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IRANO SACHAS SIŪLO ATIDUOTI Mill
VIETNAMAS PATARIA KINIJAI 

NESIKIŠTI Į KAMBODIJĄ
—KOVOS TEBEEINA SU ĮSIBROVĖLIAIS,—AIŠKI 

NA ATSIRADĘS SIHANUKAS
NEW YORK, N. Y. — Kelis 

metus buvęs Kambodijos pre
mjeras Narodom Sihanuk at
skrido į New Yorką, kur jis ren
giasi saugumo tarybai Įteikti 
skunda Vietnamo vyriausybės 
karo jėgų Įsiveržimą Į Kambo
diją. Ih-incas Narodom Sihanuk 
yra Įsitikinęs, kad Jungtinės 
Tautos imsis priemonių Vietna
mo karo jėgofris atšaukti iš 
Kambodijos.

Princas Sihaiiukas savo tai-
ku glaudžiai bendradarbiavo su t 
komunistais, bet paskutiniu me
tu Vithamd rūšies komunistinė 
santarką jam nepatinka. Kam
bodžoje buvo Įsigalėjęs Mao Ce- 
tungo plauko koinunizmas, o 
pats Sihanukas buvo išvežtas į 
Pekiną,* Dabar kiniečiai jį siun
čia į Saugumo tarybą Kambod:

sunku grąžinti valstybei taiką ir 
ramias darbo sąlygas, preaitą 
antra<lienį išleido iš kalėjimų 
266 politinius kalinius, dalyva
vusius maište prieš valstybę ir 
šachą, šachas pareikalavo tuo
jau sudaryti valstybinę komisi
ją jo perleistiems turtams admi
nistruoti: parduoti ir išdalyti la
biausiai paramos reikalaujan
tiems. šalčiui gerokai paspau
dus, visame krašte jaučiamas 
didelis vargas be žibalo. Strei
kuojantieji darbininkai naujo I

Pavojus visai Pietą Azijai

New Yorkan atskridęs Naro- 
dom Sihanuk spaudos atstovams 
pareiškė, kad Kambodijos pa
vergimas sudaro P^ojli visai 
Pietų Azijai. Jeigu šiandien Vi. 
etnanio Ląro' jėgos,, gavu^ųsios 
sustip^nnirnųuš? ^vįflfr-' Sąjun- 
gos. Į kelias Savaitės ^Lli paver
gti visą Kambodiją- tai rytoj 
jos galės Įsiveržei į Tailandą ir 
pavergti dar vieną Pietų Azijos 
valstybę. Princas Sihantflc pa^ 
reiškė, kėd- jis- prašys satigumo 
tarybą imtis griežtų priehionitj 
Vietnamo divizijoms ątsauk Ii iš 
Kambodijos- š ' -y :

žibalo neištraukia iš gelmių, ten 
ka naudotis amerikiečių galin
gais lėktuvais atvežtą žihąlą. At
rodo, kad šachas, gavęs kariuo
menės vadų užtikrinimą, p’įi- 
nuoja kelioms savaitėms išva
žiuoti iš Irano, kad krašto gy
ventojai tui*ėtų progos apsigat- 
voti, ką jie daro ir ko jie reika
lauja. Irano karo vadai nenori 
nusileisti bemoksliams ir fana
tiškiems muloms.

SVEIKA NAUJIENA
RŪKORIAMS

Tabako laukia marijuanos 
likimas

Kovos krašte dar tebeeina

Vietnamo karo jėgos paskel
bė, kad visas kraštas jau per
tvarkytas, tautinė Vyriausybė 
tvarko visus reikalus, bet tikro
vė yra visai kitokią. Kambodi
jos patriotai veda kovą prieš Įsi
brovėlius. Teisybė, kad Vietna
mo divizijos turi modernius 
tankus, bet taip pat teisybė, kad 
krašto gyventojai randa būdų Į- 
sibrOvėliams pasipriešinti. Viet
namo karo jėgoms pavyko pa
vergti visą kraštą, bet jie šian
dien žino, kad Įsibrovėliai nepa
geidaujami. Prieš juos bus ve
dama kova, kol jie bus išvaryti 
iš Kambodijos, — pareiškė Si- 
hanukas.

šachas paleido 266 kalinius

TEHERANAS Iranas. — Ira
no šachas, matydamas, kad nau. 
jai sudarytai vyriaušybei bus

KALENDORfiLIS ;
Sausio 11: Teodozijus, Higi- 

nas, Nemėja, Gryžulis, Vygan
tas. W»

Saulė teka — 7:17, leidžiasi 
—4:39. »

šaltas, snigs.
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JAV PATARIA ŠACHUI LAIKINAI 
IŠVYKTI Į UŽSIENI

j ŠACHAS PATS PASISIŪLĖ ATIDUOTI NETURTIN- 
: GIESIEMS DIDOKĄ SAVO TURTO DAL/
| WASHINGTON. D. C. Pre-! 
■zidentas, gavęs iš ambasado- 
i riaus ir kitų Amerikos pare;- 
Igūnu tilo'ias informacijas apie 
i dabartinę padėtį Irane- pasita-, 
iręs su artimiausiais aptarėjais.l 
i patarė Irano šachui laikinai iš-| j 1 
įvažiuoti iš krašto, kol vyriau-; 
Į sybė galės stabilizuoti kraštą, j 
i Jeigu krašte yra šachui ištikima į
kariuomenė ir karo vadai, jei* j 

j gu krašte yra sudaryta norma* | 
■lizuoli gyvenimą norinti vyriau-, 
įsybė. tai šachas jai labai daug; 
i padėtų. je:gu laikine' išvažiuO-

PABĖGĖLIU NEBETELPA

LONDONAS. - Praėjusi an
tradienį susitarta, kad Pranrė- 

j zija- Britanija ir llcng Kongas 
' priims dar 7<S pabėgėlius iš \ 
! etnamo. Su tais 78 susidaro i 
, giai 2(>t> ska:šius primamų iš 2 - 
Į 3(H) pabėgėlių, kurie jau dvi s 
l vailės gyvena Manilcs Įla.nko ;• 
i viename Hong Kongo prekyb- ; 
i laive Tung An, kuriame tie pa
liegėliai susimetė gruodžio 2- 

j dieną ri jų likimus tebėra neli-

lų i užsieni, kol tos aistros ge
rokai aprimtų.

Prezidentas ėmėsi tokio pasi
ūlymo. kai atėjo žinia apie Ira
no karo vadovybės nc'rą padu 
ryti prtversmą ir imtis griežtų 
priemonių tvarkai atstatyti. A-

PAVARYTAS IZRAELIO
LAIVYNO KOMANDER1S

TELAVIVAS. — Izraelio k;: 
r i u o m e nės_ vy r._ štabo_ virš in:;*,
kas gen. Įeit. Raphael Eytan. p?, 
šalino iš pareigų laivyno ko 

. . ... .. . . manderj admirolą Michael B«.:se. planuodama palikti šachą . - .. .I ... . kai 41 metu amžiaus. Kaltinai savo vieto e, ar preversmas tu- , 1 . ’ ■ ■ ma ir kariuomenes teismo teretu padarvti pakaitas visoj? - .I , . . • sta, bet nenuteista uz motersdabartinėje Irano valdvmo sis- , • . _ ..., " ... Kariuomenes seržam mėginiuitemoje, tuo tarpu dar neaiški.:. . ., . -i. > įsiir.evartauti. Teismas nustalAtrodo, kad kraštui butu daug 1 , ..■ , . i- kad adm. Barkai vra kaltas,sveikiau, jeigu dabartine kcal.- • , l. ,... ■ .• nepakankamai kaitas, kad re:Kėmė vvriausvbe galėtų imt:.^ r. . . -tu nubausti,priemonių įšilusioms aistroms 
j ąpramint.

...KJPro sąlos policija saugo ne tik kalnų kelius, bet ir vandens pakraščius, kad salon neįsiv<_’-žtų ^aro vadovybė perversmą ruo- 
aįplaukusieji palestiniečiai. * " " ' ' t-

ISPANIJOJE NUŠAUTAS AUKŠČIAUSIO
TEISMO TEISĖJAS MIQUEL CRUZ

Dvi savaitės 
valstybei pavergti

BASKAI REIKALAUJA PLAČIŲ SAVIVALDYBĖS i 
TĘIŠIŲ, KAD ISPANAI NEGALĖTŲ IŠNAUDOTI : 

' U--- .------ BASKUOS G Y VENTOJ V -j ' • •; ’■ ;

MADRIDAS, Ispanija. Ne
pažįstami asmenys praeitą an-i 
tradienį nušovė 67 metų am
žiaus aukščiausio teismo pirmi
ninką Biguel Cruz. Už poros va- 

’ landų Vaskoninijos Laisvės. Ko- 
ffiiai pagrieštintai ir kad 1.200lvotoM vadovybė pra-

nešė vienam dienrascum—kad- 
i šios Sąjungos vadovybė imanti 
I visą atsakomybę už teismo pir- 
jmininko nužudymą. Savo laiku 
į vaškai kreipėsi į teisėją prašy* 
I darni Įstatymų globos, bet tei- 

“ sėjas tada atsisakė tai padaryti.

WASHINGTON. — Sveika-

cįepartmento sekretorius Joseph 
A. Cahfano pasakė Charlotte 
/N.Č.) observer laikraščio at- 
stOv-iii, kad ši ketvirtadieni skel
biamame Vyriausiojo gydytojo 
1,200 puslapių raporte kova su* 
tabako' rūkymu skelbiama žy-i \ • • i < r-k r\ .n ’f 
puslapių raportas padalys “glo
balinį impaktą”.

Vyriausio Gydytojo (Surgeon 
General) 1964 metais paskelb
tame raporte buvo padaryta iš-l 
vada ir paskelbta, kad cigarečių' 
rūkymas yra žalingas sveikatai, 
ir dėl to tas perspėjimas Įsaky
ta skelbti kiekviename cigare
čių pokelyje ir uždrausta ciga
retes garsinti televizijoje.

— Prezidentas Carteris nuta
rė kreiptis į Brežnevą, kad nesi
kištų j Pietų Azijos reikalus. Jei 
šio' tikslo nesutvarkys, tai kils 
dar didesnis nesusipratimas. 
Konfliktas gali nuvesti prie nau
jo karo-

— Amerikos diplomatai buvo 
informuoti apie Vietnamo pasi
ruošimus įsiveržti į Kambodiją- 
bet niekas nemanė, kad jie ten 
pasiųgs net dvylika divizijų. 
Kambodijos okupacija buvo ne
tikėta.

Praeita savaitei-
nušovę generolą

pati vaškų organizacija,Ta 
siekianti autonomijos visai Vas- 
konijai, Madrido centre nušovė 
ispanų kariuomenės generolą. 
Ispanijos respublika buvo davu
si gana plačią autonomija visai 
Vaskonijai, bet gen. Franko 
smarkiai persekioje visus Vas- 
konijc's laisvės šalininkus. Tris 
tūkstanuius metų Vaskonijoje 
gyvenantieji vaškai pajėgė išlai
kyti savo kalbą, dainas ir šo
kius- Ispanai stengėsi juos pa
vergti, bet nepajėgė. Nepajėgė 
vaškų suvaldyti ir diktatorius
Franko. Vaškai labai darbštūs, tojams 
geri jūreiviai ir prekybininkai, jo parduot salos vyriausybei pa. 
Jie nori, kad dabartinė vyriau
sybė duotų jiems daugiau lai
svės naudoti savo ka’bą. Praei
tais metais vaškų kovotojai nu
šovė šešis Įtakingus ispanus, pa
stoju,sius kelią vaškams siekti

I laisvės.
Ame. kieZiam., jau įgriso

šalčiai

— Aukščiausis teismas atsisa
kė svarstyti kartu gyvenančių 
artistu Lee Maivin ir Michelle1 
Trola Marvin mdkesčiu bvia. C •

— Irakas sutiko vamzdžiais 
siųsti žibalą j Siriją. Tikrina 
vamzdžius ir ruošia siuntas.

— l^os Angeles bankas nonr 
nusipirkti Chicagos Central Na 
tlonal banką.

. VieĮnamo._Lja^ni ?"_uerolai 
jimnešė', kąri visai Kambodjiai 
užimti .reikcji) tikiai,.- dviejų 
siivaiėiii-i Iš viso operacijoje

IZRAELIS LAUŽO SAVO

tais pradeda pusti nepapraš.tai dalyvavo 13 Vietnamo divizi-
šaltas veja-, kuris šalčio kelia-5 iu. Svarbiausia
mus skausmus dar labiau pabi

i sugelti
niką. kad būni sustabdytas

dina, šiomis dienomi- šaltis sic-: paraiižuotas. noras gintis, 
kė žemiau nulio, o šaltas vėjas' 
jį dar labiau sustiprino. Oro spep 
jikai tvirtina, kad ketvirtadieni 
šaltis jau šiek—tick aileis. nustos 
vėjas ir pradės lengvai snigti. 
Vyresnio amžiaus ir silpnesnių 
plačių žmonėms pavojinga iš
eiti i gatve, kad šaltas oras ju 
nepaguldytų Į lovą ilgesniam 
laikui.

Leis Taivanui 
laikyti karo jėgas

PEKINAS. Kinija. — Vice
premjeras Teng Hsiaopingas 
pareiškė, kad Taivanas galės lai
kyti savo karo jėgas ir ginklus, 
kai prisijungs prie Kinjios. š:s 
pareiškimas sukėlė didelių rū
pesčių visų salos gyventojų tar
pe. Formozos gyventojai manė, 
kad jie galės laisvai tvarkyti vi
sus salos reikalus be jokios ko
munistinės Kinijos intervenci
jos. Taivane buvusi amerikiečių 
diplomatinė misija išsiderėjusi 
iš Pekino valdžios kelias svar
bias lengvatas Formozcfs gyven-

AmerikieČiai neprižadė-

čių moderniškiausių ginklų. Tuo 
tarpu antradienį padarytas gen. 
Tengo pareiškimas visai kitaip 
kalba. Salos gyventojai pirma 
privalės prisijungti prie Kinijos, 
o vėliau galės kalbėti apie gin
klų laikymą salai ginti nuo bet 
kokio netikėto užpuolimo.

Visą šiaurės Ameriką jau tre
čia savaitė kankina nepaprastai 
stiprūs Šalčiai. Naktimis ir ry-

— šiaurės Airijoje sprogo 
dėgalus vežęs tąnkeris ir už- 
mušė 56 kdetvtuė/

TEHERANAS. Iranas.. Pats! 1 
Irano šachas, niekeno nespiri-i-Į 
mas. sutiko didoką savo turtų • 
dalį atiduoti neturtingiems gy-l 
ventojams. Jis noiŲ kad jo turtui 
išdalinimas butų pravestas tvar-j 

^XJ-kingai, be pasipelnymo ir berei- wane

pa
ir

Vietnamiečiai. nepaskelbę k;i- 
rbj užėmė ;apie trečdalį Kam- 
bodijos. Jie užimdavo kaime-
IĮ, nutraukdavo susisiekimą, 
suimdavo administracijos pa
reigūnus ir skubėdavo j kitą 
kaimą ar miesteli. Kariuome
nės vadai labai patenkinti, kad 
jiems nereikia Įsakinėti tvar
kai palaikyti. Jiems geriau vy 
riauhybės Įsakymus vykdyti, 
negu patiems jaskinėti.

Rusai prašneko apie 
savo moralę

PASIŽAĖJIMĄ

Tęsia okupuoto .Jordano 
ploto kolonizavimą

KAIRO. Egipte prezider.- 
las Anvar Sadat, būdamas A- 

pareiškė, kad taika tarė
kalingo turtų eikvojimo. SpecŲ Egipto ir Izraelio vistiek įvyi 
-alistai- apskaičiavo.—dabartilLLOJ nepaisant Izraelio premjero M - 
Irane šacho Rėza Pahlevi turtai: nachem Begino “vilkinimo’* ir 
siekia apie bilijoną dolerių ver-Įkad 95 nuošimčiai taikos sutar
tos. Jis turi nepaprastai didelius 
derlingos žemės plotus ir inves
tavęs dideles sumas į įvairias 

I žibalo bendroves, šachas paste- 
jbėjo, kad maisto molu visas jo

Bcny 
laikoma 
kai britui

no S'-ndau k'lF’i.iu 
Rudolf Hess susirgo 
kariams teko eiti sargybą prie 
minėto kalėjimo. Britu dakta
rai, patikrine <80 metų Hesso 
sveikatą, jiasiūlė paleisti jį iš 
kalėjimo.tegu sau eina pas savo 
žmoną. Sovietų valdžia grieš- 
čiausiai pasipriešino prieš tokį 
britų sumanymą. Rusas negali 
suprasti, kaip britas galėjo drį
sti pagalvoti apie, reikalą išlei
sti iš kalėjimo nuteistą karo nu
sikaltėli. Matyt, kad rusai ilgus 
metus atsėdėjujių kalinių taip 
pat iš kolėjimų nešleidžia.

ties jau įvykdyta.
Savo žygiu, kuris beabejo su

erzins JAV Prezidento Carterio 
administraciją. Begino valdžia 
davė suprasti, kad ji savo okf- 

turtas eina niekais be reikalin-: puotoje Jordano upės kairioji 
gos priežiūros. Jis žino, kad kranto teritorijoje leis dvieju 
daugelis jo tarnautojų, kaiji re- mėnesių bėgyje kurtis žydų ko-

i ilginiai žmonės, klauso daugiau 1 Jonijai.
'mulų, negu paties šacho. Dali! Nors Izraelis yra priža<lyų> 
I turtų jis paveldėjo iš savo tėvo.’laikytis trijų mėnesių moral. - 
'bet jis pats asmeniškai tėvo prrjriumo. bet kraštutinių nacini.a- 
jliktus turtus keleriojiai padidi--listų kolonistų žydų grupe i

spaudžiant, nuspremlęs savo ]>•'- 
litiką pakeisti. Galutinį spren
dimą padaryti palikta Begino

• no. Dabar jis priėjo išvados, kad 
jo turtai neneš ne lik jam. bet 
ir jo ainiams jokios naudos ša 
cho nutarimas buvo paskelbtas) kabinetui, 
be vvriausvbės žinios. Jis teigia I * I
mai paveikė krašto gyventojus 
yjiatingai dirbusius šacho dva 
ruošė- Galimas daiktas, kadj timus. skundžiasi labai sunki; 
daugelis jų nusisuks nuo mulų. 1 Ecuadoro režimu.

Premjero Rachtiaro vyriausy-į ------------------ -
bė ruošiasi kirsti smūgi maištą' — švedų valdžia rengiami - 
tęsiantiems mulams ir C.ho-’drausti pardavinėti žaislinius 
meini šalininkams. Krašte yra j kareivėlius iri revolverius va.- 
didesnis mulų skaišius. bet jielkams.
neseka CJiomeinio į įsakymu.-- -—^-=r-—
Jiems atrodo, kad jau užtenku kinęs kad aistros apsiimtu, lėi-

riai.
'.'Joni Amerikos pilii 

nuimti už įvairius nusik-

Nei viena Pietų Azijos vals-į protestų ir metas pradėti darbą gu šachas kuriam 1;’kai iš\ yk- 
neturi tiek daug ir tokių! Krašto inteligentija yra priešių- tų į užsienį ilgesnėm atstogom 

Aistroms aprimus, jis vėl gaie. 
tų grįžti. Irano kariai mėg-d , 
šachą ir žino, kad be jo kraš;,,, 
nebūtų padaręs tokios pažangos. 
Krašte nėra mulos, kuris paje^- 

Premjrras Racldiaro yra įsiti-tlų valdyti modernią valstybę.

lybė
modernių ginklų, kokių 
Virinamas. Vietnamo kariai 
dešimt dienų užėmė visą Kam 
bodiją. Liko kalnuotos ir 

ž-Įnios vietovės, į kurias (aukai
negalėjo šliaužti.

turi ga Choineini skelbiamam mai
i štui. Bet nepatenk ntų mulų
- skaičius dar yra gana didelis ir 
• jie Vis dar kursto m nštauli ne 

patenkintuosius.
z<



P. STRAVINSKAS

“DRAUGAS” APSISPRENDĖ BŪTI 
VLIKO OPOZICIJOJE

(Tęsinys) jo Seimo ir paskirų atstovų ižei-
4. Ketvirtas “Draugo" vyr.'di™’: teigim“S "f*

redaktoriaus kurt. Pr. Garšvos1 “““M*
. ... . . 'trr ttz c • i konkrečiau, o ne nieko nepasa-kaltmunas taikomas VLIKo Sei
mui, nepamirštant pažerti viso- 
kių insinuacijų ir Seimo atsto
vams, jo 
niekusiems

a. Ners

vadnam’ 
veikėjau-

1GS

kančiomis abstrakcijomis. Kas 
neįrodyta, te nėra, švaistytis sa- 

•_ vo kaltinimais ir įtarinėjimais 
lai ne rimto. ypač ne krikščioni' 
škos spaudos etikos laikraščio 
-• cdaktoriaus darbas.

4
dUicijos laišku b? 
sve’kintac, to iaik 
s’asis pu 20 dienų s;. 
majame, jau nebelaiko 
o tik "vadinamu” seim, 
vadinas, deja, kr. .-š> 
spaud a etisa o a 
tas ■ . .

b. i'A . - 
kad jis vieną s 
uždaromis durimis, "dėl svetinų 
užmačių” ir “išvaręs kviestus 
svečius bei spaudos atstovus”, 
pirmiausia, yra nepagrįstas dėl 
to, kad tokį kJausimų-uždaromis 
durimis svarstymą numato VLI
Ko Siutas, leisdamas durų už- 
darynlo pareikalauti paikiems 
Seimą- atstovams! Jei tą; leidžia 
teisė, tai to negalima laiŽytLko-- 
kia nedorybe ar nusikaltimu.

c. “Draugo” redaktoriaus ai* 
manos, kad Seimas, spręsdamas 
vieną klausimą uždaromis duri-i 
nis, nuskriaudęs spaudos atsto
vus,. jo laikraščiui pakenkti ne
galėjo, nes jis tų-' savo spaudos 
atstovų Seime išvis neturėjo, jis 
VLIKą. visai ignoravo ir nieko 
apie jo darbus “iš.principo“’ he- 
rašė’ nors savo vinjetėje “Drau
gas” ir rašosi esąs “Pasaulio lie
tuvių dienraščiu”, dėl ko jis ir 
visus, atstovaujančio VLIKO 
negali ignoruot.

d. Skelbimas, kad Seimo dū
lys buvusios uždarytos, "slepi
ant tiesą nuo viešumos,” kad ta 
“viešuma” nežinotų pasimėtu-

--siu veikėjų “kėslų”, yra VLIKo,

III KONSTATAVIMAI 
IR IŠVADOS

.. «.iia- į “Draugo”, neleistinai besi- 
jo tumi.:steigiančio “Pasaulio lietuvių

• • • 1 ab dienraščių”, dažni neigiami pasi- i 
cniskoji) sakymai prieš VUKą, siūlymai 
r ’ 1. ;j' vi;-< -ndika’i u.i re

ric t ir skelbiant, kad VLIKo vei
klos mūsų išeivijoje nereikią, 
(kaip tas buvo skelbiama praei
tų metų lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais to laikraščio veda
muosiuose), turėtų būti jo lei
dėjų Tėvų Marijonų sustabdyti, 
kaip ^žalingi Lietuvos laisvini
mo darbui.
—,-To—laikraščio—parodytas 
VLIKo Seimui visiškas nesido- 
mėjinįas jo darbais reikia laiky
ti VLIKo žalingu ignoravimu, 
gi jo 1978. XII. 30. d. vedamasis, 
kur išniekintas VLIKas, jo vy 
riaus’asiš-sprendžiamasis orga- 
nas-Seimas, taipgi įžeisti Seimo 
atstovai, rodo- kad “Draugas” 
apsisprendė būti griežtoje VLl-
Ko opozicijoje. "

3.. Reikalauti “Draugo” lei
dėjus Tėvus Marijc'nus. išmesti 
iš jų laikraščio vinjetės Įrašą, 
kad “Draugas” yra “Pasaulio 
lietuvių dienraštis”,^kaip nesi
derinąs su laikraščio turiniu, 
su jo vedamąja linija-

4. “Draugui” reiškiantis sa
vo negatyvine spaudos veikla, 
-VLIKo atžvilgiu* -kviesime—vi

■ ♦ I '■
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RAŠO J. VENCLOVA

KALBĖJO LIETUVIŠKAI?

u
1

eilutė] priduria: “Už kuru (kri
vių) šiaurėj randasi okeanas”. 
O senovės indų legendos tolimoj 
šiaurėj ' aimingą ša1] vadina Ut- 

i tarakuru (sen. indų kalboj “ut- 
I tara” reiškia šiaurė). Prof. A.

, , . 'Pictet (91-3) pateiktomis žinio-čiausia Gintaro krašte, nes jų ...... , ., ,, • • L mis, senovės indų laimingas kraslesenaoi kr/bama apie gintaro: . . , . . .\ . tas bei ju žemes rojus ( para-atsiradima is dievaičio Apolo: t ___-.c .. . dis terrestre ) buvo šiaurėj r—

kreipėsi į savo karius: “Mūšyj 
atsiminkite, jog jūs esate lietu
viai ir turite progą per šiuos 
priešus išvaduoti iš svetimųjų 
kraštą, kuriame jūsų stiprūs pro 
tėviai skitai kartą džiaugėsi pil
na teise ir laisve (Gosud. Ros- 
:ii, Vol. IV, 179)”.

DAUSA BEI ROJUS 
LIETUVOJ

(Tęsinys)
DAUSA TAUTU LEGENDOSE

Legendos ” yra pasakiški-"šėrių ašarų, išlietų hiperborėjų“ šalyj“, r 
laikų padavimai. Vienok kad Senovės romėnų istorikas C. 
ir kažkaip jos būtų sufantazuo- ■ Plinius (1st. naturalis, IV. 26) Į 
tos, turi savo atsiradimo priežas: nurodė, jog už kalnų šiaurėj gy '' 
tis bei tikrovės šaknis. Tad ir jo veno labai sena ir laiminga žmo 
mis tenka pasinaudoti, ypač ty- .Ą.ių giminė — hyperborėjai. Dio 
rinėjant seniausius Taikus. dorus Sicifus (11,29) pareiškė.

Babiloniečių legendos kalba kad hyperborėjai buvo kraštu- 
apie laimingą šalį šiaurėj, kada tiniai Skitijos gyventojai. Pran 
jų vyriausias dievas Ariu Tūrėjo ' gužu istorikai prof. C. Jul’-ian

.(53-69)—priėjurTsvados:—-‘isteri
nėj epochoj sutinkame prie Bal 
tijos upių, tarp Vyslos ir Nemu 
no. tautą, kurią graikai vadino 
Hyperboreaos arba kraštutinė 
žmonių paderme”; Reiškia; jie" 
gyveno Lietuvos, -teritorijoj.

•‘Panašiai senavės-graikų poe
tas Hesiodas savo poemoj “Dar 
bai ir oienos 'aiąiasakoja^pada j nians tne woriQ s oipesi, .race .. į 
-vimą apie .auksprą-asės žmonęs,L į- r . -__
kurie buvo sukurti., kaip pįrmie . Diodorus Siculus (lib. V), ka. 
ji, nemirtingi gyventojai Olimpo bedamas apie gintarą, pažymė-

Tad atsirado ištisa eilė moks 
lininkų, kurie pradėjo įrodinėti 
bei nurodinėti, kad rojus yra bu 
vęs pirmykštėj Lietuvoj. Bene 
pirmasis pradėjo įrodinėti, jog 
dausa bei rojus yra buvęs pir
mykštės Lietuvos pajūry, prof, 
dr. J. Hasse savo garsiame vei
kale “Preussens Ansprueche als 
Bemsteinland das Paradies der 
A) ten und Urland der Menschen 
gewesen zu sein”, Koenigsberg, 
1766 m. Tą patį padarė ir Prūsi
jos istorikas prof. J. Voigt (Gę 
schichte Preussens, I t., 14 p.).

Dr. W. Runge (99-29) konsta
tavo: “Taip su didelėmis moks
lo pastangomis is arabų, asyrų 
ir graikų literatūros, o taip pat 
iš sanskrito įrodyta, kad kraš
tas Hevila (Mos. I,Sap. 2) buvo 
joks kitas kraštas, kaip Sambi
ja (Maž. Lietuvoj) ir kad “gy
vybės medis” buvo gintaro me- 

1 dis, žymiausias ir svarbiausias 
šio krašto medis”. Visai pana-

Žymus proistorės žinovas prof. 
T. Poesche (92-68), kuris tyri
nėjo baltosios rasės genezę, prie 
jo išvados, jog bū sosios rasės 
protėvynė buvo senovinėj Lie
tuvoj (Nemuno aukštupy]). Va
dinasi, baltoji rasė yra europė- . 
jinė rasė. Čia papi’dė prof. dr. 
J. Jurginis 58-180): “Tarp Vys
los žemupio ir Nemuno iki Vol-i 
gos aukštupio vyravo proeuropi 
nis tipas (pagal paleoantropolo- 
giją). Šio tipo žmonės ir buvę 
kirvių bei virvelinės keram kos 
platintojai”. Taip pat ir p of L. 
Dominian (25-57: “Races in the 
stone age were well defined, n* 
Europe. The northern plain from 
Russia to the North sea was the 
home of fair comp exion ed g** 
gants. Descendant of, this an
cient the tai’ blond of northern 
Russia and Finland”. . . .

Garsus Europos antropolorg . 
prof. dr. W. Ripley (98,454), 
rodė, kad tikras eui.opėj inis ti
pas pasireiškia šviesiais plaukais 
su mėlynomis akimis, o tokiomis 
rasinėmis ypatybėmis reiškiasi 
ir ■ lietuviai; kaip ir apibūoii.c 
anglų istorikas dr. O. > Rutte. 
(100-86): “Sding (of purė LlthA. ' 
nian type —(fair hair, blue eyes,, 
fresh compięjįk^J’ tikies .rie
tuvių tipaą^įrepkiasi šviesia 
plaukais, ėTynomis akimis r, 
gyva veido Išraiška. •. ■ .

rinėjant seniausius Taikus.

savo būstinę šiauriniame dan
gaus skiaute. Ir keltų legendos 
kalba api'e žemišką rojų — Ava
lon, kuris buvo šiaurėj, grei.

sus kitus mūsų laikraščius su
stiprinti visokeriopą pagalbą 
VLIKui. mūsų tautos atstovv- 
bei, kovoje dėl Lietuvos išlaisvi
nimo, k '

(Pabaiga) »

jų pirmoj tėvynėj (“patrie orige 
j meile”). Gi senovė indų ]

j nė buvo lietuvių rytinių galindų 
žemėj prie Maskvos (plačiai iš
dėstyta J. Venclovos “Apie seno 
vės indus ir jų giminystę su lie
tuviais”, 1975 m.). \

APIE SKITUS

Ir šias sšVo rarireg savy cc ; 
lietuviai išlaikė- tiuiy š?;piausr 
laikų. Antropologo-'pro^Į  ̂.Ži
linsko'(147-110) Ifiponfiš taĮšant- 
“Pakitimas nebuvp/ėsihini^. to- 
dėl pagrindiniai br^bždi,;us?l''ž 
ko toki Lietuvoj“, kokius Įmėj*. 
patys pirmieji šio krašto (Lie tu 
vos) gyventojai”; ■' yUri -

LIETUVIAI SENA TAUTA -

. I V—U / . KJdXlXk/XJ O. N X «■

J šventarščio rojus, jos gintaro pu
i sis buvo “gyvybės medis”. Prof.

E. Powell (93-187)
. ‘Lithuania has a national 

ry that goes back to the days, 
■vhen the world was 
young”.

Iš lietuvių kiek tvirčiau pasi-

meyer (75-3): “Sambija yra

Senovės skitų padavimas kai 
ba apie skitų protėvi Targit, ku t 
ris buvo laikomas seniausiu pa- J 
saifyj žmogumi, iš kurio kilo- ir 
kitų žmonių giminės (plg. J. 
Fressl. Die skythen-Saken),_ Ir
senovės mokslininkai skitus lai 
kė seniausia žmonijos paderme: 
T. Rice (96T9): “Many ancient 
scholars... considered the Scyt-

Ihians the world’s oldest race

tvirtino:
histo

very

Lietuviaj yra labai seną tauta, 
kurie amžių bėgyj buVo-yaauia- 
mi ’ir įvairiais vardais^ kųtent, 
kaip jau .(jįikįęiaū. esarii e pas te- 
bėję, sk yperborėjais,-, ais
čiais ir -kitais (apie tai-/plačiau 
J. Venclovos “Lūętūyiai .gijoj se- 

j novėj”, 1973, 11.-14 p.) ( j.;,
ErpU^Arj^^Būtis .■ir 

gyvertimąsiiSTZa); pasirėmęs t e-

} dė prof. M., Biržiška (11-24): 
; Dr. V. Bruožis, kuris priėjo iš- 
] vados, jog šventraščio rojus bū-' 
: vęs Lietuvoj, kad rojuj lietuviš
kai ka’bėję”. O. Milašius savo 
rašinyj “Lietuva” Lietuvos kraš 
:ą laikė pirmaprade šalimi. Vy
dūnas (Prabočių šešėliai, 1954, 
129^) nurodė: “Ir praeityj Lietu-;

a buvo pirmoji pasaulio žemę, 
jos"" kalba “"savu • turtingumu, ir 
grožiu pralenkia visas pasaulio; 
kalbas”.

LIETUVIŲ RASĖ
Jau anksčiau buvo kalbėta,' 

j'og seniausi pasaulio žmonės 
buvo pailgagalviai. Prie pailga-.

Ūmieji žmonės^ buvo baltos rasės.

to, ‘buvo nurodyta, jog dausos 
klimatas buvo vidutinis — nei

na. (IV.44) autorius, rašydamas'nas (Lietuvos karalius), parink 
apie laiminga šiaurės kraštą. 117 kės mūšio vieta prie Pimės upės.

prbf. W. Menzel etc.) graikų se- 
nfeusias dievas Kronos viešpata 
vo ir buvo nuvainikuotas šiaurėj 
bei Gintaro krašte.

’_ Ir senovės indų epo Ramaya-

yV"—"" «Į-Į'W »UĮ,' I linu ...
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America with the Payroll Savings Plan. 
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yra seniausia, didžiausia ir turtinjuusia TieiUVlU fratevualinį .
gamzacija, lietuviams ištikimai taTTurcrJarrn Jau per fe metus. .

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitięms, kurie tuos
darbus dirba. * ” 4 / " J

ST.A — išmokėjo daug au ka p AŠTUONIS NtLUOMJS 1
nariams.

SLA — apdraudžia gausomis kaiwom.r SLA peiešlto pelite* 
riams patarnauja tik savikatpos pagrindu.

Kiekvienas lietuv s ir lictevip draugas gy’t 
Susivienijime apsidrausti iki * -

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apd?at*<ta — 
Insurance, kuri ypač naidihga fawnfflrj , s/ckurrt arn 
aukštojo moksk) ir ju gyve rum o p.ftučūi.

SLA— vaikus apdraudžia pgia teraninviū apdraudė až 
$1,000 apdraudos sumą temoka tfk S3 00 mrtams

SLA ktmpų yra visose lietuviu" kofČrį 
j savo apyl nkės SLA kuoptj veiklius* jie. Jums 
mfcTai pagelbės i SLA įsfHidflv ' •’

Galite kre ptis ir tiesiai i SLA Cchtrą:

LITHUANIAN ALUANCt
Y«rk, N. Y. 10001 

307 W. 5«th $♦
Th. (2131 563-2210
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rūmuose ir kurie., gyveno, pana
šiai, kaip dievai, be nuovargio 
ir skausmo, žodžiu, laimingai, 
-kada graikų seniausias dievas 
Kronos viešpatavo danguj. Gi 
pagal istorikus (Pherecydes,

jo, jog jis gaunamas šiaurės Ski 
tijoj. Gotų istorikas Jordanes. 
(Geth.. 3 str.) rašė: “Vyslos 
upė... skiria Germaniją nuo Ski- 
tijos”. Vadinasi, Lietuvos kraš
tas įėjo i Skitijos teritoriją et eo 
~ipso senovės Lietuviai vadinosi 
ir skitais, ką ir patvirtino istori
kas J. Hertmanowicz (46-27 ir 
33): “Anais ’aikais lietuviai bu- 
vo žinomi, kaip skitai... Gedimi

k was Tnd enough had to fight me British

It was an army long on courage, 
hart on motley. 
And then the monev eame.

he* American*.

^~7

turned ouc

mong and sclf-suffidcnt. And rhcv’re helping them- 
*dvrs to safe, dependable savings By taking stock m

ny
Carolyn Avelrno ..
Hani-Wesson Kitchens W

chiėving Kitchen Efficiency 
boiling or steaming. You cut 
food into small pieces so they 
cook quickly.

If you wish to cook with 
your oven or broiler^ it is 
important to learn how to use 
them in a more efficient man
ner. Consider the following 
tips:

Always try to use a meat 
thermometer when roasting. 
This can usually prevent 
overcooking. Also, get in the 
habit of using a minute-timer 
for precise cooking. Do follow 
your recipes; they were meant 
as a guide.

Remember that preheating 
the oven is generally wasteful 
except for “quick-bake” items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.
_ Make an effort to thaw 
foods at least partially before 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time into 
cooking time. This is a sure 
energy waster.

A genuine Hesmng to every 
energy conscious homemaker 
may be the microwave oven. 
An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent of American households 
will be using them. If used 
exclusively instead of a con
ventional oven, the energy 
savings of a micro wave oven 
could approach 85 per cent.

These energy-saving hints 
are proof that there are in
deed ways to save fuel money 
in the kitchen. It’s jest 
another way Hunt-Wesson is 
working to make it better 
for you-r ;

The energy crisis has made 
the -subject: of -energy-saving 
cooking more, than just idle 
conversation. Today’s home
makers are very concerned 
with ways to save money in 
the kitchen because’ they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi
ciency in the kitchen which 
we’ve experienced in the 
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its accom
panying burner . will allow 
heat to escape. That translates 
to precious energy wasted I

Remember to cut your 
vegetables before cooking 
rather than cooking them 
whole. Th i s speeds the pro- 
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
state, or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
choose a r# lativrly quick and 
easy to prepare main dish.

Conven encB foods such as 
our Prima » Salsa, • prepared 
spaghetti sauce, would- cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce tastes like it simmered 
all day.

Don’t bi> afraid to experi
ment with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
cooking is not only intriguing 
as a change-of-pace menu 
idea - it H more energy 
afūciaU

- *

• * 
■> 

t
vados, jog seniausi Lietuvos-gy • 
ventOj.ai buvę lietuvių •pūbįgyi... 
O antropologas prof. Južibri’’ 
kas (Vairas, 1935,1 ll;nr*.j tte’v- 
vrus laiko..tiesioginiais ..atfiiąn 
seniausios Europos iąsės, t. ■ y»- 
pą’eojjtinės rases. U kąAį jūu 

^galvių„priklauso ir lietuviai. Be buvo, miriėia,. proL. dr. J, _ ĮŠ&fc‘;_ 
(32-6) lietuvį TaScb ’E'dicpcy 

(Adomu bei' pirmuoju Europos 
perdaug šiltas, nei perdaug vė- 'žmogumi.' Tą patį patvrrSho n 
sus. Tad tenka prileisti, jog pir- prof E. Powell (188 p.).
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Krasnodar^, rug- 
sustojau Maskvoje
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DaiL Pautienius buvo Ame
rikos Liet. Dailininku Sąjungos 
ilgametis narys. Atkyviai daly- tų giminių.
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11 lomai, Gra- 
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Dail. Teofilius Petraitis nu-; 
rė gruodžio’ 18 d. sulaukęs 82 i 
met- amžius. Pašarvotas buvo

us senelio ir 
us Linkmenų 
'903 m.

Grįždamas j 
;iūčio mėn.
r L’etuvos atstovybėje (Pdvar- 
skaja ulica). parašiau prašy
mą cptacijai, pridėdamas abu 
pasus.

gai <axum;>si. 
tinsė's crųanb

ficialaus parodos atidarymo ne
reikia. Gali dalyvauti Am. Liet. 
Dailininkų S-gos nariai ir ne 
nariai- Norintieji j Sąjungą įs
toti maloniai kviečiami.

EPTfflPH
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o« A 
CR^s’E- 
š'irviE

dfcMfiU-AX/ 
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Parke. Velioni atsisveikikinant 
kuibas-pasakė dail. Br. Murinas 
ir Mikas Šileikis.

T. Petraitis buvo 
Kariuomenės kūrėjas

, ir Šiaulių gimnazijos 
mokytojas.
Pensininkų

Anksčiau
’ apylinkėje.
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MIRĖ J. Pautienius ir T. PETRAITIS
'l ik vienos dienos tarpe, pas

kutinę savaitę prieš Kalėdas, 
mirė dail. Juozas Pautienius
gruodžio 17 -d., Dail. Teofilius} jęs_ premijų, 
l^traitis — gruodžio 18 d.

Pautienius buvo' pašai-votas 
Vasaičio - Butkaus koplyčioje, 
Cicero. Atsisveikinimo metu 
kalbas pasakė velionio Juozo 
draugai ir kalegos. Amer. Liet. 
Dailininkų Sąjungos vardu kal
bėjo M. Šileikis. Kolegų vardu 
trumpai pakalbėjo dail. Visoc- 
kienė ir kiti.

Velionis J uozas Pautienius 
mirė sulaukės 78 metų amžiaus.

Po' gėdulingų pamaldų šv. An
tano parapijos bažnyčioje, ve
lionis buvo nulydėtas j liet. šv. 
Kazimiero kapines. Po laidotu
vių buvo pietūs.

vaudavo grupinėse parodose ir 
turėjo savo vieno daug parodų. 
Kitataučių parodose yra laimė-

Neprkl. Lieutvoje Pautienius 
dėstė paišybą gimnazijoje, bet 
pats plačiau nepasireiškė kaip 
tapytojas. Išeivijoje jis iškilo 
kaip profesionalus dailininkas, 
išvystos savita 
techniką, kartu 
tą.

J. Pautienius 
go sunkiai pagydoma parkinso
nizmo' liga, bet vis dar kūrė, 
kiek galėjo. Jis sielojosi dėl me
nininkų vieningo sugyvenimo, 
net sirgdamas atvykdavi Į susi
rinkimus arba parodęs.

Pąliko liūdinti žmona Stasė. Petkaus koplyčioje Marquette 
duktė Teresė, jos vyras Jonas 

-Bogutas, sesuo Sazaną Juškevi- 
cienė ir jc’s.vyras Andrius, se-!
s.uo Ona Jonaitienė ir daug ki-

stilių, špaktcli.)
saulėtą kolori-

daug melų sir-

GERIAUSIA DOVANA

GUSENO RAŠTAI ■
lUUJttMOiSR GALl^ GAUT! NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

kįlrnĮUOMENAS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

AZj. — AHNTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančiu* 1905 
byidoA Jiblomtlc ir Ivtoraičio jtuna* dienas Ir susi- 

H^4iot>r, ———— .. ......... —— —— SK09
d^.Ac?X.rflįmn (DANTYS, jų prięfiūra, įveliate ir froS* 

rirtelialR, vietoje S4.00 dabar tik ------ -- -— S1N

LiwWBT— AUŪTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
.Kėffctifai po Europa lfpūdži»t Dabar tik -------------- - Sž.59

kalne* pridedant 50c. perehmtbne Išlaidom.

1789 Se. HALŠTED ST- CHICAGO, ILL. W688

ft

Chicago j e 
Sąjungai, 
gyveno New Yorko 
Prieš pusantrų me 

4ų-atsikėlė į Chicagą su žmona
Viktorija. Bet nuo praeito—pa- 
vasario Teofilius susirgo plau
čių vėžiu. Prieš mirti kruopš
čiai sutvarkė savo kūrinius ir 
paruošė parodai. Jis prašė, kad 
Amerikos Liet. Dailininku Są
jungą surengtų pomirtinę paro
dą š. m. balandžio mėnesį.

Dail. T. Petraitis po' gedulin
gų pamaldų Gim. M. M- para, 
bažnyčioje, buvo nulydėtas Į 
liet. šv. Kazimiero kapines. Pa
lydovai Ramunės restoranan bu
vo pakviesti pietums.

Abiejų kolegų liūdinčioms 
j žmonoms ir giminėms reiškiu

< {gilią užuojautą.
| Vienų metų tėkmėje neteko.

—me--7=Jcolegų<---T.---Valiaus,CHF.' 
| Grikenio. M. Girdvainienės, A. 
■ Nako, Poy.-Kaupei,: dabar Juozo 
į Pautieniaus ir Teof. Petraičio.
Jie buvo vyresniosios kartos 
menininkai. '. '.

— Dailininkųdėmesiui -j 

. 1979 m. sausio ir: vasario mė- 
nesiais—Čiurlionio^—Galerijoje-. 
Ine., 4038 Archer Avė., meninin
kams yra proga atvežti į galeri
ją naujų darbų iki 5 skaičiaus. 
Gali būti aliejus, akvarelė, gra
fika, skulptūra ar keramika. O-

POEZIJOS VEIKALAI
PMklįa — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 
raiti- išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 

„ Tilala, kaip konfetėmis ir. pamažu (veda i gamtos vaizdu ir garsų ste- 
buMfat. '-Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
jubkanja fr verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gėlMA ‘ «-'H.

Naujienose yra gausua pasirinkimas poezijos leidinių:
A l. J. AvfUrialtyt* • ValčIOnten*, ŽVAIGŽDRTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, IM-ptL Kaina $1.—. .

1 Jvrfla Baltrvšaltk, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kfltenltiio formato, 1B7 psL Kaina $2.00.

J. Bu«ty Juzė, EILtRAfCIAI IR RAŠTAI, 155 psl. $1.50.
./ 4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 16P 
pal. Kaina 0.00.

5. KloOpat Jurgsllonls, GLODI • L10DI. Lyrikos eilės, 106 psl. $2.00
6. Anatemos Kairys, AUKSINE StJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.x

. 7. Madas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTR. Eiliuoti pasakojimai apie 
t Brietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.

I. Neda* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko
MAnvkJ8u SlleUs", vertimas, 42 psl. $2.00. .

. 9. Balys Rulrite, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. M psL $1.00.
10. Itesy* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00 

.11. ttesys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-jl lyrikos knyga, 152 pil. $2.50
II. Petras Sayatee, SAULRLEIOŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, e si.oo.
U. Petre* Sapetes, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
14. RvpenHv* Gruodi*. AGUONOS IS SMtLIS. Eilė*. 70 psl., $1.00
1B Rlana Tumlanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 pat $2.50 
18. Altensa* Tyrvells. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. SS.OO 
17. Jom Valaffls, SENūVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

M P*L 11J». • • ■ ‘ " ■ •pITP
lt, Adomas Jssm, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 00
Gorėdami įsigyti šia* ar kitas knyga*, prašome atsilankyti | Naujienų 

rsMtite «rba ‘ ušaakyti paltu, pridedant čekj ar pinigini orderi

INDIAN MAKARATRH 
ORDERED A NEW WING ADDED 
TO HlS PALACE.... TUST TO 
HOUSE ■ HIS ENORMOUS 
collection of VE%TS J

coRB (orumfish)
GRltoTS just . SUSSEX,

LIKE Ą ENGIAMO, FARMER ESTABLISHED
• Ą TRUST FUND FOR IRE EXCLUSIVE“ t

CFCME OF M\S FA£RiTE COVJ^» 1

MĄKE IT ^"'■x 
TEKS .TREMTIES'“' 
AnO FIFTIES, MV

Kronikos žinios
_Gruodžio 29 d. United Press, nusipirkti savo artimiesiems 

atstovai buvo atvykę į prof, dovanų.
Adomo Varno namus su televi
zijos aparatais, Liet. Konsūlei p. 
J. Daužvardienei lydint. Nufoto
grafavo 100 metų amžiaus Var
ną ir susirašė smulkesnes žinias. 
Praeitą pirmadienį (Naujuose 
Metuose) paleido per televizijos 
kanalus 7 ir 9-tą. Kitos žinios 
tilpo dienraščiuose.

— 1979 m. gruodžio niėii. pra
džioje numatoma surengti ben- kopija.
dių^lietuvių -dailininkų mažes
nio formato darbų prieškalėdi
ne parodą Čiurlionio Galerijoje, 
Ine. pastoviose patalpose Archer 
ir California. Meno mėgėjai tu- 
rės progos populiariom kainom

Pagaliau rytojaus dieną se- 
Jyčioje stovinčioje medinėje 
tidelėje spintoje aptikau, dar 
ciie'io darytoje, dvigubą iš le::- 

įsios viduje sudė- 
tėvo pasus, duo
s'atsčia its ISŪŪ ir

— Beriamoji šiltinė, tai krau
jo l’vn ir je’ j: l;e komplikacijų 
perntšei, tai gerai maitinkis, 
būk gryii-m'“ ore daug jodinėk 
arba irkluokis. tai stuomuo bu< 

priešin
ai mai-

—. Per Kalėdų šventes iš Chi- 
cagos Meno instituto pavogė (Iš 
sandėlio) tris Paul Cezanne pa
veikslus -$3,000,000 vertės vie
ną 17-to' šhntm. japonų paveik
slą. Per praeituosius metus A. 
merikoje buvo pavogta 3,000 pa
veikslų, o tik 300 atgauta. San 
Francisco iš galerijos pavogtas 
Rembrandto paveikslas buvo

1!>2L m. vasario mėn. gavau 
Lietuvos optacijcs dokumentus 
be vizų per Kubanės-Juodjūrio 
sričių karo komisarą Ziunzę. 
Jis savo kabinete bandė mane 
Įkalbėti atsisakyti Lietuvos pi
lietybės c’ptacijos, bet aš buvau 
neperkalbamas. Aš Įrodinėjau, 
kad 1916 m. rudeni Austrijos- 
Vengrijos fronte buvau apnuo
dytas patrankų sviedinių nuo
dingomis dujomis, o 1920 m. 
pradžioje persirgau dėmėtąja 
šiltine, todėl j-ęikalingas_ gero
maisto, kurio čia nėra.

Kitą dieną Į mūsų Įstaigos ka
binetą atėjo čekistas (pavardės 
neprisimenu), bet iš matyme' 
šiek tiek pažįstamas, buvęs ca
ro armijos karininkas. Jis daug 
kalbėjo apie Lietuvos pilietybės 
optacijos atsisakymą, bet jam 
pasakiau, kad Maskvos ligoni
nės
nines, po beriamosios šiltinė 
pasakė:

Darbus pristatyti galima Mid
land Savings banko darbo va
landomis. Bus iškaEnti po sau
sio 15: dienos,' kai -pasibaigs 
prof. Ad. Varno-paroda. Reikia 
pažymėti kūrinio pavadinimą ir 
kainą. Paveikslai bus pardavi
mui. Už. parduotą -kūrinį Čiur
lionio Galerija, Ine; ima 10%. 
Kitų 'išlaidų dailihinkaš -čia. he-i 
turi. Galima paskanibihtį ALDS- 
-gos -pirmininkui-—M—šileikiui- 
4M^t55. zz / ■ z~Z:z ‘ Zj
—Kovo-balandžio mėn. numaty- 
ta‘ a. ar dail- Petraičio- pomirti
nė dailės paroda. Gegužio pra
džioje — Amerikos Liet. Daili
ninkų Sąjungos nafių metinė 
paroda. Bus skiriamos premijos.

Ruošiant prof. Varno akade. 
iniją ir jo kūrybos parodą, Į atsi
šaukimą j asmenis kurie turi 
įsigiję Varno paveikslų, kad pa
skolintų parodai, atsiliepė net 
11 žmonių, kurie mielai sutiko 
paskolinti. Bet buvo ir tokių, 
kurie griežtai atsisakė.

Tiems, kurie paskolino Var
no kūrinius parodai, širdingai 
dėkojame. Po parodos bus su
grąžinti savininkams.

Parodos rengimo Komisija.

Kadangi ma sto gausus atsi
radimas RSFSR problematiš
kas, tad gelbėdamas savo gyvy
be. turiu išvvkti i Lietuva. -Jis 
rimtai susikaupęs pagalvojo ir 
rado rimtų argumentų mano ši
toje byloje.

Patai ė, apsigyvenus RSFSR 
pas g;.nines bei pažįstamus, 
prieš važ’uojanl Į Lietuvą, nesi- . , 
egistruoti vietinėje valsčiaus . 

ėEKa (saugume), nes žmonės 
e-są pavydūs, kerštingi ir per- 
sunkti pagiez.os. Jei kas nors ... 
iš čEKa bendradarbių padeda i 
stalčių bvlos tuščia viršeli su . ,, 
užrašyta pavarde, tai byla pra- ,Z1 
deda storėti ir augti. Laikykis ; 
kukliai, nesiskverbk į nepažįsta- j 
mų žmonių sambūrius, negir
tuokliauk ir visada laikyk tie- ; ■ 
žuvį už dantų-~užčiauptoje bur- 
noje^*. . ... ........

Kas liečia demobilizaciją, tai 
patarė persikelti, jei aplinkybės 
leistų, i šiaurės Kaukazo Apy
gardos karinio apmokymo įstai- 
gą Rcstc've. Nes ten arčiau cen- - 
iro, bus proga greičiau denio- 
bilizuotis.

Po to pokalbio, mezgiau ry -- 
šius su šiaurės Kaukazo Apy-

(Nukelta Į 5-tą psl.)

J. Je*mlna«, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymia nuotyki* 
aprašymai, paimti iš gyvenimą Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Ksina $2.50. ■ ’ ' ’ 'i

Dr. Juozas S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijai 
antranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 143 
>sl., kainuoja $2.00. į < i

Dr. Juozas B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
211 psl. Kainą $3.00. Sietais viršeliais $4.00.

Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki sz 
piniginę perlaida.

Taupykite dabar
pas mus

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 įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto ląiRFė ir lieto- 

rių g®-būvi*, privalo susipažinti su žemiau Svardintomla knygomla. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvoim Kapečlnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

Juoza* Kapačlnskat, IŠEIVIO DALIA. Atrimlnimii. Išeivio Dalį* 
vn natūrali ankstesniųjų atsimtalmų taxa. Tai yra .Amerikoje betri- 
irariančio ir patvariai (sikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Uto- 
atruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO.. L1FTUVG*. 
Antorė buvo Vilniuje, Trakuose. Drusfciiiinkuosa, Kaune, Naučakiaose. 
Klalpėdole ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kekių 
kalbas rirdėjo ir ką jai hnonėa pasakė. « pat S1.W. Yra taip pu 
Jrerrtal anglų kalba.

M tottinko, SATYRINIS NOVtLti Genialaai rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 19P pust, kaina S2.

D. KuraKia, KELIONt | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS^ Afr 
toriaoa pastabumą neapgauna Intunlsto ir agltpropo propaganda M 
afcaaskiriari. Abi knygos parašyto* lengvu, grašiu rtlBuntl

Prtrf. F. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBŽS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pad. dokumentuota istorinė itndija apie Prūsu Ukinaa. 
Kaina

Vince, ž^nalfte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAITAU. 
pcL Kaina >USQ.

£1* Ir kiti laidiniai yra hunams
NAUJIBNOBK. 17T? Sės. HALSTRD

M

CHtCAOO. ILL. 4AMB

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

UNIVERSAL
1800 So. Halstad St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

[>telitt 1921 m*t*l*. 421-8070
(ktalfoa pl*twoM k5*tn** .rtomoMIlAnu ytataly U.
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Vienybe mums būtina disidentinis sąjūdis yra Maskvos taIikų m.,gė;e. kuomet b;
I

tai jis privalo rasti bendrą
i

Prim š
komunistų parti-

; kiau Baku-Rostov-Don Maskva
I±____ 1 • • rr\ • •» • itu kuria įąu_. tari škrityLs EUDEIKISsistatymo komunistus,/ < >

i/
Šventadienis (Angir piesinys)

kartų girdėjęs išeivijoje, tad nu
tarė į tai principiniai atsakyti.

m
e ’

tuo
Kaukazo

"Testovi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė
limas kaip vakaro valgomoji auka".

S33.1X 
$18.01 
$10.01 
$ 3.*

ZAieaiuo&e 
qae*Hm» 
pusei metu 
/lenam mėnesi u j

$18.o

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ 

St. Petersburg, FL 3371$ 
Tel. 8131-384-3020

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Te!. 737-8601

B

JOK

. HBs 
’»an

actų 
neiiuiicxiiL'

! »• ‘ rM l;

(KOMENTARAI)
mis, papildant Gulagus bepras
mėmis aukomis. Pagaliau, visas

mėtems
pusei metų
trims mėnesiams

enam menesiui

I
I

sigelbstint nuo ten siautusiu ba
de'. Viena jų dalis buvo jkurdin-
ta Krymskaja stanieoje ir ten 
lankė gimnazijų, o kiti Krasno-

-1

H

Į. 
JI 

{ M. ŠILEIKIS

H

va

£ ?

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W<ffche*t«r Community klinikos 
Medicinos direktorius

* 1T38 S. Manheim Kd.z Wesichestor, Ik. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas anlrą šeštadienį 8—3 vai. 
TeU ShZ-2/27 arba 562-2728

at December 1, If77 
Subscription Itatw:

uiuci^u pci ye<i. $lb.Uu pei
ix months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
dree months. Canada $33-00 per year 
thei countries $34.00 per year.

20 cents per copy

Muo gruodžio pirmos d 
Dienraščio kainas 

priemiesčiuose

diOAx* lUisaien. issayrm «cJLmaaieixiiu. 
vai ryto iki 5 vai vakaro Šeštadieniai*

TEI____ BE 3-5893

LR. A. ui. ux±l v ECKAS
gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

D lt 1! RANK PLECKAS
OPTQMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii
“contact lenses’” f

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree. ’ a stoties ir ten išlipęs laii- 
_________ ;________[________________ į i,-__

i — -------------------- --  —

D1LLEONAS SEIBUTIS^raukimo- Tais lalkais keleiv''-

meuiiii 
pusei melų 

lenaun

.Naujienųa eina 
-eKinacLeinub. Leidžia Naujienų Bex 
drove, 1739 So. HaJLsted St- <-hica^

II S0608

sugalvotas gudrus manevras 
Vakaranis apgauti ir sužlugdy
mui rezistencinės kovos už tau
tos laisvę.

: Prelegentas panašius sampro-

’“““VllM sml4S

&.1

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Artėjant Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to tarybos posėdžiui Chicagoje, šnekoms, diskusijoms ir 
įvairiausiems projektams galo nesimato. Nespėjo dar 
Aprimti vienas gandas, auksaburniai jau skleidžia nau
ją,, daug platesnį už pirmąjį ir daug gilesni už anksčiau 
šaknis bandžiusio įleisti. Vieni tvirtino, kad VLIKo pir
mininku dar trejiems metams paliks tas pats pirminin
kas, .kuris tas pareigas ėjo iki šio meto.il New Yorko te
lefonu praneša, kad buvęs pirmininkas rėngiaši skristi Į

mokratinių principų nebuvo įtraukusios į susitarimą. 
Joms labiausiai rūpėjo Lietuvos nepriklausomybė, visus 
kitus reikalus pajėgs susitvarkyti patys lietuviai, ššian- 
die šis klausimas jau gerokai pasikeitęs.Bijojusieji demo 
kratijos šiandien jau pakeitė savo nuomonę.
tos pačios lietuviškos grupės, kurios pačioje Lietuvoje 
buvo linkusios vadui pavesti spręsti visus svarbesnius 
klausimus, pamačiusios kaip amerikiečiai tvarko 
besnius valstybės reikalus ,tapo demokratijos šalinin
kais. Demokratija tinka ne tik platesniems krašto gy
ventojų sluoksiams, bet ji taikomair pačioms organiza- 
lijoms. Jeigu Amerikoje tose organizacijose laikomasi
Pačių papraščiaūsių demokratinių taisyklių, jeigu demo-t 
kratiniu būdu renkami atsakingi atstovai. Demokrati
niais principais tvarkosi visos didesnės organizacijos, 
demokratiniais principais privalėtų tvarkytis ir laisvę 
atgavusi nepriklausoma Lietuva.

Bet VLIKą sudarančioms grupėms labiausiai rūpė- 
io atgauti Lietuvos nepriklausomybę. Svarbūs ir kiti 
klausimai, bet pats svarbiausias yra atgauti laisvę gim
tiniam kraštui. Kol šitas klausimas Lietuvos politinėms 
oartijoms labiausiai rūpi,,
kalbą ir įšokti dirbti bendrą darbą. Lietuvos nepriklau- 
somybei nepritaria tiktai lietuviai 
ios nariai. Jų būdu Lietuva buvo prijungta prie Sovietų 
Sąjungos. Nepriklausomą Lietuvą prijungti prie Sovie
tų Sąjungos pasiūlė Antanas Sniečkus, tuometinis ko
munistų partijos pirmasis sekretorius. Sniečkus save 
skaitė Lietuviškos komunistų partijos vadu, o įsakymus' 
lis imdavo iš Pirmojo Maskvos pirmojo sekretoriaus.Kai j.

Chicagą ir dalyvauti VLIKo -tarybos pasitarime. Kiti

(Tęsinys)

Priešingai LKB Kronikai ar 
iitc'ms pogrindžio organizaci
joms, Lietuvos Helsinkio grupė 
dojo ginti teises visų Lietuvos 
gyventojų, visų religinių ben- 
-Iruomeniu teisinius pažeidimus 
r net liberalinio ar tautinio nu- tąvimus ir kaltinimus yra daug

jis imdavo iŠ pirmojo Maskvos pirmojo sekretoriaus.Kai« .

kurie 
era persekiojami dėl savo: skir
tingo galvojimo' arba diskrimi
nuojami kaip lietuviai.

Tokią užimtą Helsinkio £TU"

rriu, bet sstvo d 
čiama'i ir nemri^.. 
žmones.

Nei iš šio nei iš t 
sukaus.y .■ 
parieda, u X fe
.ako b joti, pa.. ... 

g'mins 
e.siu a fer ' •

ajo ir įstaty.-i- ..
.Žmogaus lais.
asidėda ž.aoga^...
merit u kai’.'.
stoką j. .. .

>3 ko nega.i tap.i i 
smogumi. ši viduj’.nė žniv ga 
:ova yra savo* e'm y 
Anksčiau a.- vė ia .
.tolydžio ar de!e e 
rasiveržia v esun. 

jaivališkai sklisti tautoje.

Drąsėjimo ir laisvėjimo pro
cesas plačiaus.’ai pasirei'kė ka- 

uv ran 
kami parašai pelic jo. is, .u.e 
tams ir teisių reikalav mams ti 
km' ics’em? P-■k- š A " ’n 
ai vč 
ū_u

rruKus is koslcvo atvažiavo Ka
rinio apmokymo įstaigos aukš
tas pareigūnas į Krasnodarą ne
va revizijai ir kitos dienos po
pietėje tas pareigūnas, priėjęs 
prie mano stalo, pasiūlė keltis 
savanoriškai į apygardos įstai
gą ir liepė rašyti raportą Apy
gardos įstaigos viršininkui tie
siog, net žadėjo' priglausti ma
ne savo bute. Greit sulaukiau iš 
Apygardos štabo persikėlimui 
raštą_____ __________ ______

Po to, Kubanės-Juodjūrio sri
čių karo komisarui parašiau ra
portą ir prašiau rašto geležinke-

■ lio traukinio bilietui
Tiesioginio susisiekimo trau

kiniai: Ndvorosijsk-Krasnodar. 
Rostov eidavo naktimis. Aš ap
sisprendžiau važiuoti dieną su 
persėdimu Krymskaja 1 stotyje. 
Ryte Krasnodaro tramvajum 
nuvažiavau su lagaminu ir pa
talyne maiše, į Krasnodaro ge
ležinkelio stotį. Sėdau į Novo- 

J rosijsko-Krasnodaro-Stalingrado’ 
traukinį ir važiavau iki Kn-m-

tvirtina, kad VLIKo pirmininku bus išrinktas buvęs 
ALTbT pirmininkas. Tretieji tvirtina, kad pirmininku 
gali būti išrinktas tarptautinės teisės šPečialištas, aukš
tuos, mokius baigęs teisininkas. Gali būti ir daugiau kan 
didatų VLIKo pirmininko pareigoms eiti, bet tuo tarpu 
niekas nežino, kas bus pirmininku. Tiek tegalime pasa
kyti, kad pirmininku bus išrinktas tas lietuvis, kuris 
VLIKo taryboj gaus daugiausia galsų.žinome, kad VLI
Ko taryboje yra penkiolika įvairių lietuviškų grupių a 
stovų. Kiekvienas tarybos atstovas turi vieną balsą. 
Kuris kandidatas gaus ’8”balsus, tas ir bus išrinktas VLI- 
ko pirmininko pareigoms.

VLIKo pirmininko pareigoms eiti du trečdaliai bal
sų nereikalingi, bet tai nereiškia, kad aštuonis ar septy
nis balsus gavusieji privalo ar gali' visai nesitarti su 
mažiau balsų gavusia Puse. Pirmininkas sudaro VLI-

t-

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at- 

- sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.
ŠV. KAŠTO TYRINĖTOJAI

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

dare. Abiejose vietovėse jie gy
veno berniukų ir mergaičių ben- Į 
drebučiuose. Pažymėtina, kad f

metu (1917-19) Šiaurės 
respublikos priekyje 

stovėjo lietuviai: komisarų ta
rybos pirmininku buvo Petras 
Balys, 1919 m. Baltųjų sušaudy
tas, švietimo komisaru buvo 
Jonas Žiugžda, teisingumo Rim
ša, o kariuomenės vadu pulk. 
Burokas, kuris ne kartą lietu
vius moksleivius sušelpė dides
nėm maisto atsargom'. 1918 m. 
pabaigoje visi moksleiviai iš 
Krymo stanicos ir Krasnodaro 
buvo evakuoti į Lietuvą. Red.

Prie durų sėdįs ant lentos ci
viliais rūbais pusamžis kresnas 
žmogus priėmė mano daiktus ir 
ištiesęs ranką padėjo įkopti į 
vagoną.

Kariškai pasisveikinau su va
gono negausiais įnamiais ir iš! 
tiesiau ranką susipažinti tani' 
civiliais rūbais žmogui. Jis, re
gis, pasakė Tumanian. Iš jo pa-' 
vardės sprendžiau, kad jis yra 
armėnas. Dabar atsisėdęs suo-t 
le greto jo mezgiau pokalbį, sa
kydamas:

-

N-

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN Ai/E.

niai vagonai be stiklų stovėjo 
užkišti stotyse, o geležinkeliais

. rxLAA^CLW OXJM.M11JLL pi VčlgCL
1 Ylai_fDT\lnčLAC Dnrcnlic,. ~

džiris organa: - 
reikalai su L. h 
Įkopę į aukšž 
bijodami praras 
gi j uotų pozici’- 
drebėjimo l’f

; Atsakydama 
vynės” žurnalo, ka‘" 
rezistentų, statomus
disideni iriam są-h~d ’ •
ya . pateikė įdomų argumentą.

1NKSTVTPUSLES 1R 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
aeivirtd. 5—7 vaL vaK. 
vtiso teiet.: 776-2860 

Keziaehcqos telef.: 448-5545

Galvojant materialistinėmis ka
tegorijomis ‘Dievo ir Tėvynės” 
žurnalo samprotavimai, kaip' ir 
visų rezistentų, yra lo’giški, bet 
žmogus yra gyvas ne vien savo 
kūnu, bet ir dvasia. Dvasios vei
kimas yra _ nepagaunamas—logi
kos ir dažnai sveiku protu pro
taujančiam žmogui atrodo ab
surdišku. Kaip pirmięi krikščio
nys, būdami menkai organizuo
ti ir silpni savo intelektualiniu

|I

l
rusas jam įsakė prašyti prijungti Lietuvą prie Sovietų 1 pogrindyje einąs katalikų orga----- *« • ' ’ .ę 

komunistų -partijos tikslus, takr 
:iką ir tikrovę, priėję išvados, 
ad sociėtinėje santvarkoje ne

manoma pasiekti jokių žmo
gaus teisių, kad tai esanti pavo
jinga iliuzija riž kurią naive- _ ___  ___
jams teks sumokėti savo galvo- pajėgumu, sugebėjo savo dva-

Sąjungos, tai jis nuvyko į Maskvą ir atliko ruso įsa-jnas “Dievas ir Tėvjmė”. Išdėst 
kymą.

Lietuviai kofnusistai į VLIKą negali būti priimti.
nes jie nenori nepriklausomos Lietuvoj. Kartu su Rusi-

1 ;os komunistais jie gali laisvai išnaudoti pavergtus lie
į tuvius. todėFnepriklaušoma Lietuva -jiems nerūpi. Iš
VLIKo turėtų išeiti kiekviena grupė, kur abejoja nepri
klausoma Lietuva. •

Jeigu kuri nors lietuvių politinė, grupė, neskaitant
komunistų, pakeistų savo nuomonę api

*
1

i.

.1863 metų suiklime d alyvavo
v • v* • • *

UK. V IT. TAURAS

■kursavo šildomi prekiniai vago- 
! nai-tepluškc’s. Pagaliau prie pe 
rono sustojo lauktasis trauki, 
nys. Kėleivinio sasiato viduryj? 
pastebėjau apytuštį vagoną, tai 
ten ir Droviausi.

serys. 1921 m. buvau Gruzijoje jie yra trakų kilties žmonės, nes 
ir šiaip pažįstu daug gruzinu,, j labai dažnai pušynus bei pušy-

komunistų, pakeistų savo nuomonę apie nepriklausomą 
Lietuvą, tai tokia grupė turėtų išeiti iš VLIKo. Lietu-
vių tarpe atsiranda vienas kitas bendradarbiautojas, tei
singiau pasakius, sovietų sistemos šunuodegiautojas,tai 
geriau, kad ir toks nesimaišytų po kojomis. Priešui šum
uodegiaujantis sutvėrimas laisvės kovai nebetinka. Kol 
jis apsispręs, tai Su kovotojais jam ne vieta. Jeigu kada

ko administraciją, bet jis tariasi:“su^visais, daugumą-su- Pakeistų-savQ tiuomonę, tai galėtų ir vėl grįžti sut tais;
darančiais ir mažia ubalsų gavusiais. Kiekvienos grupės 
atstovas, paskirtas į VLIKą, turi teisę išdėstyti savo 
pažiūras svarstomu klausimu ir bandyti įtikinti daugu
mą. Jeigu jo argumentas bus stiprus, logiškas ir Lietū- 

laisyės reikalui naudingas, tai jis gali rasti daugu- 
pritarimą keliamam klaušiniūL- Jėigū jis daugumos

VOS

mos
neįtikina, tai nereiškia, kad jis privalo apsisukti ir išei
ti. Jis privalo visuomet atsiminti, kad kiti tarybos nariai 
siekia tų pačių didžiųjų tikslų, kurių, nori jis pats ir jo Į 
atstovaujamoji grupė. Jis privalo žinoti, kad jis turi to-

kuriems Lietuvos nepriklausomybė tikrai rūpi.
Tuo tarpu visi kiti, kuriems rūpi laisva Lietuva ir

kurie nori priremti savo petį prie pavergtos lietuvių tau
tooš kovos, tai privalo būti VLIKe atstovaujami. Jie pri
valo dalyvauti jo svarstybosė, pareikšti savo nuomonę 
gyvąis -gyvenimo -klausimais ir privalo žingsniuoti kar- 
tu su visa laisvės trokštančia Liėttrva. Gali būti dideli 
Uuomoniu * skirtumai,- gali-G<-itaip suprasiiLpagrindiniųs

Vieningos kovos reikalas jau seniai buvo apsvarsty.
tas ir keliais atvejais aptartas. Jeigu vyresnieji lietu

• • 1 -------- f— - • • .<■— M a a —

viai kovotojai sugebėjo susiorganizuoti j vieną kovojau f • • 'f f • • «• " —
i
I ti vienetą, tai mums prie šio klausimo nereikia grįžti. Jie

keliais atvejais viską aptarė ir sutarė priimti į VLIKą
net ir mažas politinės grupes.

Metai nė^a pakaitas. Kiek patirtis rodo, į VLIKa
koją įkėlė tokios grupės, kurių narių skaičius labai jau 
negausus. Mirčiai kelis nusivedus, užsienyje atsiradu-

z 1/ V --------

šios partijos liko'“tiktai su”vienur nariuTUŽimrančiu—vietą
VLIKo taryboje. Šiuos reikalus pati VLIKo taryba turi
persvarstytu Jeigu tas vieliaš gali būti naudingas, tai ir
• • - n < w■ •• M ““jį galima palikti, bet jeigtt jis galvą nukreipė užpakalin,

- - -----  - A

jei vietoj“ kūrybingų minčių nerimą sėja, tai taryba to
kiam gali pasakyti susirasti daugiau šalininkų ir paban

. •  rife  _ *•- a ------ —dyti sūšifgsti šSvb pozicijos Šalininkų. 
UUUUlVlIių. O-n-l-L UU111CAJ., IklCUir ‘ 11 ----------------- Į_____________ px A V CLAW M LA UA V j u. u UUH1 OI les ISb

kovos budus, bet kol jie siekia to paties tikslo, tai privalo | sytoš ir įtraukti į bendrą darbą. Tokiomis mintimis g;r 
remti VLIKo vedamą darbą ir kartu su kitomis grupėm vėilo VLIKo Organizatoriai, jų neprivalo užmiršti pir

kias pačias teises, kokias tūri kiti tarybos nariai. Jie, ži- mis dirbti. . tijų Vadai.

Visi kiti privalo būti viehingi, jų nuomonės išklau.

tijų vadai.

RAŠO A. Z.

KALBĖKIME atvirai
(Tęsinys?

Dėl čia minėto V. Volerto straipsnio “Ne kei
stenybių muziejus” (Draugas, 9. IX. 78) pasisakė 
Jonas Vaičiūnas (Naujienos, 21. IX. 28). Dėl J. 
Navako laiško (Draugas, 12. IX. 78) pasisakė A. 
Svilonis (Naujienos, 26, IX, 78) ir dėl St. Šaraus- 
ko laiško (Dfaugašjl8. IX. 78) pasisakė K. STR. 
(Naujinos, 26, IX. 78). Jie nuodugniai išnagrinė
jo minėtus rašinius, taip piktai ir tendencingai nu
kreiptus prieš Naujienas ir labai taikliai ir kritiš
kai dėl jų pasisakė, Tai skaitytojui yra žinoma. Pa
našių straipsnių ir laiškų Draugas gali sukombi
nuoti it daugiau, jei savo puolimus prieš Naujie
nas bandys tęšti it toliau.

Čia patiekiau visą eilę ryškesnių suokalbinin
kų pasisakymų puolimų spaudoje, kad skaity
tojas, ypač kuris nepaseke tos spaudos, galėtų leng-

Į mažai -žinomas-lietuviams pie
tas Ed. Daukšys, kuris po 20 
metų sugrįžęs iš Sibiro, toliau 
nepripažino caro okun- -i“' 
valdžios nekėlė kojos nė.vie
non įstaigon kur kabė-,’<-> 
vis erelis ar caro portretas, ne
ėmė Į rankas va":~’- 
vaikščiojo per kaimu- v 
kalėdodamas kol savo 
užbaigė sušals ke^e 
ir net caro žande--.’ 
stuoliu ar net kiek pa?<~ 
tad visas jo protest'?? ~ 
pavergimą -tapo-pa-j nok a-

Panašių tipų turim'’ d-’ 
vynėje ir išsivijo’" ’ 
si didėliais patrio+'''i~ 
jų įš’tikinimu hev-—— -

v

kovą prieš komur.izri 
na kova turi būti pro'in: 
norima pasiekti tikšld.

Partižamis ka-a".

ganizacijos, buvo lengvai sau 
gumo organų išaiškinamos .

(Nukeli ’

valdžioje buvusios p'olitiiiėš partijos, krikš- bukas, kerštingas kariškių savavaliavimas.

tojui primenat to laiko Įvykius tuos ir taip, kad 'vėl jiems pavestų ir patikėtų krašto valdymą,drau- pulkininkai, teitėfiSntai

'r moralės laipsnį,puolimus prieš Naūjiettaš bando
blausiai remti V.6.29 m. įvykusiu atentatu. Skai- j Jonių dernokratų blokas, iiėšitikėdamors, kad t^ut 
ri

:ktų jų kėslams pagrįsti. ge su taūfininkąiš —L'TS
Kalbant apie tokius politinius įvykius, negali- j teisėtu Valdžią if tautą. - Sąmokslan įtraukus kai

“Ma-
r>tai. sukilimas be kraujo lašo. Geriau nem ge^yri n 

______ i mano-“KHn ' ' 
griebėsi sąmokslo prieš antspaudai” Ir davė antspaudą. Kaip H.

su-— — • — I _ „ __

ia ribotis tik pavieniu įvykiu, nes jis yra dalelė į kuritfbš lūyjiė įfūloš karininkus (susidarė jų ko- sigirebę nakčia ~ 
’so to laiko Lietuvos politinio režimo. Tad į juos 
?;kia žiūrėti, žvelgiant ir į to laiko politinį kraš- 
o režimą. Gal tada būtų ir aiškiau kas didvyriai, 
:as tariamieji didvyriai ir kas tikrieji nieka- 

. Įėjai. - ........ . z —-------- ---
Kadangi sąmokslininkai vis intensyvindami

-avo puolimų akciją prieš Naujienas ir jų redakto-

žiui antspaudą. Be teismo, be jokio apkaltinimo
• • “ * v»
Perversmininkai privertė atsistatydn**

’-u^

miteifišj kūriš planavo ir palaikė ryšius su polit. “ __________ '
partijomis), dalį Studentų ateitininkų ir neolitua- krašto vyriausybę ir iš dviejų partijų - 
nų ir juos apginklavus, 1926.XII.17. įvykdytas gin- kų ir krikšionių demokratų bloko b^v-

V t -------

nų ir juos apginklavus, 1926.XII.17. įvykdytus gin- kų ir krikšionių demokratų bloko b
- 1____ X_____ ___________________________________ TT • i ,kluotas perversmas. Kaip tam nusikalstamam j koalicinis A. Voldemaro kabinetas. Tam tyčia su-
rYYMivtn XTmlrcrvim Lxi'itr/x wi *-> rs z-. C 4- ~ -z— X. —- - — * x i • • - -smurto veiksmui buvo ruošiamasi, tariamasi ir 
kaip jis vyko ,jau buvo spaudoje rašyta. Visokie 
gudravojimai ir “burbulų pūtimas” sau monopoli-

Į
I

I

i
j

—ura -----L
-•«dra praktika, ape-.. MOTERĄ Ilgu.. | ■, 
Ofisas 2652 WEST 5vth SiRCiET

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm.. anuacL, ueėiaa. 
tr penkt. 2-4 ir 6-b vai. vaK. ScštaOie- 
liaią 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
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P. ŠILEIKIS, O. P. j
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Aparatai - Protezai. M4i
'Ab 

 -------- ban
daže. Speciali pagalba E J jom*, 
z fe___ t_ /-* * - -

gegtądifiuaig 9—11(Arch Supportį ir t. t. 
B—4 ir _____ __ _
W»sl 63rd SU Chic*sc. If L 60629 

Telef.; PRosyct 6-5084

'perkrAustymai ■)
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Pilna apdraudė

i

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Išjva iriyaftstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iKIMOS VALANDOS

Vboa pro*r>*nos B WOPA,
T<W ML A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 v^L popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais sao 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

VadtĮa Aldona Davku*

Falaf.: HEmlock 4-2411
/159 So. MAPLEWOOD AVI. • A A A —- —-

penktadieni© 3:00

ir sekmadieniais hbo 8:30 iki 0:30

CHICAGO, ILL. 60429

GAIDAS DAIMID
SKALIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Jie yra liesi, sausi, perkarę, o nėlius vadina trakais ir trake- j 
. Pagaliau,liais.

IE W J
Gruzijos garsus poetas Šė-j armėnai dikti, stori.

ta ; Rustaveli viduramžiais pa-jjų k kalbos skiriasi, tai kaip su- 
brėždavo, kad gruzinai ir arme- j (Ierblti poeto Rustaveli žodžius 
nai yra giminingos tautos — se- i Su tikrove?_____ -____ <

Mano pokalbininkas armėnas 
pasirodė kalbus ir atsirekomen- 
davo, kad jis esąs senosios isto
rijos istorikas, proistorės žino
vas ir šiaip beletristas.

I Jis, savo ruožtu, paklausė, kb-”(~ 
kios aš esąs tautybės. Pasakius, 
kad lietuvis, išskaičiavo keletą 
lietuviškų kilčių, gyvenančių 
Lietuvoje ir kažkodėl pabrėžė 
gausiausią trakų -kiltį. O gal esi 
sūduvis?

Aš pasakiau, kad mano gimi- 
j nės gyvena Labanoro ir Kuk- 
tiskių parapijose ir manau, kad

ta Rustaveli viduramžiais pa-

nai yra giminingos tautos —

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W.-71st St, Chicago, III____—

• FANNIE MAY-SAL-• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ______
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

Sekmadieniais“nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

A Great Grilled Sandwich
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Dabar teiravausi pas ji, kodėl 
jis taip domisi sūduviais.

Mano pokalbininkas susima-: 
stė, ilgai pagalvojęs, tarė.

(Bus daugiau) 5i

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
let 927-1741 — 1742
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— Zarasiškiu Klubo metinis nariu 
susirinkimas įvyks sausio 14 d. Vy
čiu salėje, 2455 West 47th St. 2:00 
vai. popiet. Nariai prašomi skaitlin
gai dalyvauti. Atskiri pakvietimai ne- 
ous siunčiami. Atvelyky klubo pa
vasarius banketas. Nariai prašomi 
pasistengti, kaip paprastai, atnešti 
pantų. Klubas iš pajamų remia mū
sų organizacijas ir kovoja už Lietu-1 
vos laisvę. Valdyba

Mielam klubo nariui

I.I Ull! 1 .VORUI

mirus, žmonai Lucy, giminėms 
ir ((raugams reiškiame gilią užuojautą 

Liūdesio prislėgtas
Cicero Lietuvių Medžiotojų 

ir žuvautojo klubas

j
i
I
I

I
I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P E T K U S
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

i A £
2533 W. 71st Street - -
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■

N A E IAI:
Chiaųroc
Lavtuvių

Tirtxlonx
As*ocia.cijv.

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DISKĄ 
IR NAKTĮ.
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Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fiH 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cat 
•tir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking

Golden Grills ‘

lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you
- - ---------------------- ----------------— — —- —

or devilling.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

KUlKUb - VASA1TIS
1443 So. Ave, Cicero, 111. Phone: OLympic Z-IVVl

šauktas seimas, kuriame dalyvavo tik 42 a^stovri 
iš 85, kaip sąmokslininkų buvo Susitaria
A. Smetoną prezidentu tik 38 balsais iš 85 Kon^t'*-

-------- J^ugu

Didžiausias kailių
v v «- * - ~ ; e - * -------------------~—"Z va. VA XX VCJ MCLIOCIIO 1^ Ori IX

rių primygtinai ir pakartotinai vis primena ir pri- izuoti tautiškumą, patriotiškumą ir valstybingumą tucija reikalavo absoliutinės seimo atstovu d
_ _ ..«• 4 . a • a. a * « - * * * A* * • • 4 4 • va * a* . a«mena jau minėtą atentatą ir į savo akciją pasitel- perversmui pateisinti, jau senai subliūško. Liko tik mos. Nedaugiau balsų galėjo gauti ir A.

kia ir buv. adjutantą maj. L. Virbicką, tad tenka į plikas faktas, kad sąmokslininkai, tiek politikai, !ro kabinetas balsuojant pasitikėjimą.
paliesti tą tolimą praeiti ir priminti ne tik atenta- tiek kariai, buvo nepriaugę demokratinei santvar- 
tą, bet ir kaikuriuos kitus to laiko įvykius. J]

Domėjausi ir sekiau politinius įvykius krašte, partinių savanaudiškų tikslų, sulaužę priesaiką, 
kiek eiliniam piliečiui tada buvo įmanoma. Apie griebėsi smurto ją panaikinti, 
nekurtuos tų įvykių ir įmuosl pasidalinti su skai-

A. Smetona Savo priesaiką korsx:x
________ iūr’*”-'

prezidentui K.Griniul, įvesti Lietuvoje teisėtą kon-

-----------------------------------   - ■-*■ A1V1.

kai, negalėjo jos pakęsti ir siekdami asmeninių ar | dingai sulaukė ir A.Včldėftiafa§ šaVo . • • • w < ■ •« • •* -

Perversmui pateisinti buvo skelbiamas tnelas,
viau pamatyti tuos piktus kėslus ir nedoras pas- [tytojais, kad ir mažti savo to laiko prisiminimų j esąs buvęs ruošiamas komunistinis sukilimas ir to-
tangas, kurių griebėsi paskvilio “Gyvosios lietuvy-1 skirsneliu ,nes tie įvykiai būto būdingi to laiko dik- dėl sušaudyta kėli komunistai. Tai buvo palitinio 
vės grovėjai Čikagoje ir kitur”, Akiračių ir kiti Įtatūriniam režimui. Sąmokslininkai Vieni tų įvy- teroro pradžia ir rodė kuriuo keliu bus einama.
suokalbininkai, kad galėtų nutildyti Naujienas, su- kių gal nežino, kiti nuduoda nežiną, kad jų karto- Į

pasirinkimai
pu TtMtafett 

fItotev) taJIlnlafat 
/TvTl. 
4^£LNORMANĄ

6 hard-cooked eggs\ 
chopped

1/2 cup chopped cooked 
. ham

1/3 cup finely chopped 
onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

O' <Y^-

stituclnę tvarką taipgi nevykdė. Dp 
tvarka laiduota 1922 m. konstitucijos ^apoL.aiAa laiuuuui UI. KOnSULUCIJOS rapO SU*'r' 

kinta if pradėta dviejų partijų diktatūra. Pfa'’ž?‘ 
je dar bandyta daftgstytiš detndkfAHio^ 
gi 19£tf. IV. paleidus seimą ir neskiriant naujtj fin- 

*ūrė‘» *
t • |ji*aviuuo vėliną ii uc^AAi iaiit na

L. Dovydėnas -“Pusbalsiu kalbant” perduo-1 kimų,prieita prie dviejų asmenų diktatu
niekinti jų redaktorių ir tisns tuos,kurie jiems ne-1 jamą atentatą galėtų rodyti niekuo nepateisinamu, ida prof. Tumėno pasisakymą tuo reikalu, jau oku- Smetonos — A. Voldemaro). Tada krikščionv? rte 

pamiršę paskvilį—išgalvotus kai- traukų iš spaudos, kad skaitytojas matytų kaip le, jau kiek įsibėgėjęs Tumėnas suminėjo gruodžio 
. 17 sukilimą. Jis niekaip negalėjo susigyventi su 

1926 m. pavasarį pralaimėjusios seimo rinki- mirties įvykdymu trims komunistams, tai buvęs

piltai ia.
Jau iv 

tinimus jame ir patyrę,kad ten savo melais ir nepa vertino tų režimą ir tie, kurie gal jais pasitikėjo, 
grįstais kaltinimais, jie parodė tik savo menkystę

)S,davikišku politiniu teroru. Taip pat duosiu iš- IpavUs Lietuvą sovietams. Jis rašo: — “Tą pačia ei- ’mokratai pasitraukė Iš kabineto ir neberėmė
žimo.

(Buž dauginti
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Jei žinote axmeniA, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus, 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokstmaL

Mes

6 sandwiches
1/4 cup shredded Sw’iss 

cheese
2 tablespoons sweet plckfe 

relish
2 tablespoons mayonnaise 

or salad dressing
1/2 teaspoon salt
12 slices rye bread 

^Butter

or salad dressing

Thorotigbly combine all ingredients except bread and birttw.
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle,  ____________ __________________ —~--------------------------------------- Vi* £44UUIC, 
baking sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
1 _ ____ ______________ c7-------------------------  — — —

side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
• • • • —

untS golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes 
*Hard-Cooked Egp

Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

heat; if necessary remove pan from heated unit to
_ ------- ----------------------------- ------- ------ AVFA

large eggs — adjast tkne up or down by about approx. 3 
r* „ --------- ------- -
and thorongnty in cold water — shells are eawr to reWow and 
it is less hkely you will have a dark surface on yeHax To 
remove shell: Crackle it by tapping gvwtty aM over. RoM egg 
between hands to loosen she!; then peel, starting at hrrge end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of wrtex to V ___ - * *•

approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered
______   ——, — ——— ■ W waa Ml

OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutea or

_ ------------------ ------- a v rr:«K»V &
Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn oft 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
farther baiting- Let stand covered in hot water 15 minutes for 
’ ’ \* ‘ “ . . “ _ _____ J

’minutes for each size larger or smaller. Cod eggs 
and thoroughly in cold water shells are eawr to retoow end 
it U less likely you will have a dark surface on To 
remove shell: Crackle it by tapping gmtty aR over. Koi egg 
het ween hands to loosen shell; then peel, starting at hrrge end. 
Hold egg under running cold water or <fip in bowl of water to 
help oSabeO.

I
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In today’s “do-it-yourself* world, the amateur decorator or 

the professional too, for that matter, is turning Increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches Jtu the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 

s sizes and sty es. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decoratSr e uses t» which 
they're now being prrL

Architect interior designer? 
and “do-it-.ourselfers” find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a brate or office, 
indoors or out.

Spindles are befog used m 
candle holders or lamp barnų 
as room dividers, acrcen® and 
valances, or m legs for ©erffe#

Sawn In half, they are betnę I 
mounted on walls and doors 
as decorative elementsu used 
as plant holders or >#«. crfD* 
elements.

K ’A. Nord Co„ Kwrett. 
Wash., the world’s Mrpeyt 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items In ntoe different 
styles, three different thick
nesses and tn heights from TH 
inches to eight feet.

The spindles are n»d* erf 
selected western wood*, t^^ned 
on hopper-fed Mthes, »A5rd. 
to a smooth finish then shrink: 
wrapped in elear. 
plastic. A brojemre on spind> 
etaractoristicB and ideas for

I
I

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. R IDAIIN AS
TtL: IArda 7-U3S-11JJ331S So. JL1TUAN1CA AVK

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
VJUACAAWIQu

<S424 WES1 DStn 6TKKAT AA-p<t>Uc 7-1214

2314 WEST 23rd PLaCS Vilnia 7-6471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hilta, 1V. 874-4411

I P. J. RIDIKAS
j 3354 So. RALSTED STREET

j — MAUJIIMO&, CHICAGO

Phase: YArdi T-lfll

U-L Thursday, January 11, 1979

meto.il


trumpa; * m i 
K *•

ciant adresą.

Aidų’ radijo
Skorupskas iš West Bloom- programa nuo sausio 13 d. įst

laida šeštadieniu4. t.

VI. BARONAS

J

I

laupyd; :n: 
jimo

raginimo pratę 
tuj

Dėkui skaitytojam^, kuria 
p.-laukdami raginimo eratesia 
prenumeratas.

Allegan,! teigia naują
iš Į vakarais 7-8 vai. iš tos pačios

išlaidas. 1) kui 
kius ba skus ir už aukas 
rem s (Lėnomis po per.k 
rius atsiuntė: Kostas Juška ir

Matulis iš Detroito,

mos
apylinkes,

sumažmda- Dėkui už penkinę, atsiųstą kei- 
mi administracijai darbą ir su-

pašto bei susirašinė
ti/. palan- 

Pasto- 
s doie-

Kalinauskas iš j vakarais 7-8 vai. is tos pačios 
Marquette Parko, Bronius Vi-j stoties W0PA 1490 — AM. Ma 

N. J., J. lonėkite klausvtis šios progra-
ŠVARUS kaip stiklas 7- kamb. mū-

atsiuntė:
Antanas Matulis is uetrono, j.
Rudzinskas iš Union Ple*-, Sta
tys 
fie’d. Tonv Survila iš
Mieli.. Antanas

z

gelis iš Mays Landin 
Papeliučka iš Gulfport, Fla., J.

iš New Haven. Cc’nn., K?.- 
Puzinkevičius iš Pittsburgh, 

Pa. Dėkui visiems.
Ponia Emilija Pajaujis, 

Bayside, N. Y., be raginimo pra
tęsė prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo -^10 auka. 
Dėkui. Taip pat dėkui New Yor; 
ko tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams 
ir atsiuntusiam $5 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti-

— Fd. Litvinas iš Brighton 
Parko kiekviena proga paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už 
ankstybą prenumeratos pratęsi
ma ir už 87 auka.

— Jonas Grigulis iš Marquette 
Parko, kartu su metine prenu
merata, atsiuntė $7 už kalen- 
dorių. Dėkui.

Dėkui kun. Zenonui Gelažiui 
už prasmingus šventinius svei-

Mačv 
zvs

š

1

i

I

I

Published by The Liihuaniau News PuomLtn^ Co., loc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States ff

ir už dešimt dolerių auką 
Iktuviškv •; spaudos palaikymui.

L. Čes?kas iš Toronto žie- 
metui išvyko į Gulfport 

St. Peteisburg, Pla.

— M. žemait enė, l^thbridge, 
Albertos provincijoje, iš anksto 
be raginimo pratęsė prenumera
tą r ta proga pat ėmė Naujienų 
leidimą s7 auka. Dėkui.

— Lietuvos

lonėkite klausytis šios progra
mos ir pirmadieniais 9 v. vak.. i 
antr. 9 vai., penkt. 9:30 v. v. 
1490 AM banga. Visos progra
mos laidas veda Kazė Braz
il žio n vt ė.

nes JUOZAS SKORUBSKAS IŠRINKTAS
ALTo IŽDININKU
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Povilas P. Darais.
šio meto ėjo A

SIU lilC’L 
vakarą Al-I'D 

susirinko Amerikos Lietu- 
nariai i.'

ALTO, pirmininku Dr 
i i

s

i Wash i i 
Amerikos Lietuviu 

bos reikalais, liudijo 
kongreso komitetam i

! D.i

į

KUN. ADOLFAS STAšYS SUTIKO IR TOLIAU 
EITI ALTo SEKRETORIAUS PAREIGAS

pareigas, d 
doną

gyvenimą.
Venclovos paskaita seime ne-! 

dentine veikla vra. anot “D. ir sukėlė entuziazmo ar platesnių1 
T ” pasakvmo, "tik kišimas gal- diskusijų, dalinai dėl to, kad 
vų į žvėrio nasrus.” Tikrovė iro- buvo atkelta iš popietinės sesi-

bus renkami direktoriai ka jo kolegoms, atrodė atvira disi-
, pūlių reikalams tvarkyti.

— Si. Petersburge, “Lietuvos 
Aidų” rograma vyksta kas šeš^ 
tadienį 5:30 v. vakare iš 1110 
AM, banga WTIS stoties. Ten 
sudarytas iš organizacijų ko 
mitetas, į kurį įeina Dr. K. Bo
belis, K. Kleiva, A. Vidutis, P. 
Tocius TrDrr^r._ZelhieirėfVist 
džiaugiasi sulaukę radijo va
landėlės,kurią veda Kazė Braz 
džionytė, baigusi TV ir radijo 
komunikacijos studijas.

-— Lietuvių Tautinių Kapi
nių sklypų savininkų susirin-j 
kintas įvyks šių metų sausio

— Horoscopes or Astrological 
Tarei Card Readings. Saturday- 
Il 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)

dentine veikla yra. 
T.” pasakymo,

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Icsurance, income Tas
dė, kad yra mažiau pavojinga už j°s I priešpietinę, nes prelegen- w gt Tg} <36-7878

ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už S4l,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas, 

patalpa. ^Daug priedų, Marquette

liuksus naujų namu apylinkė.

jas stogas, gazu šildymas.
Pastabos iš tolo

NUO KLAIPĖDOS IKI LOS ANGELESrezistencinės kovos formą, nes tas turėo skubiai išvykti į Euro- 
buvo surišta per vakariečių ko- P4-
respondentus su pasaulio opini-1 p)ėl paskaitos pasisakė bene 
ja. Prelegentas tačiau nepatarė vienintelis V. Bražėnas, maž-

“Pa-
>al Webstero žodyną disidento 

__ r_... ___ ___ ir.
Atsakydamas j daromus už- buvo taikčnias eretikams ar at

metimus, kad visas disidentinis skalūnams. Sovietijoje atsiradę

__  .UL.IT-Į Į II —— -I-  1 ' 

M. L. S=

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

. —INSURANCE 
--BUTŲ NUOMAVIMAS—pare^ 

jau paruoštas. Marius Kiela: Tsąjūdis tėra tik gudrus Maskvos disidentai taip pat yra iškritėliai t
(312) 737-1717. (Pr.) ‘ ' ...................... ......

* 
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS, 

j Daug įvairių puošmenų. Moka-

respondentus su pasaulio opini-1
ja. Prelegentas tačiau nepatarė vienintelis V. Bražėnas,
neturinčiam tvirto apsisprendi- \jaug sekančiais žodžiais:
-------------- ‘ ~ ’ -g ' .. ....................................mo ir moralinio teisėtumo, pasu
rinkti disidentinės kovos kelią, j terminas kilo viuramžiuose i

*

— Kelionių Į Vilnių 1979 m.

: Įvairi apdrauda

k imas įvyks šių metų sausio 
11 dieną Dariaus-Girėno salėj. 
Visi sklypų savininkai priva
lo tame susirinkime dalyvauti,

jme $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. -PATRIA,—4207— So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

VLIKO SEIMAS

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus skai 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant Šį seniausią Amerikos lietuviu duenraštį, 

štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 

siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškiĮ^reL 
kalu renesanso.

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- 

ru juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant,.tikslu^sudaryti nenutrūk- 

taip pat pavergtos Lietuvos ir. jos žmonių gerovei,

*1-' 9ksfti-ex

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla-

i

Atkelta iš 4 psl.

filtruojant savo-agentus. Jų są- 
skaiton nukentėdavo šimtai tūk
stančių lietuvių, turėję bet ko
kį sąlytį su rezistencinėmis gru
pėmis. Rezistencinė kovos for
ma yra pražūtinga ir negalima 
totalitarizmo sąlygose, tad sa- 
vaimiai nuo jos tauta atsitolino.

Pradžioje Venclovai, kaip ir

tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 * Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 

_ trijn__dienų „atostogas_ dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus”
Lva.v. w j—— —------- — w - r - ,

mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 161011111 
triniame Naujienų piknike.

17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė

svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu.

Mūsu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsp namus” 
lutorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau

mmame Naujiem; piknike.

Visas Ir visus kviečiame i didžiąja talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
praioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

XAUJI2NO* 
1735 50. HALSTBD ST. 
CHICAGO, IL 60604

• K anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mindamas susiraJinėjimo 131 ai d as. Priede-------------dol. , _____

Pavardė ir vardas —— ----------------------------------------———--------------------

____dol.

Adresai

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo .— 
yra naujas skaitytojas. Priede ------------- doL

Pavardė ir vardas------------------------------ --------

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kurti

'--TtM. C &

manevras, kuriame dominuoja iš komunistų partijos ir jie ne-! 
žydai, be to buvę komunistų par-: kovoja prieš pačią komunistinę 
tijų nariai, patarė atsisakyti nuo" sistemą, bet ieško būdų joje pri- 
siauros nacionalistinės pažiūros sitaikinti. Todėl disidentai nelai- 
į lietuvių tautos laisvinimo pro- kytini tikrais kovotojais už lai- 
blema. iSv§, nes žmogaus laisves tegali-j

. , Ima-įgyvendinti pašalinus pačia’
T5 >»z-\l r-, ,-r/ST^ 4 iii iClTlL’lTIll fi •,"* ” -

lyvaujant įvairiuose Vak. Euro-j

i

kam-nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANT£O — MALii-FEMALL 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

BAKER

Prelegentui teko įsitikinti, da-j komt^iStinę sistemą!: 
__ d _ — i d —-t- \ i o R L. n nd- . *• •"

Į Tais žodžiais Bražėnas tik-

BREAD and ROLLS
^FOR“SHOPWN^WESTERN SPRINGS

nos ir Amerikos suvažiavimuose ■ ■ . . . . , , >puoii.-iiiv iriausiai nusakė seimo daugu
mos nusistatymą, tad tiesiog ne- Įsu pranešimais apie disidentu są

jūdį Lietuvoje, kad vien pris- 
tant Lietuvos Helsinkio grupę, 
sudarytą iš įvairių tautybių ir
religinio nusistatymo atstovų, 
kurie rūpinasi, visų Lietuvos gy
ventojų žmogaus teisių gynimu, 
o ne vien lietuvių ar vien kata
likų, "nesumažmo, bet pakėlė lie
tuvių tautos vardą ir prestižą 
vakariečių akyse.

Anot Venclovos. yra naivu

Call 246-2894 
or 246-1599

suprantoma. kodėl VLIKo vai- Ju0Z0 šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

x - 
lengvai skaitomaO

dyba iš viso -kvietė—Vcnclov., 
skaityti panašią paskaitą.

(Bus daugiau )

11
«- 1

1

Į 
nepati- j

2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so 1 - . . ’ ' ~
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap:e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke, ________ ______

-------v A L D IS ------
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534
r

? EL.BCTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

; Turiu Chicago® mlaato leidimą, 
i Dl rb u—i r—užm i esčių osa—trwlt, *a* 
į r* n t'Jotai Ir sąžiningą!
r KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

V.

MINTYJIMAI SAUSIO 15-TOSIOS PROGA 
nepriklausomybės kovų part 
zanu vadas, Vvčio Krvžiaus 
denu apdovanotas majoras An
tanas Žemaitis.

Kaip karinis šaulių instrukto- 
rius —-Tnaj. A. žemaitis buvo 
be priekaištė. Jis visiškai nesi
kišo į politinius lietuvių (Klai
pėdos krašte) reikalus, kurių 
priešakyje, “iki ausų” buvo įsi
vėlęs rinktinės Vadas J. Brūve-

Lietuvos- istorija mane pasi
vijo 1923 m. sausio 15 d. šakiuo
se, kai einant iš gimnazijos na
mo, “Eltos” medinėje dėželėje, 
prikaltoje—prie lentinės tvoros 
(prieš bažnyčią — kitoje gaf 
vės pusėje)^, perskaičiau joje iš
kabintą- pranešimą (vos vieno 
sakinio ilgumo): “šiandien, sau
sio 15 d., lietuviai sukilėliai užė
mė Klaipėdą”. Tai visas, dabar

“Eltos*’ medinėje dėželėje,

oi

jau istorinis, komunikatas — laitis, apie kuri (tuo--pačiu ir jo

CHICAGO. Ill. 
ausio 
lain?
71 u 1 arybos valdybos 
s rink o
<az: šidlauska Dr. šidlau
•AI/H)—vaidyba paskyrė—Lielu- 
vnr Tautinės Sandaros- -pirmr 

šid-
i

BREŽNEVAS PAGEIDAUJA 
PAMATYTI VAŠINGTONĄ

MASKVA. — JAV Besjmbli- 
ko nu se n a t o r i u (te 1 ega c i ja. 
ri šį Irečiadini aure j o pasunatv

Sovietu prezidentu Leo- 
nidū Brežnevu pareiškė isistikį- 

jnimą,.kąd Sovietu Sąjungą ’’la
ibai nori,‘ naujos salaries stra- 
itekiniams ginklams apriboti ir 
įtiki, kad nauji Vašingtono san 
tykiai su Kinija neužstos kelio 
paktui sudaryti. Priimdamas 

.senatorių delegacija ir U.S. anr

Tautinė 
ninkas 
Icuskas iki 
vicepirmininko 
važinėjo 
’iais

rinktinės štabą 
kuriame gavau darbą) sukosi 
visas politiniu Klaipėdos krašto 

iki to V ir~nieko megirdė jau tada, liet u vių judė j imas=veikla—----
J. Brūvelaitis šauliu vadu bu-- 

vo. galima sakyti, tik iš vardo 
— praktiškai jam priklausė 
Klaipėdos krašto pelitinio vado
vo titulas. Nestebėtina todėl,

be jokjų paaiškinimų, išvadų,1 vadovaujamą 
komentarų,
nebuvau girdėjęs apie Klaipėdą

spėliojimų- Niekų
paruo>\.j

- į kalingus šios crganlzaui ios 
___ - i Kumentus.

sveikatoje. I . . .Dr. SuUauskas labai gera* p> 
* žįsta ALTO darna. Jis dalyva- 

ir!vo visoje eilėje jos konferenct- 
tos ją. važinėjo po Amerikos ifelu- 

dėstyda 
nimimlavo 

dar_

bašmtorių Malcolm Toon. Brež-; . 
" nevas~nnrr^sautės panwlavusnr?~: L -•-___  jkumentus..veidu atrodė pilncįe-sveikatoje. I .. .... , , ,i . j D>‘- Sidlauskas lab

“Mano bendras susidarvtasį žįsta ALTO darbą.

po to — nei gimnazijoje (net is- 
storijc's pamokose), nei publiko
je — gatvėse. Tik, atsimenu, 
Pranciškaus (Prano) Kriąučiū- 
no (
kokio žydo krautųyės' }talėpėjed kad Lietuvos šaulių Sąjungą vi- 

” ■ _ _ • V__ L O ■» <3111r r* 1>-» 1. iT i-r-..

ilri
i

I “Mano bendras susidarvtas
i
įspūdis vra- kad Brežnevas
Sovietų valdžia labai nori
sutarties’’,, pasakė Senato
žumos lyderis Howard II. Ba- ihas ALIO tikslus.

O'na 11 nr L va \lc-i

(knygnešio) knygyne (kaž-ū i » J S ! O
M. AMŽIAU* VAIKUCTOJĄ!

TiJrtdi pjsmočiuS automoome

Kreiptis
A. ’LAURAITI*

398 pjsntožiut automobili*
■Sovietų pasienio sargai plukdo medžius Į Kinijos komunistų’ kontroliuojamus pa. ma--vių didesnes kolonija 

i 
cker spaudos konferencijoje ppfšios organizacijos atliktus 
sesijos su Brežnevu ir Soiv. už-jbus ir rūpinosi jos ateitimi. Dr. 
sįenių reik, minister!u Gromy- i Šidlauskas gerai pažino Dr. Piju 
ko. Backer priminė, kad'pasita-į Grigaitį, Leonardą šimutį ir ii- 
rim.o nietu buvo paliestas vi,- į ganietį ALTO iždininką Mik;: 

tarp Brež* A aidylą. Jani teko su jais 
nevo ir Parterio "klausimas “ir! tik dirbti bendra darba, bet 

pa vorų

siškai sukarinus (rinktinių va
dais skiriant tikrosios tarnvbo 
karininkus — ką aš skaitau bu
vus didele klaida) -J. Bruvelai- 
tis dar ilgą laiką ir toliau, kaip 
civilinis pilietis, ’buvo paliktas

už vieną centą gąvąų net du egž. 
laikraščio - “Lietuva”, 
stamboku šriftu, pirritame pus 
lapyjė,~buvo atspausdinta kitas 
“Eltos” komunikatas apie Klai
pėdos paėmimu 'kiek ilgesnis

t-. - / . * Va J ' V4- ’ a. W

siemo vandenis.
kuriame— Vietnamui labai 

ko 
reikaTavimas- atšaukti visas ka brauta autoriaus troboje, 
ro jėgas iš Kambodijos.
namas karo jėgų iš Kainbodi-' skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
jos neatšauks,bet jis ,žino 
pagrobimo nepripažins.

Graži, ir
Valstybės Departamento ■ jdomL 250_p.uslapių knyga šū

Viet-Į Čikagos ir apylinkės lietuviai,

*«. ASHLAND AVI. 
— 50477!----- . - —-

Naujienoms reikalingas
—_._LIN0TI PININK A S

Vyrų ar moterį pamokysime šio amato. Dar- bxk-

— Broliai Hunt pralaimėjo

kad vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi 
kyti paštu.

Knvgos kaina — 5 doleriai.o

užsisa-
f A. T V £ B A S ’ negu anoje medinėje dėžėje

.aukščiausūune^leisme^oios^iu- ...Autoriau^adresas-t

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-

HA 1-6100.
— Susidūrus dviem turkų, 

traukiniam, žuvo 32 keleiviai.

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago,

LAIKRODŽIAI Ir SRAND0NYM1 

ysrdarimaj Ir T«lsyia«ą 
XS44 WWST JTREn

_____
"" - - - - — - - -U. Ui

I

I

kabintas, bet irgi be jokių, ko- 

tįf-tLiefuvdjęį’ ^išspausdinto>lįp -
.vi-’X" t tr VaJi \ rrv.i- r _

lįtlvo pirmoji

mentarų (neatmenu dabar jau

60629.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus------------ dol.

Pavardė ir rardaa --------------------------------------- -------------------------------------------—
t 
Adresas-------------------------------------------------------------------------------------- ------------

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas i ■

Pavardė Ir Tardai

AdreMJ

F».'<rdė ir vardai

lre*»

I -w ■ 1 — — r

SIUNTINIAI I LIETUVA----------
HARD A NOREIKIENt

fWS Wert gMk su Chiea«o, Hl W62I • Tri. <A «7?T 
DldoIIa Malrinklmas «erM rOil«« Ivalrtv

KAISTA* li lUROf^f SA MAILIŲ
■ i ■ ii < •

n
SIUNTINIAI I LLETUV4

Cosmos Parcels Express (jorp.
MaKGUSTTM GIFT TAKCtLi SkRVlCB 

LM1 W. š9th *»., Chkaw, III. *6425. — Tat. WA *-2737 
¥. VAuAMTlMAl

)

I

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
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$t Street, Chicago, lllinoi* 60629
Telef. - 778-5374

1

For your headache get
extra strength and safety, too. 

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. x tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

want. Read and follow label

i
\ \ \ \

IREmDMJRIFlEL
THE SNEER THAT ELECTED 

•A PRESIDENT!

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy"; Roosevelt’s “New Deal." 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harrisfci into the White House.

This is the story: Martin Var 
Buren was running for re-election 
in 1840. backed by a Democratic, 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent William 
Henry Harrison, stood no chance- 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
era) Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
apend the rest of his days in a. log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
it into a mighty tribute Harrison 
became the “log-cabin, hard-cider 
candidate," his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picturs 
of the rugged frontier hero.

Actually, Harrison had sn in
come of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these fact* 
did not change the country’s con-

hearty one, and the log-cabin

elected with the help of a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal.* 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harris into the White House.

This is the story: Martin Var 
Buren was running for re-election1 
in 1840. backed by a Democratio 
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 
«pend the rest of his days in log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned • - • _ a—U O •"Fl C/Vrt*

KA1LV « _________ ____

became the “log-cabin, hard-cider

.claimed and the enthusiasm
of the people rallied tojhe pictur* 

Harrison had u> in- 

lived in ■ log cabin, but these fact» 

ception of hint The Whig election 
vm b hearty one, <nd the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster was speak- 
tną at ■ rally in Jiarrison’i behalf, 
he became so exated that be actu
ally apologized because he, himself, 
▼as not born in a log cabin.

The “log-cabin, bard-cider“ cam-
MW WV —y-------------- - - - j

fwept uito office Th® 
~_____ ■*

Zįted Ti a boomerang and had

tnd hard-cider became
when ~Webšter wa> rpeak- 
tng al ■ rally in Jlamson’i behalf, 
he became so excited that he 
ally apologized because he, himselL 

not bom in a log cabin.
The "log-cabin, hard-dde/* cam

paign became «o popular that Har; 
hmju swept into office. Tho 
taeer of the Democratic editor had 
acted ■» a boomerang and had 
achieved tha opposite erf its tetes> 
tkra.
r fn mem recent year 
Vice Preddenti was j 
UiToid man’T-a phra^

future his re-election. Bug m

* nų ctoe <rf era 
Sblidydnbbed 

fcerdrinkinsk* *ci£>r-«mokiruL
M < J _ — —■ • —

ąta trieraefe būt net
to I-------
|MO. * fr* droę» of pr 
.si-srtiCTauty. prorkkrf t »Io$3> 
gsjl turned tid* of 6
otaEBdcually, 

į 
u 
f

ter*i ink, 
« ilo$xa

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
pndėt; teisininko Prano Šulo 
paruošta, —- teisėjo Alphonse 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

j. Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 

Kaina 3.00 dol.
su formomis——$34)0. -
go, IL. 6.0668.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
corrditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE" Use only as 
directed. The medically proven 

ST- SffAi-LU

Italijoje 
architektas Pier Nervi.

.............a a a

r“ - . Įz-
Siuntiniai į Lietuvi 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av
Chicago, III. 60632. Tel. YA; ^^930 

. r—■

(

l

i

mirė išgarsėjęs

*

i 1 M K U I 
Notiry Public 

INCOME TAX SBMVlCi 
425f 5. Ma pit wood. TcL 154-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iikTietimai. pildomi pilietybes pra- 

Symai ir kitokį blankai.
---------- —

M.

Taip pat daromi vertimai, giminiu

žyma! ir kitokį blankai.

L : 
rH

U

S BEST THINGS IN UFE

>!l ąrenk Zapolls 
qo»Vs W.TStn st 

GA 4-U54

STATI IAB M 

iMtUtAMCt

StateFqrIhUHelnsurance Company ||

f
ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL & A*soclates > 
2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. 373-5M7. 

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.!

_____________ -->r

Trečiadieniais iš anksto susita-

Chicagoje atidaromi resto
ranai, kuriuose gali valgyti viš
tienos, kiek tiktai nori.

i _______________ ______

\ —Naujas Irano remjeras ren-
1 gia naujas instrukcijas ir ruo
šiasi suimti kiekvieną maišti
ninką, kuris nesilaikys
kos ir klausys užisenio agentų 
nurodymų, Irano gyventojams 
jau įgriso maištas.

tvar-

tųęiiįio); Tokia /tiirnip

^et unė&ujaunčiau

rihktmės vado narei gose.
Prisiminiau čia mano pirmuo

sius ‘‘|)Q^us” — višininkus Klai
pėdoje; ries jau dabar, laiko per- 
spektrvoje, apie juos niekas ne-^pektyvoje, apie juos niekas

kad.. istorijos audrų niėtoifih 
KlaipėJia išmesi inkarą taąp?-^i-
liai mano širdyje; kad niėk0
jokiosi-^audros/ nepajėgė nj^Su- 
kti, inkaro grandinės^ ir 
ti Klaipėda nuo inano^Stdies.
kti, įnkąro grandinės^ ir
U Klaipėdą nuo mano įsi 
•a-ė

—Klaipėda—yra—karščiausioje—)na 
no širdies vietoje.

X

R U M U N A I S M ER K1A S 0 VIE T U 
AGRESIJĄ KAM B 0 DI JO J E
SAUGUMO TARYBA SVARSTYS SIHANUKO 

SKUNDĄ PRIEŠ RUSŲ APGINKLUOTUS 
VIETNAMIEČIUS

kalbi, ■jiio-labiau -=--niekas- ne-__ VIENA. Austrija. — Iš Bu. Kambodijo
rašo/- MŽj. A. žemaitis jau senai 
būręs, dar neprikl. Lietuvoje.

Kalbant apie knygas — atši
lęliuiimiuš. nesenai teko spaudoj 

pistębėtį praHėšimas, kad neu

Ne, ne Kaunas, ne Vilniūš bet štopaičio parašyta knyga —

Tada, šakiuose, neatėjo mano 
galvon mintis, kad kada nors 
pateksiu Klaipėdon. O vos už 
kelių metų — jau vaikščiojau 
Klaipėdos gatvėmis ieškodamas 
darbo. Net dabar stebiuosi, pir
mąjį darbą Klaipėdoje gavau 
gana karštame ‘‘politikos kati
le” — Lietuvos šaulių S-gos 
Klaipėdos Krašto skyriaus (vė- 
Eau pavadinto XX-ta.Įa rak
tine) štabe. Skyriui vadovavo 
buvęs V4os partizanų grupės 
(prieš sukilimą) vadas ir Vyr. 
Mažosios Lietuvos Galbėjimo 
komiteto reikalų vedėjas (vie
nas iš pagrindinių sukilimo cr 
ganizatorių) Jurgis Brūvelaitis. 
Jo padėjėju buvo iš Kauno at
siųstas, taip pat buvęs Lietuvos

žilgd, pavasarį iš spaudos jšei- 
siatili jūrų kapitono Br. Krik- 

at- 
Rr-Į sia.ndien_tu_paciij_rusu ginkluoti 

krikštopaitis yra gyvas mūsų 
tautinio prekybos laivyno stei
gimo liudininkas ir to laivyno 
pirmūnas — komodoras, pirma
sis nepriklausomos Lietuvos jū
rų kapitonas išvedęs Į tarptau
tinius vandenis pirmąjį, po Lie
tuvos vėliava, mūsų laivyno lai- 
"vą- “Maistas’2^

(Bus daugiau)

^Įminimai “Jtiru—keliais-.
C

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All -types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins clęaned and rebuilt. Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361

& SEWERAGE 

drain lines power rodded, catch

estimate. 24 hr. service.
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KALENDORELIS

Sausio 12: Arkadijus, Glndė, 
Abaris.

Saulė teka —7:17, leidžiasi; 
- 4:40.

šaltas- it i

PUDRl ŪTOS KARE1X isS 
GRAIKIJCF.JE N EF

MOTERŲ “T A T9 , i ( )J Ų
t

Al eNAL viraikija;
1-500 jaunų moterų, ka' 

kelnėse, slO'Lij

vi.- ; ganieti
An’

UITOS

šūnių konferencijų
ir1 tik

^vyriau svbės.. p i 'em - 
munijos ateinančios žinios sako. jerc. kuris vadovavo judėjimui, 
kad ne tik vyriausybė, bet ko
munistų partijos centro komite
tas pasmerkė sovietų valdžios 
intervenciją Į Kami)odiją. So
vietų ginkluoti Kubos_ kareiviai 
kišas į Angolos, Abisinijos ir ki
tu Afrikos valstvbiu reikalus, o V * v

. "jeans 
tais veilaiš ir j avelėmis (žiedais, 

ir brangaklnėniais) 
pasipuošusios trečiadienį -atvy
ko į naujokų priėmimo įstai
ga užsirašvti i kariuomenės tar- 

džioje manyta, kad jis bus iš- nybą; nepaisydamos moterų iš
skridęs kartu su Kinijos aniba- laisvinlnK< (feminisčių)- grupių 
sados pareigūnais ir tarn.autb-Į įkalbėjiitSį. kad jos eina savo 

•‘loliniesniain 
vyrų dominu o ja-

vadinainnm ('.Inner Rouge. Pra

auskarais

pudruo- aš'j§usi(iai;iąii Įspūdį, kad tokia ■ aiškintis; sudėtinius 
kcSi.^'ėhęiją. įvyktų’ šįmet rude. Lietuvos reikalus.
hį<^?7- Backer- Brėžiu.- j 
v as? " 
žuiošiu

n:*

ir
. o s

vietnamiečiai Įsiveržė į Kambo- 
diją ir pavergė visą kraštu. Ru
munijos vyriausybė ir komunis
tų partija smerkia šitokį sovie
tu valdžios ir rusu komunistu 
partijos žingsnį silpnesnių tau
tų atžvilgiu. Rumunijos komu
nistų spauda smerkia šitokį so
vietu valdžios-žingsni ir pataria 
rusų kaimynams apsisaugo!’ 

agresijos.
INDIROS PALIKIMAS 

100,000 POLITINIŲ 
KALINIŲ

GENEVE. — Amnesty Inter
national trečiadienį paskelbė, 
kad Indirai Gandhi esant Indi
jos ministere pirmininkė jos su
darytoji kritiškos padėdies (emer 
gency) valdžia, į kalėjimus su
kimšo 100,000 politinių kalinių 
ir kad iš jų dar ir dabar kalė
jimuose tokių kalinių tebėra už 
silikę nemažiau kaip T,000. Su
rinkta duomenų ir faktų, kad 
brutali policija 
kalinius variojo
kai kuriuos iki mirties.

Visapasaulinė žmogaus teisių 
organizacija Amnesty Interna
tional kreipėsi į Indiją su pra
šymu išbraukti iš konstitucijos 
straipsnį apie preventyvę deten 
ciją (laikymą arešte nusikali- 
ciją (laikymą arešte nusikalti- 
d?ia griuvo 1977 m. kovo mėne
sį- ‘

kaimynams 
nuo galimos naujos

New Yorke svarstys 
Kambodijos skundą

Kinijos 
atstovas pritarė Narodom Siha- 
nuko įteiktam skundui prieš da
bartinę Vietnamo vyriausybe, 

jėgos Į 
primetė

kraštui okupanto'
Sihanukos reikalavo, kad tuojau

NEY YORK, X. Y.

kurios karo 
Kambodiją ir

jais, bet vėliau paaiškėjo, kad į 
Pekiną kiniečių lėktuvai jo ne
atvežė. Daugelis norėjo iškristi 
iš Pnompeno. bet kiniečiai pasi
untė labai mažai lėktuvų- Jis 
negalėjo paimti visu kiniečiu, 
tai ir kalbos negali būti apie ki
tu išvežimą. Manoma, kad bu
vęs premjeras bus iškeliavęs 
pas Kambodijos karius, besiprie
šinančius prieš invaziją. Kovų 
metu dingo visa eilė Kambodijos 
valstybės pareigūnų.___

Nauji lektavai
Saudi Arabijoje

WASHINGTON, D. C. — Pa
tys naujausieji sprausminiai A- 
merikc's lėktuvai pasirodys 
Saudi
arabu šventės metu. Iki šio me
to amerikiečiai kreipė ypatingą

įkalbėjiiiflį. kad jos eina 
noru priduoti 
išnaudojimui
moję visuomenėje”.

Pirmą kartą — nroterys;—apie 
150.000 buvo pašauktos pagel
bėti vienų vyrų kariuomenei, 
kuri yra žymiai mažesnė už Tur
kijos, su kuria Graikija turėjo

landant polit
kankinimus.

Lietuvoj 
slmlijrive—

Nepriklausomoje
4 )r.—sklhwsk-vts

■mo žinyboje. Atvv

v' L ’ - - - |
vns’ pasakęs “Aš manau kad va-į

i Jungtines ValstvbesJ. _ f 
v • Vi • 'i \ • a- - L Dr dirbo te ir tai reiškia, kad i A asingtona . .‘ ' L kės i Amerika- ils tuoiaui • . * ■ -

■į universitetą, beigė teisę, išhr- 
[kė egzaiuiniis-ir-gavu. teisę jniaL-. 
piktintis. Ilgus metus jis dirbo 
('.hK-agos prokuratūroje kiekvie- 
name teismo skyriuje ir yra ge
rokai susipažinęs su JAV teisė- 

. mis. Jis.-praktikuoja advokiitir 
•\ ra ir turi du ofisus: viena mie- el- ■ •sto centre, o antroji Marquette

Jungtines Valstybes 
ington. 

Iki ;šįpr Sovietai stengėsi įkai 
bėti. kad pirma Parteris apsilan-Į; 
kytų -Mask voj e.

Rimtas ipsėjimas 
rūkančioms moterims

---- VWWASHTNGTTTNrrrT7.
gydytujas paskui-į

Jjs_prak.tiku.ojn.
riausias JAV 
bė, kad rūkymas kenkiu amer 
kiečiams žymiai danginu, negu!

25 melus buvo paskelbta.’ 
kenfliktą dėl Kipro salos, kurio-'į)abas nustatyta, kad nr

Il’jkymas labiau kenkia moterims.
I negu vyrams. Jis kenkia rodei,I 
Į kad rūkalų užmuodijiinas alsi-: 
liepia į naujagimius. Anksčiau 
gydytojai nieko nežinojo 
rūkalų nuodus, bet ? 
informacijos

prie.-
žymiai daugiau.

paskelbt;melus buvo
Ije gyvena graikai ir turkai, 

abidvi pretenduoja tą salą va!-j 
dyti.

j Parke. Tame pačiame ALTO po
sėdyje išrinkti penki vicepirmi
ninkai. Teodoras Blinst r ubas. 
Dr. Vladas Šimaitis. Povilas. P 
Dargis. Dr. Leonas Kriauueliū-

spaudos atstovais, pa reiškė bai-
■ mės, kad Irano kanai nesuruo-

h neini verstų jo jams prieinamos.

; lėktuvai
Arabijoje sukaktuvinės

stų p., v.
vyriausybės. Gelt-. Oziri pasi. 
traukė iš premjero pareigų, ti-'

rūkalai apgadina 
,čius, c sugadinti pla

kėdamas, kad naujai sudarytoji' qa ardvti ir kilus • 1. •• . < . . v *

jsiverze į dėmesį į Iraną, kuris turėjo pa-
nsam ėius naujuosius Amerikos gin-

vyriausybę. klus ir gerai apmokytus lakū
nus, bet šiandien vargu galima 

. Saudibūtų švaistomas jo skundas, bei pasitikėti Irano kariais.
sovietų atstovas pradėjo protus- Arabijos pareigūnai jau seniai
tuoti. Jis pareikalavo Sihanuko norėjo gauti modernius Ameri- 
įgaliėjimų ši klausimą kelti. So k, -- 2.
yietu atstovas tvirtina, kad Pa'l jų negaudavo. Atrodo, kad A- 
čioje Kamltodijoje jau yra su-1 nierikos karo vadovvbė ir kraš-

norėjo gauti modernius Ameri
kos lėktuvus, bet iki šio meto'

ėioje Kambodijoje jau yra su-
daryta nauja krašto vyriausybė. Į prezidentas nutarė keisti iki
Jis patarė pašaukti naujos vy-jšio lneto vestą politiką.
riausybės atstovų New Yorke.Į 
Pradžioje buvo manyta klausi-Į 

vė*mą svarstyti |>enktadienį, 
liausiai aleimantį pirmadieni.

Neranda buvusio
Kambodijos premjero

Visi yi-a pasigedę buvirsb

Irano kariai grali 
ruožti perversmą

TEHERANAS, Iranas. — Pro-

vyriausybė pajėgs grąžinti kra
štą į normalią padėti. Taika ir 
ramyliė tęsėsi tiktai tris dienas, 
o vėliau Chomeini vadcAaujami 
tikybininkai ir vėl pradėjo de
monstracijas sostinės gatvėse, o 
mažesniuose mieste liuose pra
dėjo deginti namus ir naikinti 
automobilius. Jie reikalauja ne
tik šachą pašalinti, bet pavary
ti ir Bachtiario vyriausybę. Ka
riškoji žvalgylia labai gerai ži
no, kas iraniečius kursto ir ar
do krašto ūkį. Irano kariuome
nės vadai gali surengti pervers
mą prieš dabartinę vyriausybe 
ir imtis labai griežtu priemonių 
prieš maištą kurstančius mulas.

apie* 
tndien tos| 

visiems gydyto-1 
Pirmon eilėn i 
moterų plati-'- 

eini pade 
jos organus

s. Dr. Leonas
*’ nas ir adv. P. žumbakis. -

Į ALTo |>4rmtnigktts kandida- 
t; • vo_Dr^_ Jonas Valai t is. bet jis 
nesurinko reikalingo-’ balsu dau
gumos. Jis paliktas pirmininko 
pavaduotojo pareigoms.

Juozas Skorubskas. ilgannto 
ALTO iždininkas, išrinktas <l.n 
vienam terminui ALTO iždini

i ko pareigoms. Kun. Adolfas St
<

«w ■:1t

fcl

;šys. taiki 
ko pr 
k.

Amer1 
sek reto

La

IV
;h

■ " ALT() pirininiir- 
Mitiko eiti

•tuvių Tarybos 
riaus pareigas. Grczvyda 

Įzauskas įpareigotas surašyti \|. 
i TO posėdžių protokolus.

ALTO posėdis buvo gana 
vidurnakčio, 
airūs pasita- 

val<t\ lu
pa ■ 

lida- 
ū’ko

I I gas.
I
' rimai
I klausiniais.
reigoins eiti |h!v

užsitęsė ikj
Jau anksčiau ėjo įv

naujos Al/I o
. Pirminninko

i kan<;
s ’ i r

o k 
į tai. bet Dr. sihlauska

tusia balsu ir pra<L
parų

i daugi
1 ti ALIO pirmininki

ia balsu ir

iL

j

Kariai nenori perleisti rusams! Dr. Kazys Šidlauskas. Ame■ & ji i u »• v* uaiKic. ------- I ii .--------------------- J Kimčiu-

mjeras Safuras Bachtiaras, be- naujai įsigytų ginklų ir nirtingų rikos Lietuvių Tarybos pir
kalbėdamas su parlamėPto ir žibalo versmių. mininkas.

Pr.kvl 
dauginti, 
tainvntas 
liams.

>H

ir

su Kr i
\ alsi vbė$

1A\ius.

I ks 
depai- 

pirk
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JAV. R. LIETUVIU BENDRUOMENĖS
VEIKLOS GAIRES

4)

6)

paskaitos, jas skaitė A. Juške-
v čius. Jis kalbėjo apie LB-nės

’ SAa.iiyljjUS, skaidymo taktiką, 
ir SKaiddojų tiksią: primesti 
mažos partijos diktatą visai iš“ 
e.vijai. Dr. V’. Plioplys kalbėjo,!

Į r ate gaires ateities veiklai.

Sveikinimai

Invokacija R. L. Bendruomenes Tarybos 
suvažiavime 1978 m. XI. 16.

D i e v e, kuris mums išbandy- liūs ir seses iš vergijos. Išgirsk 
ti siuntei daug skaudžių sielvar
tų ir mums paguosti gaivini 
mūsų virtį. Išklausyk mūsų de
jones išgirsk mūsų skundą. Mū.

L.G. svetima tauta. Ji jai atėmė lai- 
AL-jsv? broliams ir sesėms atnešė

Mūsų nusistatymas pagrindiniuose dalykuose buvo 
išryškintas steigiant (R.) Amerikos Liet B-nę:

Remti Tautos pastangas atgauti laisvę, 
Apjungti visus lietuvius Amerikoje, 
Gerbti darbo sričių pasidalinimą, 
L. B«nei veikti kultūrinėj srityje, 
Remti lietuvių politines organizacijas, 
Bendrauti su tauta, bet ne su okupanto Įstai

gomis.
Šie klausimai buvo daugelį kartų išdiskutuoti, ra

šant mūsų Įstatus, ir jie palieka nekeičiami. Tai ir yra 
mūsų pagrindinės veiklos gairės dabar ir ateityje.

Šiandien norėčiau .tik paryškinti kai kuriuos tų 
veiklos gairių aspektus ii* panagrindėti sutinkamas 
kliūtis.

Žinote, kaip labai mes buvome puolami šiais me-
tais. Mus ~vadino ska}dytojais, --reorgais, priedo agentais, — 
priešais iš vidaus ir is lauko, ekstremistais^ atskalūnais- 
ir daugybe kitokių koliojimosi žodžių, kurie dėl savo 
neliteratūriško skambėjimo yra nekartotini.

Mus kolioja desperatiškų žmonių grupė. Prieš 38 
metus Lietuva neteko nepriklausomybės. Jau 33 metai 
praėjo, kai pasibaigė II pas. karas.. Kiek per tą laiką 
padėta pastangų, pasakyta kalbų, parašyta rezoliucijų, 
klek kartų lankyta galingieji, bet Lietuvos okuacijai nė

Dr. V. Plioplys

galo nesimato. ’
Nejauki realybė. Pradžioje buvęs vieningumas ir 

entuziazmas daugelio tautiečių širdyse pradėjo gesti, o 
visai praradę vilti matyti Lietuvą laisvą, užkibo ant 
“Rodinos”, kultūrinio bendradarbiavimo meškerės.

. Tai desperatiškas žingsnis, Jtai vilti praradusių 
žmonių veiksmas.

Jie sutinka bendradarbiauti su okupantu kultūri
nėj plotmėj?’visai išleisdami, svarbiausią reikalą — ne
priklausomybės klausimą.

Šita idėja, nuo pirmų jos atsiradimo dienų, nebuvo 
uždeganti ar imponuojanti. Daugeliui pasirodė, kaip 
visiška nesąmonė, ir susilaukė stiprios opozicijos.

Jeigu idėja yra teisinga, uždeganti, tai nereikia bo
tago jai platinti, bet jeigu idėja yra daug kam visai ne 
■priimtina, - taHaL-platinti-reikia^prievartosr--diktatūrL 
nių metodų: koliojimų, tiesos iškraipymo, klastotų rin
kimų, šmeižiančių brošiūrų, atiminėjimo pinigų ir kito
kių diktatūrai būdingų veiksmų.

Šitie“žmonės mus ir kolioja, nors jie patys neišlai
ko nė paprastos logikos. Jie važinėja pas Amerikos vy

Tai visiškas tautinės garbės praradimas.
Tai kas, kad.tauta kovoja tokią sunkią kovą; tai 

kas, kad disidentai pakartotinai teisiami ilgiems kalėji
mo terminams; tai kas, kad vaiką pamokinti 10 Dievo 
Įsakymų laikoma nusikaltimu, bet jie noriai dalyvauja 
kultūrinliame bendradarbiavime, kuris, be to yra viena- 
šališkas. Jie lankosi okupanto Įstaigose, laikraščių re
dakcijose, “padaro- Ameriką- ir kiekvieną -lietuvį Įžei
džiančius pareiškimus ir sakosi bendraują su tauta.

Bendrauti su tauta reikia ir yra būtina, bet pats 
apsimokėk išlaidas, šelpk savo gimines ir draugus, bet 
nesusidėk su okupanto Įstaigomis ir neprašinėk jų ma
lonės. Bendravimas,, su .okupanto Įstaigomis Įžeidžia 
disidentus, Įžeidžia pogrindžio, veikėjus, Įžeidžia partL 
zanus, Įžeidžia visus nukankintus ar dar kalinamus so
vietų kalėjimuose ir- .stovyklose—rįžeidžia kiekvieną 
lietuvi. ,

NVšidėkįm su okupantu prieš tautą, bet dėkimės su 
tauta prieš okupantą.

Didelią kliūti sudaro ir spauda...
Spaudos tiks’as yra informuoti ir duoti galimybę 

viešai diskutuoti lūpimus klausimus. Mūsų laikraščiai 
-yra-pavirtę
tarnaitėmis. Nėra jokios galimybės atsakyti Į užmeti- 
ną tam pačiam: laikraštyje, kuris tą užmetimą atspau- 
•ino. Informacija dažnai iškraipoma ar visai nutylima.

"Msirn'T sušaro turbūt, tik -Dirva”,--Naujienos” ir 
lar keli kiti.

Į Naujienas. turėtume atkreipti ypatingą dėmėsi. * * 
Naujienoms nėra jokia paslaptis ,kad (R.) L. B-nę 

udaro Įvairių pt st-tf ėž'ūrų -žmonės, bet duodamos pus
lapi “Bendruomenės Vagoms” Parodė tikrą supratimą 
r padarė pirmą žingsni išlaisvinti spaudą iš tarnaitės 
/aidmens ir padaryti ją mūsų pasididžiavimu.

Garbė Natri:eniečiams.
Atrodo, kad visai vietoje būtų paklausimas: ar jau 

almėjome?
Atsakymas būtų: ne.
Tai rrl pralaimėjome?

riausybės narius, reikalaudami Įgyyendintr laisves, be' Į 
kolioja ir niekina kitą, dėl jo skirtingos nuomonės.

-Mes-gi-sakome-rdriekvienas. lietuvis brangus, kiek 
vieno nuomonė yra svarbi ir išklausytina.

Mes siekiame visų lietuvių vienybės, bet lygiomis 
teisėmis visiems. Nė viena partija ar grupė negali Įsa 
kinėti visiems, nes tada neišvengiamai kas nors bus ne 
išklausytas ir atstumtas.

Kita kliūtis yra tautiečių abejingumas ir stoka pa 
siaukojimo.

1978 metų spalio mėn. Įvykusiame ALT-os suvažia 
vime paaiškėjo .kad ALTos metinis biudžetas yra tarr 
50 60 tūkstančių dolerių. VLIKo biudžetas, greičiau 
šiai, dar menkesnis. Laikraščių ir knygų leidyklos skur 
sta, bet atrodo niekas dėl to perdaug nesijaudina.

Atrodo ,kad praturtėjome ligi abuojumo. .
Jeigu lietuviškam reikalui paremti išleistume tiek 

kiek išleidžiam pramogoms, svečiams ir atostogoms 
būtų keliolikos milijonų dolerių suma kiekvienais m? 
tais. Didesnis pasiaukojimas reikalingas.

Dar viena negerovė randama mūsų lietuviškoje vi 
suomenėje yra tautinio išdidumo stoka.

Pradėjome viską matuoti “naudos ir žalos” sąvo 
Komis. 1

Kažkaip kartu gerklėje Pasirado, kaip kokiam non 
laikraštyje skaitai svarstymus: kiek naudos ir kiek 
jo. padarė okupuotai Lietuvai pokario metų partizanai, 
lyg trečios išeities ir nebūtų, o ji yra. Jie buvo žmonės. 
Taip pamilę laisvę, kad likti Priešo pavaldiniais jiemv 
buvo visai neįsivaizduojama. Apie naudą ir žalą jie vi 
sai nė negalvojo. Taip lygiai darė ir Nepriklausomybės 
kovų savanoriai

“Naudos ir žalos” principas labai patinka vilti pra< 
radusioms tiltadariams ir bendradarbiautojams. Jų fi
losofija: jeigu būsiu geras ir tylėsiu, gal kokiu miniai- 
du susilauksiu.

jų šauksmą. Pasaulis jų dejonių 
nebegirdi^ žmonių ausys jau ap
kurto dėl melo propagandos šau
ksmų. Viešpatie, jie Tavęs šau
kiasi išvaduok juos! Išvaduok 
juos iš skriaudų, priespaudos. 
Suteik jiems laisvę. . Jų .skruos: 
tais ašaros srūva, slegią 
skaudus beribis vargas? Išva
duok Viešpatie, juos,'juk mūsų 
broliu ir sesių ašaros ir kraujas v k* ■■ ' *
brangus Tave? akyse. Duok jiem:, 
tvirtybę.

Lietuva Marijos žemė. šiar. 
dien Jos veidas nuliūdęs ir1 akys 
ašaromis srūva. Ji liūdi jr šian.- 
dien, kaip kadaise liūdėjo’, Ši
luvoje kad žemę, kurią Ji myli, 
svetimos rankos aria ir sėja .L . 
ę Viešpatie, suteik niūšų dva- 
viai stiprybės, kad nesukluptu- _ 
nie kovoje del pavergtosios Tė- 
vynės Lietuvos. Ir kad mūsų 
ausys neapkurslų, vergijos pan
čiais šUl-akrntų musą IjroTių'Tf ' 

’sesių maddaujaaiUęins 
mams, veikiau padėk mums 
j renis priartinti .laisves- rytą

Suvažiavimą sveikino: 
Konsule, J. Daužvardienė, 
i OS Chicagos skyriaus atstovas-! vergijos pančius. Ji išniekino 
.d. Pranevičius, Detroito DLO įTavc‘ šventoves, išvartė jų alto- 
CU — A. Sukauskas, Sveikino jrius ir išplėšė mūsų darbo vai- 
sie apymiKių pirmininkai: St-!s^us- L mus išsklaidė tarp tau- 
iTancKevičius — Cicero apyl.' *r privertė klaidžioti po pla- 
pirmn., J. Vaičiūnas - Marque t-’^UJ i pasaulį. Tūkstančius mūsų 
te paiKO, A. Repšienė - Metros: broliM ir sesiI> išvežė iš gimtojo 
paiKo, KocKtordo - T ikušis jis krašto, ir juos išblaškė plačiose, 
įteikė ir gana stambią piniginę j Sibiro dykumose.
auką, Čiunnskas - East Ghica-. *i°s budeliai atvėrė bedieviš- 
gos ir auką, A. Abraitis - ir klastingą savo burną ir jau 
Brighton parko, St. Dubauskas bek metų mus niekina melo ir
- Chicagos apygardos vardu. lleaPykanlos propaganda. Tik
Tenka pasteliėa, kad veik visi1 Tavęs Viešpatie, ir tik del
š-e- Jšvardinti pirmminkaiZprie1 Tave Tiesos, ‘paverktuosius mū- 
sveikimmo pridėjo ir piniginę 
auką, skirtą Reorganizacinės L. 
Benuruomenės veiklai vystyti. 
suvaiziavnno sveikino ir kaiku- 
rių ALIOS skyrių pirmininkai: 
Cicero — Dr. P. Atkočiūnas, 
Hockfordo ALTOS skyr. pirnin.
- P. šernas. Spaudos klubo - A. 
Marma, Dr. V-. Dargis^ljetuvHr 
masonų Chicagos skyr. vardu. 
Oficialiais duomenimmis suva
žiavime dalyvavo 62 atstovai ir 
lt) svečių-

Tą patį vakarą, toje pat sa
lėje įvyko Kūčių vakarienė joje 
dalyvavo’ 112 asmenų, tai Reor
ganizacinės L. Bendruomenės 
nariai ir jos veiklai prijaučian
tieji asmenys.

Tenka pastebėti, kad grynai 
dėl techniškų kliūčių ne visi no
rintieji Kūčių vakarienėje daly
vauti gaiėjo j ją patekti: mat, 
nevisi žinojo, kad norint daly
vauji, reikia iš anksto užsire- 

iš-aakslo-šei mininkui- - 
pranešti dalyvių skaičių. Del 
sios priežasties apie penkiasde
šimt asmenų ir nepateko į Kū- 
.-.as, tenka apgailestauti.

R. LB. tarvbos suvažiavimo

Chicagos apygardos

sų brolius ir seses persekioja ir 
grūda i kalėjimus bei kacetus.

Viešpatie,- visa tai mus pris
paudė, nors nesame Tavęs išsi-. 
Kadėję ir nesulaužėme Tavo 
Sandoros: *'■ i- -

Viešpatie, laukiame ir tikime,- 
kad Tu, vėl išvaduosi mūsų bro- C

A.V. R.L.B. Ta r y bosTia'riįsu važiavimo, 
įvykusio ISTS mi gruddžĮo/ineitįHS^A

- Liet. TautiniuoseNaniu^seį

1 o nn ‘ T n nn! L’ '-U-i . frJŽifjįtf&t '•£
i. y.rj— 1U.OU vnLAątstovų ;ir sv’ečiii-«regjdtraGfw:i5ž^>
2,. lO.Oč vai. Su-\ąz^.v>iijiQ6gtii(iaįyųaųiįįĄpdrHis•ieįŲg 

a) Amerikos Himnas--5'
—S. Invo Racija '-r- kun.kan.,’V. Zakaraū^ąįį

V v*'-*-

•ji

6.

Mirusių narių-pagerbimas.
Sveik i n i m a i.**'
Darbo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas
Komisijos: \ , - <■ Š f®®.*

fskirų-grupių ar partijų-- ištikimiausiomis-^struoii.

Atsakymas tūtų: irgi ne.
Mūsų idėjos a si.-pyrė prieš užpuolėjus ir plinta.
Turime naujų apylinkių.
Detroito Liet. Organizacijų Centro laikysena visai 

Ižiuginanri ir pasigėrėtina.
K -’ bedandytume, žiūrėkime, kad mūsų veikla bū- 

t suderinama su tautiniu išdidumu, tautos interesais fe
r demokratija.

Ačiū už dėmesį.

JAV. R, Lietuvių Bendruomenes Tarybos 
suvažiavimas

Suvažiavimai įvyko 1978 m., 
jrucdžio IHT9 13 d. T?nfiniuos 
lamuose, ChicagJjo. j

Suva/iaviiną lL<I m č tarybos 
urmininkas, A. Juškevičius, jis 
pasveikino suvažiavimą ir kviė- 
ė visus tautiniai gyvus lietu
ms jungtis, burtis ir xeikti Re

organizuotoje. patriotinėj Lietu
vių Bendniomentje, visų ir vi. 
iems lietuviams skirtoje. Pa-

.. - b) rezoliucijų.
, .c) spaudos

-x d) vakarienės —
7. J.A.V. g..L-B-Tarv-bos^narių pereito su^iay^io: p^tbkbld 

skaitymas—A. Repšienė
8. Paskaita: — A-L.B. — nės skilimas ir gairės ateities^

veiklai — A. Juškevičius ir dr. V. Plioplj-s. A
.asakyti, kad suvažiavimas bu
vo visapusiškai pavykęs: suva. 
.lav.mas "vykcT darnioje darbe" 
.iuotaikoje. Suvažiavimo kalbė- 
.ojų daugumas akcentavo tau
tinės ištikimybės reikalą Ben
druomenėje. Griežtai pasisakė 
jrieš bet koki pataikavimą, ar 

j .uolaidžiavimą okupantui. Su- 
-ažiavim daugumas aiškiai pa
sisakė už patriotinę L. Bendruo-

gerb i :nirsioj‘ rcriii. Amcriko i 
ir Lietuvos b m rs sugi^doj j 
sol. J. Pelrau~k:c ė. akompann | 
vo Sliterylė. Inv^ <ac’j > sukalbę-i 
jc kr.n. V. Za’iaianskas, terybod 
vicep.

S u v a zi a v i i r. ą p m ves t i b u v< > 
pakr ėsti ir ii pravedė: Dr. V. 
Dar$s, Z. Juškevičienė ir Ig. Se
rapinas. Sekretui iavo: A. Rep-j 
sienė u* A. Pkbky dvi į

9. Pranešimai: ' ~ . ,ž ..- — V v-

‘‘Bendruomenės Vagos” nukelta į 3 p$Į. į

uenę ir dirbančią jai skirtą tau- 
,.nės kultūros ir švietimo dar
bą.

Tikslu plačiau informuoti iš
eiviją apie Reorganizuotos L. 
Jendruomenės veikla, tarybos 
,uva. iavimą, žemiau yra patei
giami konkretūs suvažiavimo 
lavi.iiai; darbotvarkė, darbo 
prezidiumo sąrašas, suvažiavi
mo rezoliucijos ir kiti reikšmin
ei, konkretūs fatoriai.

A. Beržienė

P a s t e b a
Tenka atkreipti skaitytojų 

dėmesį, pasakyti, kad R. LB-nės 
spaudos skyrius VAGOS, Nau
jienų dienraštyje, išeina kartą 
mėnesyje, tad nežiūrint, kad R. 
LB-. tarybeš suvažiavimas įvyko 
pareitų metų gruodžio mėnesį, 
šio įvykio žinia, aprašymas tal
pinamas šių metų sausio mė
nesio laidoje. Suprantama, sa
voje spaudoje privalo atsispin
dėti organizacijos veidas, jos 
veikla. Tad nors ir kiek pavė
luotai, bet pateikiami konkre
tūs fakti ap’e organizacijos vei
klą, vienoje ir toje pačioje vie 
toje.

“Vagų” Redaktorė
i , Zuzana Juškevičienė /

NAUJŲ METŲ SVEIKINIMAS
JAV. It. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS vadovybė. Naujų — 1979-tų metų proga, sveikina 

.i c as s.sės, brolius benddruoinenininkus ir jų šeimas su dideliu tautiniu parišventimu vyg<lan- 
ius Reorganizacinės Bendruomenės už davinius.

Sveikiname seses, brol’us esančius pavergtoje Ue.uvojc, kenčiančius Sibiro taigose, rusų ko- 
.nuniilų kevėj inuose ir išbalškytus |>c’ visą pasaulį, jiems linkinio kantrybės ir ištvermės bc_ 
aukiant lietuves laisvės ryto. ... . ..

* -'x 'Z •’/‘L.. k-’ a c K "
Bendruomenininkams linkime naujų jėgų, naujo ryžto ir kūrybinių pastangų Bendruomenės 

veikloje. Lietuvos laisvės viltis tejungia mus ir stiprina mūsų tautinio pasišventimo .dvasių.
A. Juškevičius JAV. R?Tarybos primininkas
D. V. Pargig JAV. R, LB. Centro .valdybos pirmininkąs

-■e—iii ............... .. im ■n--ii'wi „i,, ...„j
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“$ęn$TŲQnięnės Vagos” atkelta iš 3 pusi.
,; a) Tarybos prezidiumo, “

b) Centro valdybos,
c) Apygardų pirminiitkų ir
d) Apylinkių bei Seniųnijų pirmininkų.

10. Diskusijos dėl pranešimų. ~
11. Statuto K-jos pranešimas.

i 12. Rezoliucijų priėmimas.
’ 13. Klausiniai ir sumanymai.
‘ 14, Suvąžiarimo uždarymas r-- Lietuvos Himnas.
i Pastaba:

Registracijos mokestis ir priešpiečiai $5.00
Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. dieną.
Vakarienė — Kūčios 7 vai. vakaro Liet.
Tautiniuose Namuose.

Kavalerijos dalinys rikiuotėje

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS
J.A.V.R. LB-nės Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas

A. REPŠIENĖ
J.A.V.R. LB-nės Tarybos Prezidiumo
Sek r e tore

JAV. R. LB. Tarybos suvažiavimo, įvykusio 
1978 m., gruodžio mėn. 10 d.

Tautiniuose namuose
DARBO PREZIDIUMO NARIŲ SĄSTATAS

Darbo Prezidiumas:
Dr. Vytautas Dangis, Ignas Serapinas ir Zuzana Juškevičienė.
SekretG'riatas:
Augustinas Orentas, Mykolas Pranevičius ir Antanina Repšienė-
Registracijos K-ja: —--7 ’ ———
Aldona Kačinskienė, Stefanija Kaulėnienė ir Danutė Liepienė.

Rezoliucijų K-ja:
Dr. Valentinas Pliuplv
Spaudos stalas:
Jonas Vaičiūnas, Antanas Pleškys, Kazys Tautkus.

Ignas Petrauskas, Stasys Juškėnas ir V. Karosai.
Kūčių vakarienės K-tas:
Andrius Juškevičius, dr. Valentinas Plioplys, dr. A ylautns Dar

Zuzana Juškevičienė ir Antanina Repšienė.

savu šeimos rnarius. sėdinčius ANDRĮ! S R5LIŠKIS 
už Kūčių stalu: pavargusį moti
nus veidą, žilagalvį tėvą, lau
žantį ba’lą paplotėlį, skelbiantį 
Dieviškojo Kūdikio užgimimą 
ir linkintį dvasinės ramybės ir 
gyven’mC laimės.

Kūčių vakarienės apeiginė da
lis pradėta simbolinių žvakių uz- 
legimu. Lietuvos savanorių 
garbei skirtą žvakę uždegti pa
kvietė (R) LB Tarybos Garbės 
piimininką Dr. Z. Dan'levičių. 
L etuvos partizanų — (R) LB 
Tarybos pirmininką kap. A. Jus 
kevičių, Sibiro kankinių Si
biro tremtinį Joną Kreivėną ir 
IAtuvos pogrindžio kovotojų — 
(R) Centro Valdybos pirminin-

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLU
POKALBIS SU GRUZINU dėjo mane klausinėti ir aiškinti 

man. Pokalbininkas m atla.Aižiai 
teiravosi, klausdamas, kur da
bar jatviai gyvena? Aš at akian: 
Suvalkijoje. Pokalbininkas sa
ko:

GERI Alibi A

AkHtMndi** >ėK.ainiiki». GRJŽTAMB. ĮdomŪ* jauno dieną
>41!rmn 1 hvi> u Otų
tn?mm 367 psl. Kaip* $5.

_i_A-_J»«katnttki*. METAI PRAEITYJE.' Netoarnų įvykiu pn»itniw 
it ialkn Įvykti; Lietuvoje tr Vokietijoje aprašymai rnskli-a 

: lyti Į 12 dalių. 29C psl.. raina $3.
- . u tuma*

tins rivtrsellali 336 psi K ai na SGaaj MUiLXiai# *irs 
vxl. airilika, SENŲJŲ LiETUViiKV KNYGŲ ISTO-

RUA, . i dalia. 2U8 psl., irlSLa 53,UU, minkštais vir
aėuaii — $Ž,UU. U oaua.JŠe pisi., Jnst* — w.uv oiiuk* 

.... tala viršeliai!  ------------ —— .........  - -  K-0*
rteodkay Toma*. Tamašauska*. LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

' J' pviraiTiJur tr Labguvos. apsKMtya su įdomiais aprašymai!, lliu-
. suacijomia- u dotumentaclja. 336 psl., kaina S8.

>. KaalOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietavoa 
partizanų buities romanas 292 poslapių. Kaina $3.

Janina N arti M, TRYS IR VIBNA, jaunystės ataiminimad
, J7Q pgL >Xlf 

*4 Godalli, POVILAS MILERIS,- biografijos bruožai 285 
’ įbMapUJ----------------------------------------------------------------

... Tęygaa ^taakant rvikia pridėti 23 et. palto iilaidoma.

.-. -ri ' . NAUJIENOS,

c>t 4*»y* Grimu*, ATSIMINIMmi IR MINTYJ Ura

<

; 173B 8. statei BL, Ckfcu* CL TeL HA 1-B1M

a

inž. Domas Adomaitis ir D< Ifina Tridienė ką Dr. Vytautą P. DargĮ.
Giesmininkų Būre’is, tvarko

mas Teodoros Serapinienės, pa
giedojo J. Naujalio “Tyliąją na
ktį”. Po jos kan. V. Zakaraus
kas iš liturginio apeigyno per
skaitė Kūčių prasmės išryškini
mą. Kalėdų nakties mišioms 4. V
skirtą evangeliją, Viešpaties 

,#maldą ir palaimino kūčių vaka
rienės valgius bei visus joje da
lyvaujančius.

j Giesmininkų Būrelis dar pa
giedojo tris kitas kalėdines gies-

(R.) Lietuvių Bendruomenes lietuviškos

Religija ir tautybė lietuviams Lietuvos pamišky,c. šalia eglu nies: Fr. Gruberio “Tylia nak- 
nuo amžių yra du neatskiriami i tės ant atitinkamo padėklo pa- ų”, j Bertulio “šventoji naktis” 
dalykai- šiuodu abu drauge s.u-| statyta žvakidė su keturiomis jr ^ar kito autoriaus “Mes. gir- 
daro sveiką, darnų lietuvio žmc-.-žvakėmis vaizdavukeburinų Lie- dėjom angelus”. Be to, E. Runi- 
gaus pilnatį. Dėl jų abiejų pa-] tuvos laisvės govotejų atstovų inienė soįo pagiedojo ~ČH. F. 
vergtoje Lietuvoje visą laiką kapus, 
vvksta su okupantu neatiaidi i* . . ikova. Tatai liudija “LKB Kro
nika” ir visa okupuotos Lietu-

. vc's pogrindžio spauda. Okupan
tas ir jo klusnūs talkininkai j- 
nirtingai stengiasi su šaknimis 
išrauti iš lietuvių širdžių religi--

- nes bei -tautines šventes ir—su 
jomis susijusius giliai prasmin
gus papročius. Jų vieton prie
varta žmonėms bruka savus ko
munistinius “dievukus” ir jiems 
pagarbinti Įvedamas savas Tau- 
donojo “rojaus” šventes.

Kalėdos ir jų išvakarėse esan
čios Kūčios tikinčiąm. ir ne šiau
diniam patriotui lietuviui yra 
didžiai prasmingos bei giliu su
simąstymu žmogų apgaubian
čios. Jo's okupanto Lietuvoje už
draustos. '

1978 m. gruodžio 16 d. Čika
goje Lietuvių Tautiniuose Na
muose, vykęs (R) Tarybos me- 

Įtinis suvažiavimas, o tos pat 
• dienos vakare ir'toje pačioje sa- 
1 Įėję buvo užbaigtas advento rim
tyje labai kultūringa Kūčių va
karienė. 1

Vakarienės prasmingai mis
tinei nuotaikai sudarvti daug 
prisidėjo ir atitinkamos vaizdi- 

j nės priemonės. Viduryje salės 
Į pastatyta aukšta daili eglutė, 

papuošta ornamentiniais lietu- 
viškais šiaudinukais. Jos papė
dėje melsvos spalvos prožekto
riai teikė mėnesienos nuotaika

į Gounod (Guno) “Avė Maria”.
Visiems giesmininkams a-Prieš Kūčių vakarienę buvo

(likta religiniai tautinė progra- kompanavo Būrelio meno vado- 
(R) Cen. vė muz. Kristina Griniūtė.

iro valdybos narė kultūros rei-' Įspūdinga apeigine dalis ne- 
kalams — Z. Juškevičienė, pa- vienam jautresniam išspaudė 
sipuošusi gražiais tautiniais dra- ašarą ir nuoširdų padėkos žodi, 
bužiais, savo Įvadiniame žodyje Kiekvieno stalo dalyviai, lau- 
priniinė^siaubingą^Tėvynės ne- žydamipaplotėlius, linkėjo- vie- 
tekimo tragediją. Peržengdami ni kitiems dvasinės ramybės, 
liepsnojančios Tėvų žemės slen- • sveikatos ir gyvenimo sėkmės, 
kstį, išsinešėme savo širdyje tiki Vakarienei Įpusėjus, pasirodė 
dvasines vertvbes — - religines trys jauniausieji dalyviai: Da-

w Oi

d.

ma. Jos pravedėja —

bei tautines tradicijas ir nenu- nutė Pranskevičiūtė, Edvardas 
maldomą laisvės atgavimo viltį. Pranskevičius ir Vytautas Palio- 
Viena iš šių išsineštųjų dvasinių nis — visi iš Cicero. Jie labai 
vertybių yra ir prasmingos Kū- įdomiai ir išradingai padeklama- 
čių tradicijas. Jų mistinė pras-jvo šiai šventei pritaikintą. Vy- 
mė jungia ir gairina po savo tės Nemunėlio eilėraštį. Jaunų- 
kojomis netekusius gimtosios ju delkalamtorių paruošėja — 
žemės atramos, šia Kūčių tra-.Sofija Palionienė.
diciją ir nešamės keliaudami per
pasaulį kaip tikrą šventenybę, dora Serapiniene su teatriniu.

Nakties glūdumai apgaubus 
žemę, padangėse sužibus žvaig
ždučių mirgesiui, šį mistini Kū-’

Vakarienei besibaigiant, Teo.

Įgudimu perskaitė vaizdeli — 
“Perdaug Kalėdų”, kuriame iš
ryškintas šių laikų kalėdinės

kaip tamsta jautiesi . . . . . -1 .i — Lietuvos sk.iiie valstvbe., ar sti-Į . . ;... , . ' nors ir patvaldžio kunigaikščiovietovių , ! , .vadovaujama, bet neramiems 
i.-axo pavaldiniams turėjo “gar.

slavų bėgimai
: nuo karo vadovybės žiaurumų 
bei neatlaidumu, žemiau Kijevo 
miesto ant Dniepro upės salos 
“Hartica” kur buvo Įkurta gar- 

jc'sios da

Tęsinys)
Į Tamstos pastatytą klau

simą aš galiu atsakyti tik viešai 
perkratęs proistorės kons|xktą. 
Pagaliau
senosieš istorijos žiniose 
oriai? Ir geografijos 
vardyne, ar tvirtai?

Atsakiau, kad tai buvo mane, laidės", būtent 
mėgiamiausi dalykai dar mok'- 
klos suole ir kadangi 1917 m. va
sarą Taškente per tris pusdie
nius klausiausi buvusio Turkes
tano generalgubernatūros pata-|sj “žaporožskaja Seč 
įėjo (Čaikovskio laikų) archeo-j’oartiniai palikuonys yra Kuba- 
ioge privačių pašnekesių iš pro
istorės, kur kiekvieną kartą bu- (aj žemės trikampis tarp Vokie- 
vo demonstruojami žemėlapiai!t;joS) Lenkijos ir Lieluvos. Bė 
ir kartojami vietovardžiai. bijodami paieškojimų, ai-
ir geografijos vardynas man ži
nomas, pamėgtas ir jaučiuosi 
jame tvirtai, net be žemėlapių, 
o kas liečia senovės istoriją, tai 
apie ją plačiai privačiai kalbėjo 
Krasnodarc’ universiteto profe
sorius istorikas ir skaičiau Pe
trapilio universiteto istoriko 
profesoriaus Presniakovo užra
šus. Kas liečia mano atidumą 
pokalbiams, tai aš dabar 24 me- 

-tų vyrasrJuriu imlų protą ir la- 
kią fantaziją.__ ____

Mano pokalbininkas armėnas 
ilgai kalbėjo' apie tautų kraus
tymasi senovėje. Jo įdomių iš
vedžiojimų aš atidžiai klausiaus. 
Įpusėjus kelionei, armėnas pra-

iiės kazokai, o lietuviams bėgt

simindavo tik varda. o užmirš-
4. 1

davo pavardę.
Tuomet bėgliai ieškodavusi 

kūmu, kuriuos tempdavusi Į kle- 
bonijas. Klebonas iš kūmo 
krikščioniško vardo užrašyda
vo pavardę Petro, Petraitis, Pe-' 
trulis, Petronis, o iš kūmo var- '' 
do Jonas, klebonas užrašydavo 
pasirinktinai: Jonynas, Janulis, 
Jonikas, bet vokiečiai pastoriai
užrašydavo Petrat, Juozava t-’ 

J Tos garlaidės buvo uždarytos, 
rašams užkariavus Lietuvą.

(Bus daugiau)

prasmės ir .dvasios nuvertini
mas.

_ Penktdienį Chicagos AL
To skyriaus valdyba šaukia su ■ 
sirinkrmą.-Posėdžiaus 7 vai.

B. Pilėnas vakaro ALTo name,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jeamtnaa, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymia nuotykis 

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. - 
150 psL Ksina $230.

Dr. Jotais B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki poksrio metų. Vidutinio formato. U3 
>sL, kainuoja $2.00. . ■ *

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

nangnma šių knygų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knyga* galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaida.

173S FeitA Hfibrted Strati, Chleagt, Ui. £56?3

jjMtotajr.fcroPE JipfldžJyL Dtbar tik

MHMn ktlMa RrkUdarrf 50e. persiuntime IIIriBonn.

MAUJtmOSl OALMGA GAUTI NIPAPRA5TAI {DOMIUS GYDYTO- 
. VW* ttfVOMlNtS VEIKtiJO IR ^AiYTOJO ATS1M1M1MUS

IR DARBAI, 239 peL, Ueflančing 190JJ 
urtty' tvyUtiM. Jablonskio Ir Totoraičio jaunu dienas ir susi- 

t __________ ___________Si.08
J. Gusaen —-DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grefis 

yfrifliala, vietoje S4.00 dabar tik-- *2.8®
Tfcteltoii' fifc ------------------------------------------

L-tatM — AUKTTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES, 
nee

ne laiku išsiėmus cer-

i

vių 
Čia

| F
KNYGA GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
giff'būvis, privalo susipažinti su Žemiau išv&rdintomir knygomis, 
suminėtas knygas galima atisakyti Naujienose.

Juorai Kipaantkat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai iplei< 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu rtovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozai Kipačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminima tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ilia- 
rtruota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO, .ufETUVOa, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
Jversta i anglu kalbą.

M ZolZanko. SATYRINES NOVĖLtS Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusk kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir įgitpropo propaganda bei 
utnasakivinaaL Abi knygos parašyto! lengvu, gražiu rtillumi.

F.<*. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIU VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $X

Vincai tamaltfi. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FARAiWR, 
84 pal. Kaina SL30, ; ,

Ha ir kiti laidiniai yra fruDantf
NAUJIBNOSR, Bk HALST1D $T., CHICAGO, ILL.

a4alla*Raa9 4arW va)an4emla arka vfaakaM palfv Ir

da i praeiti, Į toli paliktą Tėvy-Į 
ne, i okupanto išdraskytas tevis-j 
kės, pas žvusius ir dar gyvus Ii-’ 
kusius savo artimuosius, Į Lie-, 
tuvos miškus, amžiams priglau
dusius mūsų jaunus brolius ko
votojus, kritusius už tautos lai
svę.

ŠĮ šventa vakarą prisimena
me ir anuos laiminguosius Tė-1 
vynės laisves metus- Ilgesio po'-, 
velkyje dvasios akimis matome'

Taupykite dabar
pas mus

laidyti

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 įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

-. .Poęrija kaip pavasaris, kuris oradžioie pro tirpstant} sniegą liepia 
Bskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 

j kaip kbnfetėmi’ ir nemažu i veda i gamtos vaizdu ir garsų ste- 
DramatiJkal besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
lt vertda poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

gciae. J
Naujienose yn gausų* pasirinkimas poezijos leidiniu:

■į. . 1. J. ivEustsItyM-VartlOnlsna, tVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 12® psl? Kaina $1.—.

• J. Jurvlt BaftrvUIHs, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
KUetrftrfo formato. 1B7 psl Kaina $2.00.

> |. Btrtkv Jirrt, EILtRAIČIAI IR RAITAI. 155 psl. $1.50.
. C VIneis Jonlkss, LYDtJAU VIEINIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 1CS» 

psl. Kaine 83.00.
5. Klvopsv Juręellonls, GLOO! - LIOD1. Lyrikos eilės. 105 pel. 82.00
8. Anvfotljui Kslrys, AUKSIN* StJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.00.
t Nsdss Rsstsnl*. TRIJŲ ROŽIŲ IVENT*. Eiliuoti pasakojimai anie 

2 BHettntas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus Iliustracijomis $5.00.
' 8. Nvdsv Rsstsnls, THE FOREST OF ANYK1ČIAI, Antano Baranausko 

“AnyMHu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
8 B*Jyv tu«i, UGNIM PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. ftssys Esntvsrss, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. Iff? pel.. $3 00
11. ftsty* Ssstvsrss, AUKOS TAURE, 5-ii ivrfkos knyga. 152 psl. $2.50

, 12. Pstrw S»0«tv«, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti korinė-
Uai, W psl. $1,(50.
' ■ 13. Fvtrst Sspetss. PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00

14. Buęsnllvt GvumAs. AGUONOS 1S SMĖLIS. Eilės. 70 Dsl.. $1 00.
15. BUns Tomlenė, KARALIAI IR IVENT1EJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
jt AJMses Tyrv»ū». METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 
17. Jeest VsMfte. 8EWVES LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai. 
i»L
11 J.fc.i, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 00.

jiorMeirtf Irigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti I Naujiena 
ysMae artis užsakyti paštų, pridedant čekį ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1TJ? So. HaJried Street, Chicago, IHinobi 50808

palūkanų, priklausomai nuo jaStos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos 
neša

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti 
tifikatus.

1800 So. Halittd St. Chicago, III. 60608 i

MENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

1221 mot*!*. 4Ž1-8070
Įatalfoc plotvoM Hemai awomoMHama yaatatj u.
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užsimotas tikslas pavyko. Amerikos lietuviai mokėjo 
nuteikti amerikiečius pavergtos Lietuvos gyventojų nau 
dai. Amerikos lietuviai mokėjo įtikinti amerikiečius,kad 
jie pasmerktų agresorius ir atsimintų savarankiškai gra 

i žiai gyvenusius lietuvius. Ne visi, bet didelė amerikie- 
’ čių dauguma yra informuoti apie lietuviams padarytą 
skriaudą, ir jie noriai reaguoja okupanto nenaudai.

Amerikos Lietuvių Taryba bendradarbiauja su įvai
riomis lietuviškomis organizacijoms, bet ji nesijungia

įj-'■■?’.

___

H0.UU 
s y.uo

i su jokia tarptautinius rysius turinčia organizacija. AL- 
! Tas negali būti kokios tarpvalstybinės organizacijos pa- 
dalinys, nes ALTas yra Amerikos lietuvių organizacija, 
turinti tikslo veikti pačioje Amerikoje. ALTas negali 
būti kitos organizacijos padalinys, negali būti besislap
stančių vadų diriguojama. ALTas yra savarankiška, 
nuo kitų nepriklausanti, kitiems netarpininkaujanti A- 
merikos lietuvių organizacija.

Antrojo Pasaulinio karo pradžioje, kai ALTas buvo 
suorganizuotas ir įregistruotas Illinois valstijos State 
Departamente, tai visų buvo suprasta, kad ALTas Ko
vos prieš Lietuvos priešus ir padės pavergtiems lietu
viams atgauti laisvę. Nuo pirmos registravimo dienos, 
ALTas visa laiką smerkė okupantą, neturėjo jokių san
tykių su juo ir naudojo kiekvieną progą žiauriems jo 
darbams kelti viešumon, nurodyti amerikiečiams, ir kitų 
tautų atstovams. j

Didelė Amerikos lietuvių dauguma džiaugiasi, kad 
organizacijos priešakiu atsistojo žmogus, kuris labai ge
rai supranta ALTo tikslus. Jis žino, ką ALTas gali ir ko 
negali padaryti. Iš Šimučio, Grigaičio ir Bobelio jis pa* 
Tyrėy kaip- geriau-ir—parangiau Lvarkyti- ALTo—reikalus 
Ir siekti visiems lietuviams rūpimų tikslų.

Žinoma,, kad ALTo pirmininko darbas nelengvas. 
Taip pat žinome, kad jis nebus toks sunkus Šidlauskui, 
nes jis turi ilgų metų patirtį ir didelės Amerikos lietu-

$IH l>

$3^.uv 
$18. Oc 
< ♦ tk

ocAxnadiemujb. Geidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Haisted St.. Chicago 

421-6100 
ciųrti paiu 

uiiym

S1B.OO
*10.00
* 3.50 , Ui 60608 Celei
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&( ■ deriu o
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*AUJU£NV .asloje atdara xasdien, iSsKyru* ^eimadiemtu, au 
a vai. rytu iki 3 vai vakaro, šeštadieniaif — iki 12 vai

Sveikiname ALTo pirmininką
-Sveikiname Dr. Kazį Šidlauską, naujai išrinktą A- 

merikos Lietuvių Tarybos pirmininką. Praeitą trečia- 
dienį ALTo namuose įvyko šios didelės Amerikos Lietu
vių Tarybos narių susirinkimas, kuris,, reikalą visoke- 
Tippai“ apsvarstęs, pradėjoAoalsuotK^irmiausiaAšrinko 
ALTo pirminiiiką, o vėliau kitus pareigūnus. Kol ALTo 
priešakyje stovėjo Dr. Bobelis, niekam į galvą neatėjo 
mintis .pasiūlyti kitą žmogų šioms pareigoms. Jis mokė
jo su visais ALTo nariais gražiai'sugyventi, suprato AL-
To reikšmę ir nesigailėjo energijos numatytiems tiks-jvių daugumos pritarimą. Naujienos visuomet glaudžiai 
lams siekti. Dr. Bobeliui pasitraukus iš ALTo vadovy- bendradarbiavo su Amerikos Lietuvių Taryba, jos ben

dradarbiaus ir ateityje.
Naujai išrinktam pirmininkui Dr. Kaziui Šidlauskui

bės,.p^te jautriausias buvo pirmininko klausimas.'
Negali sakyti, kad .pirmininko pareigoms nebūtų at-

s irs. d § savanorių. Jų buvo not keli. Bet dažniausiai tų! linkime sėkmės.
pareigų siekė žmonės, kurie ALTo tikslų nesuprato ir 
visai nesirengė jų siekti. Vieni nemoka angliškai, antri 
neturi jokios nuovokos apie tarptautinę teisę, o tretieji 
labiau rūpinosi savo asmeniška garbe daugiau, negu pa
vergtam kraštui teikiama pagalba. Buvo ir tokie, kurie 
norėjo patekti į ALTo vadovybę visai kitokiais sumeti
mais. Jie planavo pakreipti ALTą kitais keliais, negu jis 
buvo sudarytas. —

Turime pripažinti, kad lietuviai vis dėlto yra prak- 
tiški idealistai. Visus kandidatus jie mokėjo taip gražiai, 
nei vieno neužgaudami, pastatyti Į šalį, pasimokyti, o 
organizacijos priešakiu padėjo žmogų, kuris ilgus metus 
yra dirbęs su Dr. Bobeliu, supranta ALTo tikslus ir turi 
organizacijos daugumos pasitikėjimą. Galimas daiktas, 
kad su juo nuoširdžiai nebendradarbiaus tie, kuriems 
neteko garbė patekti tokios didelės Amerikos lietuvių 
organizacijos priešakiu, bet pirmininkas privalo žinoti, 
kad didelė Amerikos lietuvių dauguma kartu su juo 
žingsniuos priešakiu.

Naujai išrinktas pirmininkas labai gerai žino, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba yra lietuvių, Amerikos pilie
čių organizacija. Amerikos lietuviai suorganizavo AL-

V. KAROSAS

VLIKO SEIMAS
(KOMENTARAI)

nas “Dievas ir Tėvynė”. Išdėstę 
komun-stų partijos tikslus, tak
tiką ir tikrovę, priėję išvados, 
kad societinėję santvarkoje ne
įmanoma pasiekti jokių žmo
gaus teisių, kad tai esanti pavo l 
jinga iliuzija už kurią naivė
liams teks sumokėti savo galvo
mis, ^papildant Gulagus bepras
mėmis aukomis. Pagaliau, visas 
disidentipis sąjūdis yra Maskvos 
sugalvotas gudrus manevras 
vakarams apgauti ir sužlugdy
mui rezistencines kovės ųž tan
ios laisvę.

Prelegentas panašius sampro
tavimus ir kaltinimus yrą daug 
kartų girdėjęs išeivijoje, tadmųf 
tarė į tai principiniąi atsakyti.

,isų rezistentų, yra logiški, bet 
žmogus yra gyvas ne vien savo 
.<ūnu, bet ir dvasia. Dvasios vei
kimas yra nepagaunamas logi- 

.kJS ir dažnai sveiku protu’pro
taujančiam žmogui atrodo ab
surdišku. Kaip pirmiei krikščio
nys, būdami menkai organizuos 
ti ir silpni savo intelektualiniu 

. pajėgumu, sugebėjo savo dva
sios galia sugriauti pasaulinę 
ricinos imperiją, taip panašiai 
Sovietinės despotijos sąlygose 
pasireiškęs disidentinis sąjūdis 
remiasi ne organizacija, ne in
telektualinių doktrinų pranašu
mu, bet savo dvasią, kuri užkre
kamai ir nematomai plinta, .j

Didokame numerių skaičiui 
viena šio reportažo skiltis išėjo 
neaiški. Ją kartojame, kad skai 
tytojai galėtų sekti dėstomas 
mintis. Atsiprašome.

■Naujienos

(Tęsinys)

Priešingai LKB Kronikai ar 
kįtcnis pogrindžio organizaci
joms, Lietuvos Helsinkio grupė 
stojo ginti teises visų Lietuvos 
gyventojų, visų religinių ben
druomenių teisinius pažeidimus 
.r.m et liberalinio ar tautinio nu
sistatymo komunistus, kurie 
yra persekiojami dėl savo skir
tingo galvojimo' arba diskrimi
nuojami kaip lietuviai. _ __

—Tokią užimtą Helsinkio gru- Galvojant materialistinėmis kar atolydžiorar detentes sąlygoms, 
Tą, kad galėtų paveikti Amerikos visuomenę Lietuvai pės poziciją užatakavo Lietuvostegorijomis ‘Dievo ir Tėvynės” prasiveržia Į vieąųiną ir ima 
naudinga kryptimi. Iki šio nąeto Amerikos lietuviams pogrindyje einąs katalikų orga-žurnalo samprotavimai, kaip ir gaivališkai sklisti tąutoje.

įmones.
Nei iš 41° -pęi iš to, Bąimės 

sukaustytoje tautoje, atsiranda 
pavieniai drąsuoliai, kurie atsi
sako bijoti, paklusti priespaudos 
Organams ir ima reikalauti sau 
teisių, betgi įrašytų konstitųci- 
/>je ir įstatymuose.________ __
....Žmogaus laisvėjimo procesas 
prasideda žmogaus viduje su tuo 
momentu, kada pajunta savy
je stoką cYumOį individųaĮųnąp,3 
be ko negali tapti pilnutiniu 
Žpiųgugąj. .4į'Vidyjįųė žinogaųs 
kgyą yra sąyp' ęspjėje dvąsiĮie. 
Ąnksčiąu ar vėliau, susidarius

Drąsėjimo ir laisvėjimo pro
cesas plačiausiai pasireiškė ka
talikų masėje, kuomet buvo ren
kami parašai peticijoms, protes
tams ir teisių reikalavimams ti
kintiesiems. Dėka-šio vidujinio 
laisvėjimo galėjo išsilaikyti pu- _ 
siąu lęgalistinė LKB Kronika, 
su kuria jau turi skaitytis val- 
džieis organai. Blogiau atrodo) 
reikalai su inteligentais, kurie 
įkopę į aukštesnius postus ir 
bijodami prarasti savo privile
gijuotų pozicijų, serga kinkų 
drebėjimo liga.

Atsakydamas į “Dievo ir Tė
vynės” žurnalo, kaip ir bendrai 
rezistentų, statomus priekaištus 
disidentiniam sąjūdžiui Venclo
va pateikė įdomų argumentą. ■ 
1863 metų suikūme (^alyvavo 
mažai žinomas lietuviams poe
tas Ed. Daukšys, kuris- po 2<) 
metų sugrįžęs iš Sibiro, toliau 
nepripažino caro okupacinės 
valdžios.—_.nekėlė. kojos hė vie_-_ 
non įstaigon kur kabėjo dvigal
vis erelis ar caro portretas, ne
ėmė į rankąs varinių rublių, 
vaikščiojo per kaimus pusiau 
kalėdodamas kol savo gyvenimą 
užbaigė sušalęs_kelyje. žmonės, 
ir net caro žandarai, laikė jį kei
stuoliu ar net kiek pakva’šusiu, 
lad visas jo_protestas. prieš care 
pavergimą tapo pajuoka.

Panašių tipų turime dabar tė-

vynėje ir išeivijoje, kurie deda
si. dideliais patriotais ir veda, 
jų įsitikinimu, bekompromisinę 
kovą prieš komunizmą. Kiekvie
na kova turi būti pro anga, jei 
norima pasiekti tikslo. .

Partizainis karas, kaip ir vi-
ses pogrindžio rezistencinės or
ganizacijos, ■■■ buvo lengvai~saū* 
gumo organų išaiškinamos in
filtruojant savo agentus. Jų są- 
skaiton nukentėdavo šimtai tūk
stančių “lietuvių, “turėję bet ko
kį sąlyti su rezistencinėmis gru
pėmis, Rezistencinė kovos for
ma yra pražūtinga ir negalima 
totalitarizmo sąlygose, tad sa- 
yąįmiai nuo jos tauta' atsitolini*

Pradžioje Venclovai, kaip ir—’ 
jo kolegoms, atrodė atvira cEsi;', 
dentine veikla yra, anot “D. i 
T.” pasakymo, “tik kišimas _gal- . 
vų į žvėrio nasrus.’’ Tikrovė- Įro
dė, kad yra mažiau pavojinga už 
rezistencinės kovos formą, nes 
ouvo surišta per ^vakariečių ko. 
respondentus su pasaulio opini
ja. Prelegentas tačiau nepatarė 
neturinčiam tvirto apsisprendi- . 
mo ir moralinio teisėtumo, pasi
rinkti disidentinės kovos kelią. i

(Bus daugiau)

— Aliejaus tąnįęriai pavo- ' 
j ingi audros metu. Ramioj jū< ' 
roj jie naudingi, audroje — 
lūžta.

RAŠO A. Z.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys)

Taip Lietuvos atkūrimo pradžioje, nepajė
gę užsodinti lietuvių tautai ant sprando vokiš
kojo Uracho, perversmo keliu užsodino savuo
sius despotus, sekusius Italijos fašizmą ir dučę 
(Musolinį).

Tuoj po perversmo vėl įvestas karo stovis, 
(nors jokio karo nebuvo), spaudai karo cenzu, 
ra, piliečių laisvių garantijų galiojimas sustab
dytas. Įkurta Geležinio Vilko organizacija (par
tinė policija), kurios šefu buvo pats prez. A. 
Smetona, o vadu A. Voldemaras. Šių dviejų as
menų diktatūra ,o vėliau vieno A. Smetonos, 
jau vad. autoritarinis režimas, yra aprašyta 
eilėje knygų, atsiminimų. Čia papasakosiu tik 
kelis įvykius — “režimo gudrybes”, kurie paryš
kintų kaip buvo siekiama sunaikinti tuos, ku
riais nepasitikėjo. Tos “gudrybės” rodo, kaip 
režimas nepaisė nė elementariškos moralės ir 
žmoniškumo dėsnių.

Prieš diktatūrinį režimą netrupus pradėjo 
reikštis nepasitenkinimo veiksmai —- pervers
mai, : učai, pasikėsinimai, atentatai. Vienas to
kių nepasitenkinimo pasireiškimų buvo ir Tau
ragės — Alytaus pučas. Perversmui nepasise
kus, pradėta masiniai arentai, Karo lauko spren

dimai — mirties bausmės ai’ kalėjimo bausmės. 
Dalis sukilėlių spėjo pasitraukti iš krašto. Keli 
organizatoriai pateko į Vilnių (lenkų oku
puotą).

“Tauragės sukilimas turėjo ir politinės 
reikšmės, nes kaikurie organizatoriai, pabėgę Į 
Lenkiją, buvo panaudoti ruošti prieš Lietuvą in
tervenciją, rezultate kurios atsidūrė Lietuvos 
— Lenkijos ginšas net Tautų Sąjungoje Žene
voje.” (Augustaitis — “A. Smetona ir jo veik, 
la.”).

Jonas Demereckis — “Savanorio ir kontra- 
žvalgybininko atsiminimai” rašo: “Plečkaiti- 

ninkų centras buvo mūsų okupuotos sostinės Vii. 
niaus mieste. Tos plečkaitininkų organizacijos 
vadovybė buvo lenkų vyriausybės žinioje, tik 
prisidengusi Plečkaičio vardu, kad pasaulis 
galvotų, jog čia Lietuvos sukilėlių reikalas”. Ir 
toliau :“Sukilėlių lenkai turėjo labai ribotą skai
čių. Jų buvo keletas iš N. Lietuvos, okupuotos 
Lietuvos ir dalis iš Lenkijos.” J. Demereckis pa- 
sakoja kaip Saugumas infiltravo į tą vad. pleč
kaitininkų organizaciją savo bendradarbius, 
juos ten pasiųsdamas. Jis rašo:“Mūsų vyrai ėjo 
Pas priešą ir registravosi i sukilėlių eiles. Jie 
gaudavo uždavinius....” Esą “Svarbiausias rei
kalas buvo susekti sukilėlių apginklavimą Lie
tuvoje”. Siunčiami ginklai esą pirma patekda
vo į saugumo rankas, buvo padaromi neveiks

mingais ir tad “visi ginklai ir sprogstamoji me
džiaga buvo skubiai grąžinami tiems asmenims, 
kuriems priešo buvo nurodyta”

TąĮp Sąųgump bendradarbiai - agentai Pa- 
-gal Sąųgųn)p pįaną, patys gabendavo iš Lenki
jos ginklus per rįibęžių ir padarius tuos ginklus 
neveiksmingąįs, juos pristatydavo esą numa
tytiems asmenims.

J. Demereckis niekur nemini, kad kur-nors 
tokie ginklai kada nors būtų buvę panaudoti ir 
tekią, ginklų turėtojai būtų buvę suimti. O tai 
labai svarbu. Ir pats teigia: “Tokios didelės or- 

anLucijos, kuri projektavo okupuoti Lietuvą, 
buvo nužudyti tik du asmenys”. Tai esą Utenos 
^augumo policijos virš. Įeit. Kraupąs ir Saugu
mo bendradarbis - agentas Uscila. J. D. nemini, 
kad tas pats agentas Uscila, vykdant areštus 
Kaune, buvo talpinamas į kameras su suimtai
siais ir veikė kaip šnipas - provokatorius.

Toliau J. Demereckis rašo, kad plečkaiti- 
ninkai sukilimui kurstyti platinę priešvalstybi
nę literatąrą, ją įdėdami į butelius ir paleisda
vo plaukti Neryje. Tai buvęs juokingas platini
mo būdas, bet neveiksmingas. Kad Saugumo 
agentai būtų gabenę per ąieną tekią literatųrą 
ir ją platinę tarp asmenų, kuriuos buvo numa
tyta areštuoti, J. Demereckis nemini. Gal jam 
tai nebuvo žinoma. Vienok tai buvo planingai 
vykdoma. Apie tai vėliau.'

Pagal J. Demereckį, jau 1929 m., kai Drus
kininkų kurorte buvo nužudytas, lenkų vai- 

j džios paskirtas tam sukilimui pravesti vadas 
: Z. Holuvko, lenkai išformavo plečkaitininkų su
kilėlius, o Plečkaitis, Paplauskas ir kiti jų na
riai išvykę Vokietijon, kur jie esą buvę suimti 
ir kalinami. Kai Plečkaitis vėl grįžęs į Vilnių, 
tada jis jau nebuvęs lenkų remiamas. •'

Esant karo stoviui ir veikiant griežtai pau 
Jos cenzūrai, to laiko spauda negalėjo pasisa 
xyti ir buvo sunku nuvokti, kur buvo tikrieji 
enkų vyriausybės planai remiant sukilėlius ir 
ur buvo tik Saugumo kuriamos tų planų fan

tazijos taip reikalingos diktatūriniam režimui 
aremti ir teisinti.

Kadangi Tauragės sukilimo keli organiza
toriai buvo soe. demokratų partijos nąriąi, 
nors partija su tuo sukilimu nieko bendro ne
turėjo, tai diktatūrinė vąldžįa, priedangoje ko
vos prieš vad. plęčkaitininkų “sukilėlius” suda
rė velnišką planą sulikviduoti soc. deokratų par
tiją, jos veiklesnius narius ir jai pritariančius. 
Sauguas čia parodė savo “genialų sugebėjimą”, 
kaip sunaikinti tuos, kuriais nepasitiki, Įtąd zy
zimas galėtų jaustis saugesnis.

(Bus daugiau)

VIST RfZNTFTHAl 
GARSINKITE NAUJIENOSE
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Mažeika Evans

ALEKSANDRA NAVICLaI f Ė-BODNER Veranda (aliejus)

EUDEIKIS
DAIM1D

Telefonas 523-0440

nuoširdžiai užjaučiame.Seniausias automobilių pardavėjas Lietuvis

Sofija ir Jonas Girdžiūnai

A.a*ociacijv

3307 So. L1TUANTCA AVENUE. Phone: Y Ard* 7-3401

PRANAS MIKALAUSKAS
1914 metų

AMBULANCI 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTL

UYUTfUJAS IR CrtlKUKUMS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3^07 West 103 r d Street 
Valandos pagal susitarimą.

fRYb MOMRNISKOb KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

•rūta tavo: 
a pama-1 
jau tūks- 
nesumai- 
Ktoranias 
priminė: 
pirminiai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tel. 737-8601

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdraustas perkraustymas 
is įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1882 arba 376-5996

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

-4Z* V V ES I OSth oTKKAiT (Vr<paOllc /-111*
2314 WEST 23rd PLaCI Vii rink 7-««7i
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hiik, CL S74-44U

J Yea— Savings 
Certificate 

(Minimum S5.0001

INKSTŲ, PŪSLES IR 
prostatos chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vaL vak. 

Ofiso teief.: 7/o-zaaO 
Rezidencijos teiet.; 448-5545

AKUŠERIJA IR moterų ligos 
ginekologine chirurgija 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowtord 
Medical Building), T.L LU 5-6446 

Priima Ligotuos paįal susitarimą.
Jei neatsiliepia, sJumWinu 374-bOOx.

BUTKbč - VASA1TI8

BALZEKAS M
4030 Archer Avė.,

nuoširdus ačiū

TeL 927-1741 —1742

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOS
Viso. programos Ii WOPA, 

1490 ML A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vadėje Aldona Daukv*
Telef.: HEnMock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60629

mirus, jo žmoną Prudenciją ir gimines

Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
Tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., ahuad., treciao. 
tr penkt. 2-4 ir 6-B vaL vak. Ststaoie-. 
mais 2-4 vaL popiet ir k_tu laiku 

pagal susitarimą.

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

(Tęsinys)
Istorikas J. Hertmanowicz 

i (46-3) konstatavo: ‘‘The Lithua
nians are the oldest of all the 
European nations”. Panašiai nu
rodė prof.-A. Tennant- (Studies 

j in Polish Life and History, 
1924): “These people (the Lit-

Dr. R. Loebell (74 21) nurodė: 
“Viskas čia vyksta natūralinia
me procese: visoj savo esmėj ir 
veikime lietuvis išore ir siela ri 
šasi su diožiais amžinais dės
niais”. Prof. dr. R. Dethlefsen 
(28-9) nustatė: “Niekas negalėjo 
pakeisti senos lietuvių tautos. 
Kur jie gyveno istorinių padavi 
mų pradžioj 
bar. Lietuviai kalba senąja lie
tuvių kalba, kuri yra iš visų gy
vųjų kalbų artimiausia sanskri
tui. Lietuviai iš’.aikė savo me
ną, papročius, savo drabužius 
ir savo statybą”. Prof. dr. S. Chat 
terji (17-77) konstatavo: “Lit- 
uanian language, mythology, 
and daina are replete with ele
ments belonging “the morning 
of the world”.
APIE PIRMYKŠTI GYVENIMĄ

Anot prof. I. Lissner (73-23), 
primityvių žmonių kultūra yra 
labai artima pirminio žmogaus 
gyvenimo būdui, bet tai nereiš-

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

----- R.ŠERĖ N AS 
Tel. WA 5-8063

Aparauu - Protezai. x4o. ban- 
-j. oazai. Special! pagalba tujom*. 
■Ir vrtxcn support-/ ir t t.

u—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2450 W»*t 63 rd St„ Chicago. 1(1. 60629

Telof.; PRospect H-5Q84

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ., 

St. Petersburg, FL 33711 
Tel. 813J-384-3020

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station-Wagon "S' už $3,570 ir daugiau?" 
(Vartotos mašinos— urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros-departamente

Mūsų mylimas vyras ir švogeris mirė staigiai 
gruodžio 7 d.. Palaidotas gruodžio 12 d. 1978 m.

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui A. Zaka
rauskui už maldas koplyčioje ir kan. V. Zakaraus
kui už maldas koplyčioj, gedulingas pamaldas baž
nyčioje, už pasakytą gražų pamokslą ir palydėjimą 
i šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdi padėka visiems už »v. Mišių aukas, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiš
kais, už prisiųstas gėles ir aukas Lietuvos Dukterų 
Draugijai. Ypatinga padėka karsto nešėjams, o 
laidotuvių direktoriams Jonui ir Stasiui Evans už 
malonų patarnavimą. Dėkui visiems vienokiu ar

’ a būdu Prisidėjusioms prie mūsų to gilaus

FELKAS BIELIŪNAS 
.AjbltUKiNlA AVK rnooe; UAf&yeU* 5-»b71

Taipgi istorikai tvirtino, jog- 
lietuviai yra sava žemėj - abor-i 
genai: prof. G. Schūltze-Pfael- 
zer (3’e.grosse Grenze, 1938) nu

Kalbant apie lietuvių tautos 
vyraujantį palinkimą, išplau
kiantį iš visos tautinės indivi
dualybės, visi pripažįsta lietu
vių liaudies nepaprastą prisiriši 
mą prie senųjų traaicijų, papro 
čių bei visų senų tautinių ir kul! 
tūrinių jos vertybių, o žvelgiant 
į istorinį lietuvių ta mos likimą, 
Apvaizdos lemta buvo mūsų 
tautai nuo seniausių laikų gy
venti toj pačioj vietoj, toliau 
nuo .visokių invazijai kelių, tarp 
nepereinamų pelkių ir ginų, ir 

i tokiu būdu lietuvių liaudis kad 
! ir nesąmoningai, nežiūrint žiau 
Į riaušių bandymų, išlaikė pirmi- 
nius žmoni jos - peasakus, kaip ir 
panašiai pasisakė ėr. M. -Gim- 

į butienė (Tremties metai, 1947, 
į 518); “Lietuviškoji liaudis yra 
; viena iš archaiškiausių, kuri lai

— Zarasiškiu Klubo metinis narių 
susirinkimas įvyks sausio 14 d. Vy
čių saieje, 24oo West SL. 2:00 
vai. pupxet. i\ariai prašomi SKaitiin- 
gajFadlyvault TžasKUT pašvietimai ne- 
uus siunčiamu Atvelyky Kludo pa
vasarines oanketas. Kariai prašomi 
pasistengti, Kaip paprastai, atnešti 
pantų. Klubas iš pajamų remia mū
sų oigamzacijas ir Kovoja uz Lietu
vos laisvę. Valdyba

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. 476-2206

huanians) are an interesting 
survival of a very ancient race 
the oldest Aryan Stock in Euro-

DR. PAUL V. DAKGlb 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Wesrcnesrer Community klinikos 
Medicinos direKtorius 

1938 S» Meiihexm «vde/ Chester, 
VAlAimjjus: 3—uaioo cneuomig ir 

Kas anuą sesucueių b—d vac 
arba 562-2728

Gyv. 7200 S. Maplewood Ave.
Mirė 1979 m. sausio 9 d., 7:19 vai. vak. sulaukusi 70 metų am

žiaus. Gimusi Lietuvoj, Klaipėdos aps.
Amerikoje išgyveno 29 metus.
PaLko nuhudęr sūnus Horace, marti Aldona, 2 anūkės - Sigita ir 

Jūratė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Penktadienį, 5:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69th St.
šeštadienį, sadsio 13 dieną 2:00 vai. p. p. bus lydima koplyčios 

~T"Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Ida Žibąs giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kvie

čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti į ai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tel. 737-1213.

"Iš tikręjo aš būsiu su tavim". — 2 Mozės 3:12.
šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Viešr 
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “E tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iŠ tikrųjų nugalėsime.

J V. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, NY. 10303

4 /O
AH accounts com 
pounded daily — 
Passbook Savings,

IHdžtautfas kailiu 
pa*irinkima>

PM Ttontotelj J
I Itotart iauihgak* £4 

ChtoMDj* 

^oLnormana 
(®JsgkpURŠTEINA 
'WEffiSjjhTeL 263-582* 

(į*tai<o4) ir 
lįįffdiįf 677-8489 

(boto)

---------2759 W.-71st Sfa, Chicago, Ill.
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

GEORGE E. KUDAUNAS
OO. JLdlbANlCA aVE. 1ML. IAtM /-113J5-1131

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

-------- -———————

rodė: “Lietuvių tau., savo že. 
mėj giliai įleidusi feznis, gyve 
xia kaip pirmapradė 
o. Ostecrmeyer (1st 
ten die lithauiscne : 
veidraengen, 1817) i 
Pati lietuvių tauta 

prade (Urvolk), ku 
vančius metų gryna i 
»yta išsilaikiusi”. L 
ivi. Aschmies (5-29/ 
“Iš viso atrodo, jog 
Lietuvos gyventojai buvo lietu 
vių padermės”. O. De Milosz 
(Les origmes de la nation Lit- 
nuanienne, Paris, 1957, 3 p.) pa
reiškė: “Si tauta (lie.nviųj... yra 
•liekana seniausia ir gryniausia 
priešistorinės Europos ’.
LIETUVIAI IŠLAIKĖ PIRMI
NIUS ŽMONIJOS PĖDSAKUS

ko atžvilgiu labai ilgai, labai sti f
1 priai ir ryškiai išlaikiusi gf.ios 

. Prof, senovės pėdsakus”, 
nzura

DR. 1RA1NK PlECKAS 
ur I vmt I KISFAS 

Kalba lilTuviškai 
2618 W. /1 St. Tel. /3/-5149 

Tikrina aius, rrnaiKo aKimus n 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR LMIRUKUAS 

dėnčtra prakTiki, spės. MOTERĄ ligc±.

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pa&iukejimą. Mes norė
tume Puti Jums naudingi 
ir ateityje.

s.sk.iios apdrausto* iki 
-40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6u6k9 

Tai. 925-7400
8929 SO. HARUEM AVĖ., 
Bridgeviaw, Illinois 60455

T«i 498-9400
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U\\’u prenumeratos prątęsU 
ir už >6 auką.

Juozas Pikelis iš Toronto 
i gerus linkėjimus atlydėjo

$7 auka. Dėkui. Ta;p pat dėkui

— J. VaičJurgis, Dorchester. į 
Mass., platinimo vajaus proga 
tapė , Naujienų skaitytoju. Jis 
prašė siųsti jas susipažinimui, 
o nepraėjus nė 10 d enų atsiuntė; 
3

tos apylinkės tautiečiui, užsisa- 
jkiusiam Naujienas vieneriems 
jnetams.bet pavardės prašiusiam 
neskelbti.

Ponia M. Ambert iš Sau 
mėnesiu prenumeratą. Nuo-!Antonie, Texas, pratekdama pra
džiai dėkodami, gerą žinia numeratą. užsisakė leidiniu, lie- 

pranešame visiems skaityto- čianciu Lietuvos ir Amerikos 
jams, prašydami prisiųsti gali-j lietuvių istoriją.
mu skaitvtoiu adresu, kad jiems.’ T .. ... > AT.• . - x. ' — Julius Plausinaitis is Mi-galetume siųsti Naujienas 2 s° ] 

nemokvaites susipažinimui 
mai.

Malden, 
prenume-

W. Kasinskas, 
Mass., tapo Naujienų 
ratorium. Jo pusmetinę prenu
meratą atsiuntė Amerikos Lie
tui u Tarybos ir visuomenės vei
kėjas M. Stonie iš Lawrence. 
Mass. Dėkui jiems. Nežiūrint 
priešingos propagandos, vis 
daugiau žinotini atkreipia savo 
asmenišką dėmesį į Naujienas 
ir pareiškia noro susipažinti su 
jomis, o susipažinę užsisako.

— Liūdžius,

■ chiana apylinkės, New Buffalo,; 
Mich., gavęs kalendorių, atsiun
tė už ji $2 ir $5 auką. Dėkui.

Dėkui Jurgiui Bakšai iš Mar-; 
quette Parko už ankstybą pre-1 
numerates pratęsima ir už 
auką Naujienoms ir kalendoriui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautietei už 3 mėnesių prenume
ratą linkainesniani sus’pažinj- 
mui.

a M*

•:>

O GERIAUSIAI CIA

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

namu apylinkė.
§53,900.
mūro namas ir 2 auto 
S6.C00 pajamų; Nau- 

apsaug*

SIMAITIS REALTY 
Notary Putli e 

Insurance, income Fas 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

j ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras. centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų

?

V.

Britain,

-— P. Zdanavičius iš Marquet
te Parko be raginimo pratęsė 
prenumeratą ir atsiuntė $7 au
ką. Tos apylinkės Jonas Anysas 
ir Ernstas Lefertas atsiuntė po

Conn., kiekvienais metais pare, j du dol. už kalendc>rių. J. Bakšys 
mia Naujienų leidimą. Dėkui už iš Hartford, Conn., atsiuntė $4.

A. šaulinskas iš St. Helena. Cal., MATEKAIČIO fortepijono kuri- nai būti. Primykštis gyvenimas 
atsiuntė $3. Dėkui vsiems.

— Lietuvių Tautinių Kapinių 
sklypų savininkų metinis susi
rinkimas Įvyks šių metų kovo 
11 dieną, o ne anksčiau, kaip 
per klaidą Naujienos buvo pas
kelbę.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS perkant namus, daromos ilgiems terminams 
{R ŽEMAIS nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

LINKSMU

nių koncertas' įvyks sausio 14 reiškiasi jam būdingu paprastu- 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet mu natūraliniame vyksme. Pir- 
Jaunimo Centro Didžiojoj salėj, mykščio žmogaus gyvenimas bei 
Visuomenė maloniai kviečiama jo kultūra yra statinė pagal nu- 
gausiai dalyvauti. Bilietai gau- istovėjusias tradicijas bei gyve
nami prie įėjimo. Pr). ' nimo būdą.

* > Šios kultūros pėdsakų išliko j Įvairi įdrauda —INSURANCE

i

li^ametis..patyri m as — sąžiningas darbas__
Jei ruošiatės keliauti -— kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, EI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus klastas: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-, 
macjjas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reifiia rezervuoti vietas
iš anksto — prieš 45 -60 dienų. —z ---- -----------z

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 

*

• Priimami asmenys, reika- ir pas lietuvius. Prof. H. Nau-j 
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėtu- Teirautis Tek—436- 
6294. (Pr).

2 AUKŠ'fŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50,000.

GRAŽUS SKLZPAS ir garažas Mar- 
□uette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
. ap:e S18,000 pajamų. Geros sąlygos. 

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-, Marquette Parke.
kam nuomininkus

-4243 W. 63rd SL,-Chicago-
Tel. 767-0600.___ _

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

AR ADOMAS IR IEVA—

(Atkelta iš 5-to psl.) ^0
kia, jog primityvūs žmonės pri-

PIANISTC 1 MANIGIRDG 1 valo žiaurūs bei laukiniai būti-

mann (84-150) pareiškė: “Čia 
Europos rytuose (Lietuvoj.)—tie^.. 
sioginiai statinė bendruomenės 
kultūra”. Gi prof. dr. J. Baltru- { 
šaitis (Lituanus, 1961, I nr.) nu
rodė: “Some of the designs be
longs to a vocabulary of primi
tive mankind which was used 
in manv centuries and has beenjš;nu — — „----- — - .. ---------------
similarly preserved there, yet!®!?:. 
they are rooted in the earth of

84-TA IR TRIPP
Didžiulis 5 kambariu pakelto Ranch 

stiliaus namas su labai gražiai įreng
tu beismantu ir penktu miegamuo
ju, centriniu oro vėsinimu, 2% ma- 

mūriniu garažu ant 40 pėdu

krosnys ir indų plovimo mašina. Mes 
turime jūsų laimės rakta. Naudokite 

-----  "54-8500.

REAL ESTATE

262-5 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Naujienoms reikalingasNAUJlj SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
tu juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos idestėjimųi, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį, 
kalų renesanso. “___ n* »

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio., 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties uAplink mus ir mūsų namus” 
lutorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Vyrą ar moterį pamokysime šio_amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

^Lithuania and-ttreyare bound -^ūiiklingą_teĮęfoną. 
to it inseparably”.

Savaime aišku, kad ši kultū
ra nebuvo akmeniniai statinė, 
bet ji kad ir Cabai pamažu tobu
lėjo, nes žmogus visuomet pro
tavo. Tad ir lietuviai per savojS57$00 taigi bargeno laikas yra da- 
ijgų amžių egzistenciją natūra -j ^r’te?eef^. stebuklm’
liniame procese buvo išvystę gaj -----

PIGESNIS UŽ BARGENĄ
Nustok rūpintis pajamomis - pirk 

dviaukšti mūra su dviem 6 kambarių 
butais ir dar 4 kambarių butu. Ka
binetinės virtuvės, naujos vonios, 2 

Į mašinų garažas, gera vietą geroje 
| Brighton, Parko apylinkėje. Kaina

■ bar.’ Reikia’ tik skambinti stebuklin- 
«gu telefonu: - 254-8500.

t Dirbu ir užmiesčiuose greit, #*- 
f rantuotai Ir sąžiningą!

J KLAUDIJUS PUMPUTIS
"į 4514 S. Talman Avė.
I Ttl. 927-3559

D 4 « £1 I O
42—BE M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tlk»dl S9S pusmečiui autcmbhlllf 
•-’ability apdraudimas pens.'njntaot

Kreiptis

‘ ą*ąs S*. ASHLAND AVI.
5!®E77<

pinti

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąja talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimu įkaitytoji? reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOM—_________
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• H anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydama! laiką Ir 
mažindamas rusirašinėjimo išlaidas. Priede dol.

, kuria• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo  
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas_________________ -

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

MARIJA NOREIETENf
SMS Weal St, Chicago, Cl 80825 • TeL 5-37?? 

DhMs pasirinkimas «eret rSilws Įvairiu prekių, 
MAISTAS Iš EUROPOS SĄfcOJSLhL

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUBTT1 GIFT PARCELS SERVICE

1341 W. 49th ft., Chlca—, III. »M29. — Tel. WA 3-2737

KAZE BRAZDZIONYTE, 
PROGRAMOS VEDĖJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak.
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

laidos is W0PA stoties, banga 1490 AM.

“LIETUVOS AIDAI”
Visos

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

see us for 
financing 

AT OUR 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME
Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 

dol

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ularty!

::i

Paid isd 
Ccmpcunded

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%

Pavardė ir vardas

Adresas

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kawtavskai,

BOORfii Mon.Tut.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 606M

Phone i Virginia 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

Y P. Rėklaitis (Draugas, 1962-XII-J
29 d.) pareiškė: “Archeologijai 
rodo, kad lietuvių kultūra prie
šistoriniais laikais 
aukštoka”. Prof.
(3-414) pažymėjo:
dalyvavo žmonijos

! rybos pagrindiniuose darbuose”.
SENIAUSIA INST1TUCUA-

T

buvo gana 
J. Aleksa 
“Lietuviai... 
kultūros kū-

Seniausia viešoji žmonių ins
titucija buvo patriarchalinė šei 
ma, kurios priekyj buvo tėvas. 

1-Jis ne tik viešai vadovavo šei- 
| mai bei padermei, bet ir atliki- 
' nėjo tikybines apeigas. Čia prof, 
dr. M. Pei (90-258) paaiškino: 
“Man’s easiest political institu- 
tions were interwoven with pa
triarchal faminv svstem on the 
one hand, with religion on the 
other. The family’s farher was 
at the same time the officiating 
high priest of the religious cult 
and headman of the clan”. -

Ir senovės (lietuviai reiškėsi 
savo patriarchaline santvarka, 
kur šeimos priekyj stovėjo tėvas 
su savo galia, nors ir motinos 
autoritetas buvo žymus, šeimos 
galva tėvas prižiūrėjo, jog vi
sur būtų tvarka bei darna, kaip 
pas senovės indus dharma. Moti 
na buvo namų židinio vaidilutė, 

I kuri rūpinosi ne tik namų apy
vokos darbų vadovavimu, bet la 
blausiai, kad namai būtu Dievo 
pajai mos namais. Pačioj pra
džioj tėvas atlikinėjo ir religines 
apeigas etc.

MITOLOGIJA
Prof. M. Weinstein (138-9) 

žodžiais tariant, pasaulio istori
ja prasideda su mitologija. P. 
Ehrenreich (29-154) tvirtino: 
“Mitai yra pradinė tautos isto
rija simboline kalba”. Tad mi
tologija 'labai svarbi seniausių 
laikų pažinimui.

(Bus daugiau)

— Ekonomistai apskaičiavo 
kad už poros metų šeiniai reika 
linga energija bus 1,121 dole 

1 riais brangesnė, negu šiais me 
i tais. Brangiau kainuos 
’šilima, automobiliai.

šviesa

Reikia Darbininkų ir Darbininkių

FOR

BREAD and ROLLS
SHOP IN WESTERN SPRINGS

Call 246-2894 
or 246-1599

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBE

PirdtTtaaą ir Taiiy®«* ”T 
£446 WEST 69tb STREET

Teiof.: SSwwfelle 7494V (

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.'

Čikagos ir apylinkės lietuviai,, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi-atr 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

Siuntiniai i Lietuvą 
(r kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ay.
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

"T

M. i I M K U I
Notary Public ~ 

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

šymai Ir kitokį blankai.

4
?BESr THINGS IN LIFE

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 
oaruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South HaMcd S’.. Chios

Kaina 3.00 dol.
formomis — $3.90.

i

STATI FAtM

iMtUlAMCl
___ >__

ft.Farm Life Insurance Comparty

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaipRaštinė veiKia jau uaus^ 
40 metų, patarnaudama klientams.!

l

FIGMT„MEAPT DISEAM

go, IL. 60c68. 
su

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361

Don't Go Out Without It.
■ *9 'O Mor’OI C<y*M*V « Of

A M Qo&trx C<5 25230

WINTER 
OVERCOAT.

give heart fun?
_________________________________________________ I

naujienos, CHICAGO t, ill, Friday,, January 12, 1979




