be abejo P. žadeiks 
minėdamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę neturėjo galvoje 
organizaciją taip besivadinančią 
šiandien, nes tada apie ją nebu
vo net užnuominų.

Prie tos P. žadeikio telegra
mos dabar būtų galima pridėti, 
kad Los Angeles lietuviams, 
oreiato J. Kučingio dėka, pri
klauso netik centrinė vieta lie
tuviškoje išeivijoje,, bet ir lie* 
tuvybės tvirtovės vardas.

šio Jubibejaus, 7^-tw metif 
sukakties, proga linkiu prel. Jo
nui Kučinghh dar daug metų

vadovauti šv. Kazimiero parapi 
jai, stovėt kaip ąžuoLs drūts prie 
Nemunėlio — Pacifiko krantuc 
se esančios lietuvybės tvirtovės 
sargyboje.

mirus, veliucnio seserį Zuzaną Juškevičienę ir jos vyrą 

bei artimuosius nuširdžiai užjaučiame.

JAV LB (R) CICERO VALDYBA

VYTAUTUI BIČKUI

mirus, žmoną solistę Prudenciją ir artimuosius šioje didžio skaus

mo valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.
— M itaMU amenbų kurie 

galėtų užsakyti fanjfems, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas <M sa
kaites nejnokauML

TJ4I-YI ',A”S 1.. • Al AC-I» 

ktt’s sm i m 

b * n <

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

C \ H 1 f

"Išmintingieji supras". — Dan. 12:10,
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalyką, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą“. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikros^* išminties

IV. RAŠTO TYRINėTOJAt
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue,. Staten Island, N.Y, 10303

' ■ /

Mažeika Evans
oWK,' Laidotuvių Direktoriai 

įgjfeį 6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Modemiškos Koplyčios įjCJK* Mašinoms Vieta VįSį Tel. 737-8600 
“ Tek 737 - 8601

fMffl

E D E IK U
.A'DAo - DAiMn

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

05-07 SO. HERMITAGE A VENĮ IE
TėL 927-1741 ifiž ‘; \ ;

, ‘.i - i; )'•>. . ’ ™p? . ...
- 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

. MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
_________ *--t ' .''.i ' iU I

TĖVAS IR SŪNUS ’
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

H?YS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AUSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KABIAI;
CMcaror
Lietrri^
Aidotuvių
Jirertorht

Associacijo*

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTL 
DALYSE.

PATARNAVO 
MAS DIWA 

-jr'—-m MAKTL

PHILLIPS - LABANAUSKAS
ibiilAo 1A i.aURIAc i.aHANAII.SKA>

2307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArda 7-3401

BUTKUS - VASAHIS
t44i| g®. ė4th Avė, Cicero, Ilk Phoee: OLrmpic T-IMS

PETRAS BIELIŪNAS
O4M So. CALIFORNIA AVE. Phooc: LAfayMU 3-357J

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANICA AVE. TeL: YAria 7-11A8-11OT

i STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS ’ 
(GcKAWlCaV

' *»1 ’ . .' ’ ■ '/ . »* 1 i
VYE31 691b STRKFI 7-12i.

2314 WEST 23rd PLACE Vii tink 7-M7)
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, FAU« Hm*, kl. 174-4414

S354 S«. HAJWTKD STTREET Fi«v«t YArdc 7-1111
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~Khj'k'Ų"7r periodinių leidinėt 
šKkknui augant, jų dublikavi

LĖŠOS PABALTIJO TAUTŲ
Perhai, VaTst. LTųri^!*- 

siti to Ethninių Prograipų įky
rius, vadovaujamas Dr. Jųbn E» ųu^padidėjo. Baltų K
Cadzow, gavdeiš Rockefriterio Narių ^Komitetas, įsteigtas lie- 

. Fondo ^‘H^OOO.OU dolerių pųaL Toronte, AABS suva
gi ne paramą, kuri buvo panau- žiavime, pradėjo kopijų pasi 
dota koordinatoriaus, trijų stu<keftiinąe kuris,bus daromas tarp

* dentų d r skyriaus sekretorės a b 
goins. šio. skyriaus tiksiąs yra, 
kaip žinomai rinkti ir regis iru o 
ti įvairią ujedžiagą, leči ančių 
Dilins- Bockefellerio-Fondas, jia-

r tikrinęs Baltijos Programų *pro- 
’ gresą ir jį teigiamai įvertinęs 
piniginę paramą sumoje *$21/

. L-PMkOO dolerių, vėl pratęsė. ŠĮ 
Lparania įgalins skyrių išlaikyti 
^skyriaus koordinatorę Audronę 
’-Tamošiūnaitę ir sekretorę. Be 

. šito, tie pinigai užtikrins toles
nę Lietuviško ' Archyvo veiklą 
ir augimą.

Dagys i-Jie paliko Lietuvą 1944 m.

akadtjninių ' instituciją. Baltų 
KultūriųiirNarį^Komitetas Uųj 
pat. išrinko? pasikeitimų centru 
Kento Vaisi. Universitetą. Uni
versitetas bus kartų ir latvių 
hiblibtekų rtubtikattj ir kepijų 
pasikeitimo centrų. . į

- Lietuviško A r c h y v o, kaiij 
ankščiau minėta, augimas yrą 
pasigerėtinasi^Atskirų individų 
ir organizacijų įnašas yra labai - »g -_________rr

ud5delisl ‘Ištisi privatiniai* knygai gerus lintefŠnMs ir :ui aukas, 'lių ' ė r g a i c Tų gimnazijoje, 
žinomų žmonių, kaip Albinais.. Po penkis jdpferia^ Atjįuhiė: iGoibtJžĮįh 2/ palaidotas šv. 
Trečiokas, M’sgr.-PfaHčiškrfc Ueluvių, .kapinėse,

^rąs, ponai-Petruševičius, Lišau- Springs, III., Kostas Plepys iš Čikagoje. Gruzdžio 17 d. Cicero, 
Lietuviškas-Archyvas veikia skas>*-Kunigas Angelaitis, ir <vHHdt Springs; ArkrjTtetras Pa-;IH., *dail. J’ūozasP’autiemus, taip 

jau aštunti metai, rinkdamas‘siems žinomo Dr. Pomp Jasai- prockas riš-Forest; *Hitls, pat savaAoris'^-’kūrėjas? Plates- 
'lietuviškas knygas, periodiniusbiblioteka, labai pr^turtĮnp Jurgis Liogys iš’riamaica, N.Y.Jnis pranešimas _tilpo Naujieno- 
leidinius ir kitokią';Lietuvą lie-fArcby*&: Klevelando Lietuvių A. VidutiŠ^iF St’ Petersburg se. ;
čiančią medžiagą. Archyvo au- Tremtinių organizacijų knygos Beach,-- Fhfc;' Gustavas Prrtzkat * Jl’nešmitoii New York n 1>-
girnas ir toliau priklausys nuo 
tų lietuvių kurie duo’sniai pa
rems savo dovanom Kento Uni
versiteto pastangas. - ' u

Per paskutinius metus, Lietu
viškas Archyvas labai išaugo. 
Dabar jame yra daugiau kaip 
10,000 eksponatų ir ĄrchyyąsĮ 
sudaro neatskiriamą Ūniversi- ^ 
telo bibliotekostdalL Jųą gali pa- 

, sinauduti mokslininkai; studen- 
tai įr asmenys*,^ kurie domisi ii- j 
tuanistika.- Archyve šiuo metu v 

-yra ir daugiau kaip.500 įvairią ] 
[ peri j odinių leidinių^’išleistų 19 
šimtmety ir Nepriklausomos 
Eietuvos^rinettti' Taip pat ’jame 
randami “ periodiniar Teidiniaų ” 
išleisti Jungtinėse Amerikos: 
Valstybėse pradedant: 1920 rif.-

ir Lietuvių Ekonominio Centro 
leidiniai, ir kartoteka yra taip 
pat patalpinti Kento Universi
tete Lietuviškam Archyve. "

i Lietuviško Archyvo Kente 
įaugimas yra daugelio asmenų 
ir organizacijų bei institucijų 
beinistitucijų pastangų išdava, 
įteigiant reikia p^hregį^kad 
LiefuviSko<Archy^> ateitis yra 
užtikrinta, Lietuviškos, medžia
gos rinkimas, bus tęsiamas to- 
liįu. Tikime kad lietuviai renis 
mūsų pastangas savo aukomis-

*r- g9-- v .* - * "r f ’ •j.i. —

— Dešimtoji New Yorko lie
tuviu dailininkų kūrybos paro
da bus vasario 10 ir 11 d. KuL* 
furos Ž/dinyje^Ji yra dedikuoja
ma Lietuvos nepriklausomybės

’ PIRMOSIOS TAUTINAS... .

' (Atkelta iš 2 psl.)
j’-r L CJT7-

dvi stoviyklos turėjo svečių, skau 
tų iš užsenio m susilaukė galimų 
lankytąjų.r5 ...‘%....

olimpinių, pašto ženklų buvo 
perspausdinti' skautiškomis em- 
blemomįs ir, įrašu “Tautinę ~skaų 
tų:škaučįų .stovykla”.,Pęrspaus 
dinimo projektą paruošė daiL 
J. BuBrba. - a 5 - >

Dabar skaudi okupąriją viską 
naikina ir liko tiktai gražūs at- 
si-niirimai, *

iš Madison Heights, Mich., ir 
Paulina Varngckic^nė iš BaHwin, 
Mjsspuįį.^ Ilėkui^risienjs.^

Leonai Gružas, - Tėviškės
evangelikų parapijos jaunimo atstatymui paminėti. Tam tik- 
ratelio pirmininkas, su* 'šeima 'šluf - yra sudaryti rengėjų bei 
tšvykolf Vokietiją atšvęsti Kalė, premijavimo komitetai.
$ąs .iri Naujus Metus<šuriėnT gy
venančia - Įpotina,;:' f. ? J ' < Ii •

— Motiejus Laurincus, gyv.^ 
prie Cermrik gatves; praeitą ke- 
tvirtadienį .’Vakare buvo užpul
tas dviejų jaunų meksikonų. Iš 
jo* atėmė laikrodėlį "ir piniginę 
sii.apįe 30 dolerių.

* e ~ Edvardas Tamulevičius,
•.^-JRU M P. A I ^M^rchester,-^ Mass., išrinktas

:Lietuvių piliečių: klubo pirmi
ninku,- Vytautas 'Mačys - vice- 
pirnL, Algridas Zenkus - sekr., 
Jack-Kasparu izd.;’ Leo Bankit 

,ir Juozas Matulevičius - f in. 
sekr-/ Al'. Vieraiti^.jr Antanas 
Saląsevįčįuš -.auditoriais, Ver
non Bagdjs Uyąrkdariu, 
Martin* Bankit, Charles Tag- 
many t-John • Jųrkėnas, Algirdas 
Krasinskas, Petras . Balčius, ■ Jo
nas Vi dūlias ir Julius - Buckley 
- di rėk toriais.; * y-T-T-

fr— Metinė gėlių parodą -Lįa-1 
coin. ir. Garfield gėlynuose tęsis 
ikį sausio 7 d., kasdien muo. 9

riebalių rūpesčiai 
WXMHNirTON. Kas j tuki

mą pasinešęs, ir surakinta bur 
na riebėja. Kai kurie nutukė
liai, desperatiškai norėdami 
numesti svorį griebiasi pačių 
kraštutiniuūsių priemonių.

2Iš Los Angeles pranešama 
apie vieną daktarą ir dantistą,1 
kurie studijavo 17 savo pacien 
tų, kurie savo noru davė savo 
žandikaulius kuriam laikui su, 
rakinti, kad į burną paimti ga
lėtų tik geriamus skysčius. Bet 
ir tokia priemonė ne visiems 
gelbėjo, o vienas toks surakin
ta burna pereitą mėnesį pasun
kėjo dar net 12 svarų.

Devyni iš toje studijoje da
lyvavusių buvo moterys, liku
sieji vyrai, amžiaus tarp 21 ir 
48 metų, jų svoris buvo vidu
tiniškai po 330 svarų, tai yra 
dvigubai sunkesni už normalų 
svorį.

kągpe pašto-Jgpklus. ir pinigų. 
kolekcija*. PA rklA. 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5OS1? dpr.)

N.mal, 2un4 — Pardcvlmvi 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pa rdavtmul 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, PrexTdentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, m. Virginia 7-774?

LINKSMŲ

ŠVENČIŲ!

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas
Į pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

V.Vytenietis

•jjsrr Jonas Rudinas iš Brighton 
Parko prieš .pat Kalėdas lankė-, 
sijNaujienose.; Dėkui-už vizitą, 
jgęęųS;.Ilgėjimus4r as-$7 auką.

dėkui . tos .apylinkės 
tautiečiui, .-užsisakiusiam Nau
jienas; vi^erienis-metams.ir,at- 
siuntusiam $2 auka, bet pavar
des prašiusiam neskelbti.
c’ ’.L/'.fl' * ■ —

1 šarapni<d£as,;56' Goncord
St. Catherines,, Ont mūsų 

ko^esppndentas’iir atstovas Ka- 
'nadpje, parėmė; Naujienų leidi
mą ^17} auka. Dėkui už ją, taip 
^>at juž bendradarbiavima ar ;už 
platinimą,. <

ENGINEERING' TECHNICIAN
f ■ Immediate opening* available with' independent ? testing laboratory lo-;
. cated in Chicago. Position, will involve field inspection^ laboratory 

testing, data' analysis & report preparations in concrete & soils de-
’ ‘partment. Applicants must have’initiative & ability to work independ

ently.! or,2 yrs.-experience, involving field or laboratory testing pre-;
ferred. Complete Co. Benefits.- Send :tesume in' confidence to: ■' '

DIRECTOR OF LABORATORIES,
I ’

R. W. HUNT COMPANY " :
/• i ’’ <’■ -• m t'j.fru ■•••• • ’> »

■ ’ 810 So. Clinton St.- •• . • > >

Teofilius Petraitis; Lietu- 
•vcĮs; ■ k antromenės'-.: kurėjas-sava-

— Nuoširdi padėka skaityto- noris-ir -leitenantas, mirė gruo- 
ŠY^timps.&Yeikiminu&Jdžio 18 d. Čikagoje; sulaukęs 82 

J' ' | j.. L'V ; ipetu amžiaus. Liūdėti liko žmo-
~ ’^-na Viktorija.-Velionis buVo 5aL

liniukas, buvęs, mokytoju šiau-j
■- ...... . r;. .< 11

rHoroscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. , ( Pr*) k 

' *
— P. Stravinsko knyga “Ir‘ 

Šviesa ir Tiesa” už 54.50 (įskai-, 
tant ir persiuntimo išlaidas^ ga-: 
Įima gauti Naujienose arba pas —
P. Str. Raštams,Leisti Komiteto ^an8er> pagimdė 8 svarų ir 10j 
pirmininką. Jęną Kavaliauską UnCi& berniuką Jonathans., j 
šiuo adresu: 6437 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, UL, 60629.
v Užsakymai .priimami ir tele
fonui - 778-5091- (Pr.) / ...

.* ».Suvalkiečių Draugija ir ša-- 
kių -klibąs ^ruošią7 Nauj ų Metų - 
suokimą Vyčių salėje,. 2455 WJ 
47 . St, Šalta ir šilta vakarienėj 
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimo auka 
10 dol. Dėl rezervacijų kreiptis, 
į Leo Vasileva, tel. 737-2684 ar-' 
ba į-Eugeniją Strungys, tel. 476- į

TRYS SESERYS PAGIMDĖ
VAIKUS TUO PAČIU LAIKU

KOVINGTON, Ky. Trys se-j 
serys pagimdė po vaiką — her-{Įvairi apdrauda —INSURANCE 
nioką tą pačią dieną ir toje pa- Į BLTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
eidje ligoninėje. j kam nuomininkus

Tą šeimos pareigą pirmoji,! 4243 W. 63rd St, Chicago
21 metų amžiaus^ pradėjo Mrs. - 76/-0600.
Karen Hibbard 8‘:46 vai. ryto, 
pagimdydama 8 svarų ir 14 un 34-TA IR TRIPP

Didžiulis 5 kambarių pakelto Ranchi 

tu bėišmantu ir penktu miegamuo
ju, centriniu oro vėsinimu, 2^ ma
sinu mūrinui garažu ant 40 pėdų 
sklypo. įmontuotos virimo, kepimo 
krosnys ir indų plovimo mašina. Mes 
turime jūsų laimės rakta. Naudokite 
stebuklinga telefoną: 254-8500.

ciju berniuką James (Jim- stiliaus_qajnas su labai gražiai -jrfiig- 
z v tn hpicmantn j-r -rusnlrtn miacamii/^-

my);
9:53 vai. ryto 7 svarų 13 

; uncijų berniuką -Daniel pagini 
. dė Brs. Kathy Bandy, 18 metų
amžiaus, gyv. Kovingtone;

5:05 vai. vakaro Mrs. Cheryl
McIntosh, 28 m., gyvenanti Er-

TRIJŲ BUTŲ

Nustok rūpintis pajamomis - pirk 
dviaukšti mūrą su dviem 6 kambarių 
butais ir dar 4 kambarių butu. Ka- 

Ibinetinės virtuvės, naujos vonios, 2 
i mašinų garažas, gera vietą geroje, 
Brighton, Parko apylinkėje. Kaina 

:S57,900 taigi bargeno laikas yra da- 
Ibar. Reikia tik skambinti stebuklin- 
] gu telefonu: - 254-8500.

61,74..(Pr).

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-Į 
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-]

: -Naujienoms reikalingas ~~
...LINOTIPININKAS

: Vyrą ar moterį pamokysime šio amato; Dar- ' 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-- 
lefonu:-< - • - ; /

Chicago, IL 60607

Equal Opportunity Employer

! SUSlVlfiNIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA J- atlieka kultūrinius darbus, 'gelbsti' ir kitiems,’ kurie tuos 
darbus dirba. --../wii v* . J /. /H

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams. , • .» . : « :■ - 'r ’ *

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis/ SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

I
 'Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdriuda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia tenninuita apdraudė: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

’ • . 1 ’ . ’ 1 _ f ri * z

(
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: t>

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA f
New York, N. Y. 10001

I /, 307 W. 30th St.
/Tel. (212) WM210

MARIJA N0REIKIEN1 . .
Į IMS Wert I9tk St, Chiesco, m W62S • Td. WA M7S7 

stxIrlnfcfmM fc-M rQ4J*c bralrtv 
MAISTAS Ii IL'ROPOT SAKOSlIŲ.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmoj Parcels Express <>or> 

MAROUiTTl airr TAUCtLI Ita»VtC»' 
U*1 W. *», ChtCM-, Ilk »«*». — TM. WA 
»» *». MataHd Cklcw., HL tMOt. _ TM. IM-FU

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDEJA ‘
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00-9:30 vai vak 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM-

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
. . Telef. - 778-5374

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butų namas įjr 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. .Nau
jas stogas, gazu Šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti, už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Kuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

— i i ■■■ ■ rri ■■ m—■■■ -
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chlogei !• Id lirą.

iMrbu Ir užmiesčiui frdt, 
matuotai Ir gaŽningaL r " - -į

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. , 

Tel. 927-3559

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 
' • ’ president: '
. Macy Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
that cpright the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too"; Harding*! “Back to Nor
malcy"; Roosevelt’s “New Deal" 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harner intn the White House.

This » the story: Martin Var 
Buren was running for re-elecdcs 
in 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ* 
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent Willian 
Henry Harrison, stood no chance- 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
epend the rest of his days in a, log 
cabin drinldng hard dder."

The Whigs seized upon this ob
scure little jparagraph and turned 

• it. into * mighty tribute. Harrison' 
became the “log-cabin, hard-cider 
kandidatę," his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picturt 
of the rugged frontier hero.

Actually, Harrison had an in
come of $12,000 a year and never 

-lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him. The Whig election 
was a hearty one, and the log-cabin 
nt nd hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
vhen Daniri Webster was speak- 
ing -al i rally in Harrison’s behalf, 
he became so excited-that be acts* 
ally tpologized because he, hrinaftU 
was not born in a log cabin.

I The ’’Tog-cabin, hard-cider" ea£> 
paign became so popular that Haa> 
risoE was swept into office. The 
<dmt of the Democratic editor had 
acted as a boomerang 'and had 
addered ffie oppoazta of its fcttex> 
Bon.
. Ib mere recent yean, one cf co 
; Vkw Preridests ▼» pubucty dabbed 
a *dgar-«nokmg, ▼mshey'-drinkins 
rrfl okd man’—< phrase which wotf

1M0, • fev

1

. 1

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnktp Reikia 

o t ® i s ta
AX2IAUS VAIRUOTOJAI

Tikfaf pu«mčiul automobili# 
lahillfy apdrausmas prmdnlfltafit 

. Kreiptu •;
A. L A U R AW|.Ti 1

^43 So. ASHLAND AVI. 
-, 5*0v 3S54D7J

S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

RN or LPN
PART TBIE 

Near North. Salary Open. 
English necessary.

871-5015

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
gr IL 60608.

ATSIMINIMŲ

iGraži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
cyvcnan tieji prašomi užsisa
kyti paštu. į

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

DENTURE WEARERS
r A major 

advancement ~ >

CUSHION GRIP!
DENTURE ADHESIVE I 

one application holds 
comfortably up to 4 days

UUKROOŽlAt lr ERAN3ENYEBS 

Tardavlmii tr Taimoai »■•.? 
1644 WEST 69tb FFREF!

rewmu 74w//^

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tol YA 7-5980

M. ŠIMKUI.
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. 1

BEST THINGS IN LIFE

>4! Frvrk ZapoUi
OOtVi W. St.

GA 4-UM

STATI FUM

IMSWRAMCf
V L

State FarwTUTe Insurance Ccxnpgwy

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Assoriatet 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams. Į

CROSS TOWN PLUMBING
& SEWERAGE

AU types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded. CTtcn 
basins cleaned and rebuilt Free .

- estimate. 24 hr. service.---- -
735-6361

fiGHT.HEAOT DtSE

• NAUJIENOJ CHICAGO K IU, Thursday* Įt7<




