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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
IŠSIRINKO NAUM VALDYBĄ

Gražias kalbas pasakė Edward J. Derwinskis 
ir žurnalistas William' Anderson JR*-

CHICAGO, Illinois. -— Pradėtą šeštadienį Chicagon buvo su
važiavę atstovai iš visų didesnių Amerikos lietuvių kolonijų j 
Amerikos Lietuvių Tarybos 35 metinę konferenciją. Konferenci
jos dalyviai išklausė Alto valdybos pirmininko Dr. Kazio Bobelio, 
vicepirmininko Teodoro Blinstrubo, iždininko Juozo Skorubskio, 
vicepirmininko Dr. Kazio 'Šidlausko, vicepirmininko Dr. Vlado Ši
maičio ir sekretoriaus Adolfo Stašio pranešimus. Visi jie buvo 
priimti. Įdomiausias buvo Dr. Bobelio pranešimas apie pasima
tymų su prezidentu organizavimą ir su laikraštininku Bill An
derson santykių užmezgimo ir informacijų tiekimo eigą.

Konferencijai pirmininkavo, 
pasikeisdami, Povilas P. Dargis, 
Teodoras Blinstrubas, Dr. Ka
zys Šidlauskas, Dr.. Vladas Ši
maitis ir Dr. Jonas Valaitis. 
Konferenciją pradėjo ir pabai
gė Dr. Kazys Bobelis.

Buvo įdomūs pranešimai iš 
Chicagos, Detroito, Los Ange
les, New Yorko, Miami, Phila- 
delphijos, Racine, Clevelando, 
Gary ir kitų Alto skyrių. Vliko 
vardu konferencijąpsvdikino 
inž.* Jurgis Valaiti. • /

-Susivienijimą laėttiviųHŠYhe- 
rikoje atstovavo SLA pirminin
kas Povilas P. Dargis, vicepirmi
ninkas Aleksandras Chaplikas ir 
iždininkė Euphorsinė Mikužiūtė. 
Kongresas išsirinko naują Alto 
tarybą.

Banketas lietuvių draugams
1 - pagerbti

Nepaprastai įdomus buvo 
Alto suruoštas banketas kongre
so atstovui Edward Derwinskiui 
ir žurnalistui Bill Andersonui 
pagerbti. Didelė banketų salė 
buvo pilna svečių, prie garbės 
stalo negalėjo visų susodinti. 
Įdomiausią kalbą pasakė kongre
so atstovas Derwinskis, bet tu- 
ringiausią kalbą pasakė žurna
listas Bill Anderson. Kalbų me
tu paaiškėjo, kad šie du Lietu
vos draugai gana glaudžiai ben
dradarbiavo.

Derwinskis papasakojo, kad 
Amerikoje yra didokas skaičius 
žurnalistų, kurie kiekvieną die
ną rašo apie kandidatus, prieš
rinkimines kovas, Artimuosius 
Rytus ir kitus klausimus, bet jie 
vis mala ir kartoja tas pačias 
žinias. Tuo tarpu neturtingoje 
farm erių šeimoje gimęs Bill An
derson reikalą patyrinėja, pro
blemą pastudijuoja ir parašo ne 
tik įdomų, bet ir naudingą straip
snį.

Andersono paruošti du straips
niai apie pavojų pavergtos Lie
tuvos teisėms sujaudino ne tik 
lietuvius, bet ir kitataučius Lie
tuvos draugus, kurie laiškais pa
veikė patį prezidentą ir kongre
so komitetų narius. Tie tūks
tančiai laiškų privertė preziden
tą padaryti lietuviams naudin
gus pareiškimus.

Pabrangs popierius
Didieji Kanados laikraštinio 

popierio gamintojai tikisi, kad 
ateinančiais metais JAV popie
riaus kaina pakilsianti 25 dole
riais už toną. Kanadiečiai po
pierio gamintojai apie 65% vi
sos savo produkcijos parduoda 
JAValstybėse.

Priimti įstatymai
Illinojaus atstovų rūmai penk

tadienio paskutinėje priešventi- 
nėje sesijoje priėmė įstatymą, 
pakeičiantį kaikurias arklių lenk
tynių taisykles. Svarbiausia ar
klių lenktynių įstatyme klauzu
le draudžia “aukoti” pinigus po
litikieriams.

Senatas taipgi panaikino gu
bernatoriaus veto, kuriuo buvo 
užkirstas kelias sudaryti atski
rą, nepriklausomą tarybą, prižiū
rinčią medicinos drausmę.

Iki šiol šį reikalą tvarkė re
gistracijos ir auklėjimo departa
mentas.

Senatas' tačiau atsisakė pa
tvirtinti, gub. Walker nepasira
šytą įstatymą, kuriuo visi fon
dai, skirti kovai su kri
minaliniais nusikaltimais, būtų 
pervedami vietos įstaigų paskir
stymo nuožiūrai.

Gubernatoriai 
remia Fordą 

c
• Beveik visi iš 13 respublikonų, 

gubernatorių pasirašė bendrą 
raštą, kuriuo pasižada remti 
prez. Fordo kandidatūrą būsi
muose rinkimuose.

Fordo kampanijos vedėjas 
Howard Gallaway pasakė, kad 
G. Fordas tikisi stiprios konku
rencijos iš Ronald Reagan pu
sės, bet visdėlto jį nugalėsiąs 
pirmuose rinkimuose, nežiūrint, 
kad Reagan nugalėtų visus de
mokratus.

Viceprezidentas Nelson A. 
Rockefelleris pareiškė, turėda
mas omenyje Reagano, o gal ir 
savo kandidatūrą, kad respubli
konų partija turi būti atvira vi
siems šešėliams, jei nori išlikti 
gyva.

“Priešgina” moka 
šaudyti

Valdžios advokatai įrodinėja, 
kad “priešgina” Lynette A. 
Fromme nenušovė prez. Fordo 
rugsėjo 5 Kalifornijoje todėl, 
jog nemokėjo teisingai užtaisy
ti 45 kai., revolverio. Ginybos 
gi advokatai ėmė teisme įrodi
nėti priešingai.

Jie net pristatė į teismą liu
dininką Petrą Perry, kuris tvir
tina, kad jis 1973 m. mokinęs 
Fromme šaudyti ir 'užtaisinėti 
pistoletus.

Praeitą šeštadienį apkarūnuotas Ispanijos karalius Juan Carlos de 
Borbon ir karalienė Sofija. Pirmas Šio karaliaus valstybinis aktas 
buvo oficialus gen. Franicsco Franko palaidojimas. Jaunas karalius 
yra vaikaitis brity karalienės Viktorijos ir prancūzu karaliaus 

Louis XIV.

PREMJERAS KABAMI NETURI VILTIES
aiSUVALDYTI KOVOJANČIŲ BEIRUTE

Šeštadienį buvo užmušti 36 žmonės, 
sužeistų skaičius dvigubai didesnis

BEIR.ŪTAS, Libanas. — Libano premjeras Rašid Karami
neteko vilties sustabdyti tarp savęs kovojančių libaniečių, šeš
tadienio vakarą Beirute prasidėjo tokios smarkios kovos tarp 
.krikščionių ir Libane esančių palestiniečių, kad nėra jėgos kovo
jančius atskirti.

Praeitą savaitę vyriausybė nu
tarė sudaryti batalioną policijos 
bepradedanti ems partizanams 
nuginkluoti ir suimti, bet paaiš
kėjo, kad šis projektas yra ge
rokai suvėluotas. Kovojančios 
pusės turi pakankamai ginklų, 
kad galėtų pasipriešinti bet ko
kiam policijos daliniui.
Arabai pradėjo grobti žmones

Paskutinėm dviem savaitėm 
ginkluoti arabai pradėjo grobti 
ramius Beiruto gyventojus. Pra
eitą savaitę veik kiekvieną va
karą arabai išsivesdavo po 15 
ar 20 vyrų, o šeštadienio naktį 
jie išsivedė net 150.

Kur jie išvestuosius deda, tuo 
tarpu dar nežinoma. Iki šio me
to nėra jokios žinios apie keturis 
pagrobtus Amerikos piliečius. 
Vieną suimtą amerikietį arabai 
paleido.

kariuomenė saugo kelis strate
ginius Beiruto punktus ir svar
besnius kelius, bet ji nenori kiš
tis į tarpusavės kovas. Premje
ras bijo, kad nesugriūtų visas Li
bano valstybės pastatas.

Traukinys užmušė 
du brolius

S. Elgin, Ill. —‘ Chicagos-Du- 
buque linijos traukinys praeitą 
šeštadienį užmušė du brolius, ma 
tavusius geležinkelio liniją. 43 
metų John P. Dougherty ir 40 
metų Robert Dougherty gele
žinkelio bendrovės buvo pasiųs
ti išmatuoti Elgino geležinkelio 
linijos pasisukimą. Jiems bema- 
tuojant, greitasis traukinys tren
kė į matininkus ir vietoje užmu

šė.
Traukinį valdęs inžinierius

Portugalijoje 
nuotaika įtempta 
LISABONAS, Portugalija. — 

Praeitą penktadienį karo tary
ba nutarė įvesti discipliną ka
riuomenėje, bet dabar aiškėja, 
kad ir karo tarybos nutarimai 
nevykdomi. Premjeras Azeve
do atsisakė valdyti, kol kariai 
nesuvaldys maištaujančių dali
nių pačiame Lisabone, tuo tar
pu komunistai reikalauja, kad 
būtų sudaryta sovietinė valdžia, 
duodanti daugiau teisių “darbi
ninkams”.

Tuo tarpu prezidentas Gomes 
įsakė sustabyti karo tarybos nu
tarimą, kad neprasidėtų “krau
jo praliejimas”. Jis turėjo įsa
kyti nuginkluoti gen. Otelo Car
valho, bet tokio įsakymo jis ne
sutiko skelbti.

Lisabono priemiesčiuose esan
tieji garnizonai yra pasiruošę 
atvykti į sostinę ir įvesti tvar
ką, bet jie nenori griauti senų 
istorinių pastatų. Karo tary
bos įsakymo Lisabono garnizo
nams nepaklausė. Jie buvo pa
siruošę suimti Azevedo valdžią, 
jeigu karo taryba nepakeistų 
paskutinio' savo nutarimo.

Socialistų vadas yra įsitikinęs, 
kad visoje Portugalijoje nuotai
ka labai įtempta. Vienas pro
vokatoriškai paleistas šūvis ga
li sukelti pilietinį karą visame 
krašte. Tiktai prezidentas Go
mes yra įsitikinęs, kad galima 
apsieiti be kraujo praliejimo, o 
kitiems atrodo, jog tai neįma
nomas dalykas.
tvirtina, kad jis vėlai pamatęs 
abu brolius ir nepajėgęs sustab
dyti traukinio.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Jungtinių Tautų sekreto
rius Kurt Waldheim pradėjo pa
sitarimus su Sirijos užsienio mi
nistru apie Jungtinių Tautų ka
rių, saugojančių demarkacijos 
liniją Golano aukštumoje, toli
mesnį darbą.

*• Airiai nušovė tris britų ka
rius netoli Crosmaglan miestelio.

♦ Kipro salos turkai reikalau
ja, kad Jungtinės Tautos atšauk
tų savo karius, saugojančius de
markacijos liniją. Kipro turkai 
nori, kad būtų pasirašytas nau
jas susitarimas su turkų laiko
ma Kipro salos dalimi. Jie ne
nori nieko bendro turėti šu grai
kais.

Kubos atstovas Jungtinėse 
Tautose pasiūlė, kad JAV mokė
tų daugiau dolerių Jungtinėms 
Tautoms, nes dolerio vertė su
mažėjusi. Amerikiečiai atsisakė 
tai daryti. 35 balsais prie 20 šis 
pasiūlymas buvo atmestas.

o Sovietų Sąjungos ir Itali
jos užsienio ministrai pasirašė 
naują susitarimą prekybai didin
ti. Sovietų valdžia galės pirk
ti italų gaminamas mašinas ir 
ištisas dirbtuves, o italai galės 
pirkti Rusijoje mašinoms re5- 
kalingo aliejaus ir kitokių žalia
vų. Abi valstybės pasižadėjo tai
kyti pigiausius muitus.

o Lųahdon jau iškelta visas 
tūkstantis Kubos karių savano
rių, pasiryžusių padėti įvesti so
vietinę tvarką Angoloje. Sovie
tų valdžia davė angoliečiams pa
kankamai tankų -ir kulkosvai
džių, kuriuos Kubos kariai mo
ka vartoti.- - ■ ; ’

♦ Japonai nustatė, kad Kini
jos premjeras čiu Enlajus pra
eitų metų gegužės mėnesį gavo 
širdies priepuolį, kuris jį iki šios 
dienos laiko ligoninėje. Nema
noma, kad jis paveiktų.

Kyla grūdų kainos
Besiartinantieji šalčiai ir gan

dai, kad bus daugiau kaip nu
matyta parduoti grūdų į užsie
nį, privertė Čikagos javų biržoje 
mokėti aukštesnes kainas už 
parduodamų javų bušelį.

Argentines prezidentės tabelis de 
Pero n rūpesčiai netibalgia, įskaitant 
korupcijos kaltinimai, asmeniikos Ii- Į 
gos ir tautos klibanti ekonomija. Ne-j 
legaliy fondu naudojimo apklausinė

jimai jau prasidėjo.

VIENAS KARO LAIVAS UŽSIDEGĖ
NUKENTĖJUSIŲ SKAIČIUS DIDOKAS

Sicilijos vandenyse buvę kiti karo laivai 
padėjo nukentėjusiam "Balknap"

WASHINGTON, D. C. — Viduržemių jūroje, 70 mylių į 
pietus nuo Sicilijos, Jonijos jūroj susidūrė du Amerikos karo 
laivai. Abu laivai apgadinti, viename buvo užmuštų ir sunkiai 
sužeistų. Iki šio meto dar nežinomos nelaimės priežastys. Mi
nėtuose vandenyse plaukioja Amerikos ir kitų valstybių karo 
laivai.

Prisaikdintas 
karalius žada laisve 

C 

MADRIDAS, Ispanija. — Pra
eitą šeštadienį gen. Franko pa
rinktame “parlamente” Juan 
Carlos de Borbon buvo paskelb
tas Ispanijos karalius. Prieš 44 
metus buvęs karalius, savivaldy
bių rinkimuose krašto gyvento
jams išrinkus respublikonus, iš
važiavo į Prancūziją, o Ispanija 
paskelbta respublika. Buvo iš
rinktas parlamentas, paskelbta 
nauja konstitucija ir išrinktas 
prezidentas. > • ,n

1936 metais prieš respubliką 
sukilo generolai monarchistai, 
bet krašto gyventojai juos nu
ginklavo ir sukilimą baigė lik
viduoti. Tada iš Afrikos į Ispa
niją persikėlė gen. Franko vado
vaujami marokiečiai, kurie likvi
davo Ispanijos respubliką ir su
darė sąlygas gen. Frankui val
dyti kraštą 36 metus.
Prižadėjo gerbti piliečių teises

Naujai prisaikdintas karalius 
pasakė “parlamentui” 12 minu
čių besitęsusią kalbą. Jis pareiš
kė, kad pereinamasis laikotarpis 
gali būti sunkokas, bet prižadėjo 
kiekvienam krašto gyventojui 
laisvę ir įsakymą gerbti kiek
vieno žmogaus teises.

Naujasis karalius tvirtina, kad 
mūsų amžiuje reikalingas kiek
vieno žmogaus inėlis į krašto 
gerbūvį. Jis yra pasiryžęs „tas 
sąlygas sudaryti.

Jis kvietė ispanus turėti kan
trybės, kol jis galės gauti reika
lingą pagalbą iš Vakarų Europos. 
Jis yra įsitikinęs, kad be ispa
nų Vakarų Europa negalės apsi
eiti.

Pataria nebijoti 
pavojingų bičių

ANN ARBOR, Mich. — Ame
rikos biologai, susipažinę su pa
vojingomis Afrikos bitėmis, pa
taria jų nebijoti.

Pirmon eilėn geriausia bičių 
neliesti. Jeigu jų neliesti, tai 
ir jos be reikalo prie žmogaus 
nesikabinėja. Jeigu netyčia pa
sitaiko bičių lizdą paliesti, tai 
reikia žinoti, kad žmogus yra 
greitesnis už bitę. Pasileidusį 
bėgti žmogų bitės nepaveja, jos 
lėčiau skrenda.

Pavojų sudaro Afrikos bitės, 
bet tuo tarpu Amerikoje jų dar 
nėra. Specialistai apskaičiuoja, 
kad dar užims apie 20 metų, 
kol tos pavojingos Afrikos bi
tės pasieks Pietų Ameriką, šiau
rės Amerikon jos niekad nesi
keis, nes čia joms per šalta.

Nukentėjo didysis lėktuvne
šis “John F. Kennedy” ir krei
seris “Belknap”. Abu šie laivai 
plaukė nurodyta kryptimi. Krei
seris “Belknap”. Abu šie lai
vai plaukė nurodyta kryptimi. 
Kreiseris labai ’artf priartėjo 
prie lėktuvnešio ir palietė šalia 
pakubusį lėktuvams įsibėgėti ta
ką. Kreiseryje tuojau kilo gais
ras, jam padaręs didokų nuosto
lių. Vienas'jūreivis buvo užmuš
tas, o kiti gerokai nukentėjo nuo 
labai skubiai prasiplėtusio gais
ro.

Greta buvusieji Amerikos ka
ro laivai tuojau atėjo į pagalbą, 
nukertėjusiems. Jie padėjo gais- 
rą„gesinti ir teikė pagalbą su
žeistiesiems. Vyriausias laivy
no viršininkas Viduržemio jūroje 
tuojau išvyko į nelaimės vietą, 
kad galėtų nustatyti tikras ne
laimės priežastis. Laivyno va
dovybė iš Washingtono siunčia 
specialistus nelaimės priežastims 
nustrtyti.

Lėktuvnešis “John F. Ken
nedy“ turi 4,500 narių įgula, o 
kreiseris “Belknap” turi 350 na
rių įgulą. Pagrindinę laivų ba
zė yra Norfolk, Va., uoste. Lėk
tuvnešis pastatyti kainavo 277 
Julijonus dolerių^ “John F. Ken
nedy” teks taisyti, nes nuo jo 
negali pakilti lėktuvai be įsibė
gėjimo dagties. Gali dar pa
kilti keli lėktuvai, bet be ap
gadinto dangčio kovai jis nebe
tinka. Viduržemių jūros gyny
bos sistemoje “John F. Kenne
dy” vaidino svarbų vaidmenį.

Schlesinger atleistas 
dėl biudžeto

Tris savaites tylėjęs James 
Schlesinger vakar pareiškė, kad 
tarp buvusio krašto apsaugos se
kretoriaus ir prezidento Fordo 
jau seniai buvę nuomonių skir
tumai dėl karo biudžeto.

Turint galvoje sovietų valdžios 
nenorą įvesti efektyvią strategi
nių atomo jėgų kontrolę, sekre
torius Schlesinger reikalavo 
skirti daugiau pinigų krašto ap
saugai ir naujiems ginklams ga
minti. Prezidentas Fordas šio 
klausimo nenorėjęs spręsti, o kai 
Schlesingeris reikalą iškėlė vie
šumon, tai prezidentas jį atlei
dęs.

Sekretorius nesutiko mažinti 
karo jėgų biudžeto, kai priešas 
ginkluojasi ir ruošia planus nau
jiems užkariavimams.

šalta, galimas sniegas.
Saulė teka 6:50, leidžiasi 4:26.



Visa patikę traukėmės nuo 
bolševikinio maro, vildamies 
nebematyti “demokratiškiau
sios valdžios” pašventinto kas- 
dienmto melo, apgaulės, žudy
nių ir vergijos. Buvome kuklus 
ir džiaugėmės laisve. Buvome 
jautrūs netiesai, skriaudai, nes 
pątys nuo to kentėjome. Jautė
me tautos įsakymą šaukti pa
sauliui ir ieškoti jai pagalbos; 
jautėme pareigą atsiteisti už 
mokslą, pasiruošimą ir gyveni
mą savame krašte. Tokiame fo
ne kelių dailininkų puoselėta 
svajonė surinkti, išsaugoti ir 
grąžinti tautai geriausius lietu
vių dailininkų kūrinius tapo re
alybė. Neturėdami nei patalpų, 
nei lėšų pasiryžėliai įkūrė Čiur
lionio Galeriją Čikagoje ir pra
dėjo auginti Meno Kūrinių Fon
dą nepriklausomai Lietuvai. 
Dirbo, skolino ir davė pinigą, 
aukojo paveikslus kol galerija 
“atsistojo ant kojų”. Steigėjai 
įvedė specialią gautų kūrinių 
metrikaciją, ir per kelis metus į 
Meno Fondą sukaupė virš 100 
kūrinių.

Bet kažkieno inspiruotos pra
sidėjo intrigos, kombinacijos, Batakienei ir dail. P. Kaupui, 
steigėjų nušalinimas nuo galeri-Į Globos Komitetas “mirė” netu- 
jos tvarkymo, dviguba buhalte- ralia mirtimi. Steigėjų vedama

rija, teismo bylos ir kiti galeriją 
ištikę kryžiaus keliai. Tik 1974 
m. ginčo šalių pasitarimai Lie
tuvos Gen. Konsulate “dienos 
šviesoje” parodė pagrindines 
ginčo priežastis. Derybos buvo 
vedamos steigėjų inkorporuotos 
Čiurlionio Galerijos vadovybės 
su Globos Komiteto likučiais. 
Paaiškėjo, kad kūrinių metrika
cija ir dokumentų deponavimas 
Lietuvos Konsulatuose yra ne
nugalima kliūtis. Kun. J. Bore- 
vičius, be abejo savo vadovybės 
remiamas, išsigando ir pasitari
mus nelauktai nutraukė, kartu 
pabrėždamas, kad metrikacijos 
dokumentų niekam — ir Konsu
lams — neduos.

Toks nesiskaitymas su Lietu
vos Diplomatine ir Konsularine 
Tarnyba, o taip pat Jaunimo 
Centro galerijos nemokami mo
kesčiai, neturint reikiamo sta
tuso privertė Lietuvos Gen. Kon
solę iš Globos Komiteto oficia
liai pasitraukti. Teisiškai tatai 
buvo mirtinas smūgis Globos 
Komitetui, nes be Lietuvos Kon
sulo jis nustojo galios atsinau
jinti. Iš jo pasitraukus dail, V.
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JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS 
Juozo Liūdžiaus Raštai

>lrarpsmar. atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS L1ŪDŽIUVIENĖS 

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
88 puslapiai: Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

•NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

inkui į, ; L „L č?..: livr.iv Galeri
ja liko be varžovų tvarkyti ga
leriją ir surinkti visą jos turtą 
bei Meno Kūrimų Fondą.

Pasirodo, tikroji galerijos pa
dėtis yra suprantama teisinin
kui ir neteisininkui, bet tik ne 
jėzuitų vadovybei, šių metų 
sausio mėn. 23 d. Lietuvių Jė
zuitų Pro vi nei jonui kun. G. 
Kijauskui buvo parašytas ras
tas, kurio nuorašai nusiųsti 
kun. J. Borevičiui »— Čikagos 
Vienuolyno Vyresniajam taktui. 
A. Keziui — Jaunimo Centro 
Direktoriui. (To rašto nuorašas 
čia pridedamas). Rašte buvo 
išdėstyta susidariusi padėtis ir 
prašyta patvarkyti, kad

1) Jaunimo Centre Čikagoje 
esamas Čiurlionio Galerijos tur
tas, kasa ir dokumentai, būtų 
perduoti Čiurlionio Galerijai, 
Ine.

2) Jaunimo Centre veikianti i 
dailės galerija nus-totų vadintis 
“Čiurlionio Galerijos” vardu.

Nesulaukus atsiliepimo, vasa
rio mėn. 25 d. buvo pakartoti
nai parašyta, kartu pabrėžiant, 
kad Globos Komitetui sunykus, 
Tėvai Jėzuitai 
pagrindo tą turtą 
laikyti. 
Galerijai 
dirbkime 
mesnių nesusipratimų” 
p tąsi į Lietuvių Jėzuitų galvą — 
Provincijolą kun. ,G.. Kijauską. 
Deja, ir šiandien po 10 mėnesių 
atsakymo nėra. Vieton jo tebe
vykdomas ir toliau visuomenės 
ir dailininkų klaidinimas savąją 
galeriją tebevadinant “Čiurlio
nio Galerijos” vardu. Ar taip 
dar ilgai tęsis? Atrodo, sąžinę 
užmigdę Tėvai Jėzuitai ir toliau 
lauks Čiurlionio Galerijos stei
gėjų mirties. Jie turi ištikimų

neturi teisinio 
savo žinioje 

^Padėkite Čiurlionio 
taikiai atsiskirti ir 
savo darbus be toli- 

krei-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE GEROVĖS KOMITETO
•-.r

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS SLA NARIAI:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje renka savo vadovybę — Pildomąją Tarybą, slaptu ir 

visuotinu narių balsavimu kas antri metai. Nominacijos įvyks Gruodžio - December mėnesyje, 

1975 metais.

Labai svarbu, kad visos kuopos Gruodžio mėnesyje turėtų savo susirinkimus ir kad na

riai skaitlingai atsilankę balsuotų.

S. L. A. GEROVĖS KOMITETAS, kurį sudaro plataus patyrimo ir įvairiausių įsitikinimų 

nariai, siūlo nominuoti į SLA Pildomąją Tarybą visus dabartinius Pildomosios Tarybos narius:

PAUL P. DARGIS __ Prezidentas

ALEXANDER CHAPLIKAS .. Vice Prezidentas

GENEVIEVE MEILIŪNAS Sekretorė

EUPHROSINE MIKUŽIS Iždininkė

JOSEPHINE MILLER

CHRISTINE AUSTIN

Iždo Globėja

Iždo Globėja

DR. DANIEL DEGESYS Daktaras Kvotėjas

Iš gyvenimo patyrimo mes žinome, kad dabartinė Pildomoji Taryba dirbo ypatingai gra- 

žiai sutardami. Visi jos nariai yra teisingi ir sąžiningi žmonės ir savo pareigu jie atliko kuo- 

geriausiai. Jie yra pasižymėję veikėjai ir po jų vadovybe SLA yra pasiekęs tvirčiausios Finan

sinės padėties. ' .

Brangūs S. L. A. nariai!

Jei norite tolimesnės SLA pažangos, geros SLA reikalų priežiūros, taip, kad mums pri

klausantis kapitalas turtas būtų apsaugotas, nominuokite į Pildomąją Tarybą tuos žmones, 

kurie Jums pažįstami ir kurie gali užtikrinti, kad ir ateityje SLA augs ir stiprės. Tokiais, yra 

dabartinės Pildomosios Tarybos nariai. Todėl savo kuopoje nominuokite ir balsuokite už visūs 

dabartinės Pildomosios Tarybos narius, kad jie ir vėl (ateityje) vadovautų mūsų SUŠIVIENUL- 

MIT, o mes būsime ramūs ir tikri, kad mūsų brangi organizacija pavesta išmintingiems vado

vams ir geriems šeimininkams.

SLA GEROVĖS KOMITETAS

J. Andrulonis, Sekretorė 
4018 Franklin Road 
Pittsburgh, Pa. 15214

M**’

esamas Čiurlionio Galerijos tur-

trys nauji nariai: Valteris Ali- 
veckis ir abudu Alesuikai. At
rodo, kad klubas išaugs j seniau 
buvusį skaitlingą klubą.

Greitoje ateityje bus vėl vis
kas kaip ir buvo.

Klubo h* rengėjų vardu dėko
ju jums, St. Petersburg© sve- 

įčiai, už taip skaitlingų atsilan- 
! kymą pas mus. Dėkoju mus 
1 linksminusiam p. Alesnikui su

Atidarė savo žiemos sezoną 
su geru pasisekimu ir linksmai. 
Atidarymas įvyko lapkričio pir
mą d., šeštadienyje, Civic salėje, 
E. Point.

Gražiausiai praėjo programa, 
kjidą sudarė Elena Rukštelienė 
ii astuonių žvaigždučių. Tai bu-' jo akordionu. Mes visi gavome 
vo rinktinės stt maloniais balse-‘ savas kojas pamiklyti. Greitai 
liais, kurioe patiekė penkias dai- pasijautėm keletą metų jaunes- 
neles su pridečkn, nes publika niais. Klubas pradėjo augti na
vis norėjo daugiau išprašyti, riais. Į trumpą laiką priaugo 
Garbė Elenutei, kad ji taip su
tartinai sumokina. Tai sudaro 
gražų dainininkių darželį. Mes, 
šio Tampos klubo rengimo ko
misija atsiprašom mielųjų dai
nininkių ir ir jų mokytojos, kad 
negalėjome jų taip priimti, kaip 
turėjo būti priimtos. Bet kitą

; kartą mes dvigubai atsigerinsim. 
Dabar turime kiek pakeitimų.

Floridoje dar vis tebėra šil
tas gražus vasariškas oras, tik 
naktys vėsios. Lietaus turim 
kiek reikalinga žieminių gėlių 
žydėjimui išlaikyti ir medžių 
žalumui pasilaikyti. Soduose šį 

I metą matosi pilnutėliai citrų 
tas, kasa ir dokumentai būtų medžiai, pilnai apsikalbinėję der-
perduoti Čiurlionio Galerijosdraugų “Drauge”, kurie net 

apmokamuose skelbimuose vie'-*korporacijai;
nintelę steigėjų tvarkomą naujo- 2) Jaunimo Centre- veikianti 
se patalpose Čiurlionio Galeriją ’ dailės galerija nustotų vadintis 
bando vadinti “II-ja Čiurlionio, 
Galerija” arba vardą iš viso nu
braukti. Nežinomi ir K. Bra- 
duno sumetimai, kodėl jis rašy
damas apie Marių Katiliškį ra
do reikalinga įterpti melu atsi
duodančią pašaipą Čiurlionio

lingais vaisiais.
Lietuvių Kaimelis greitu lai

ku susilauks geriausių patogu
mų. Tik už pusės mylios ant 
Hilsboro (92) ir 56 gatvės-bai
giama statyba. Bus “Malį” su 
šimtais visokių produktų krau
tuvių. Rengiamas kai kurių 
atidarymas dėl Kalėdų švenčių. 
Tai bus Tampos Liet, klubo na-

“Čiurlionio Galerija”.
Tvarkingam minėto turto pe

rėmimui - perdavimui reikalin- 
?ga- sudaryti visuomenės atstovų 
komisiją.

Šio rašto nuorašai siunčiami
Leituvos Generalinei Konsulei Į riams pėsčiomis gražus pasi- 

Galėrijos- steigėjams. (“Drau-Jp- Juzei Daužvardienei, kun. J.
gas”, 1975. XI. 1). Gal jo sąžinė 
nerami dėl 3000 dolerių iš Čiur
lionio Galerijos kasos?

Mes matome aiškų visuome
nės atbudimą. Čiurlionio. Galeri
jos reikalu. Anksčiau ar vė
liau ji. nustos; .tikėjusi. ..jėzuitų 
žodžiams, nes j.ei sąžinė.gali ty
lėti mažame č. Galerijos reika
le, tai kodėl ne kiturY Atrodo, 
ne už kalnų tąs... laikas, • kada 
Jaunimo Centro- galerijai pri
kergtas “Čiurlionio Galerijos” 
vardas kiekvieną kartą bus pa
skaitytas netiesa iš- vienuolio 
lūpų. Laukdami lietuvių spren
dimų, mes;'esaųaę- tikri, kad jie 
ras tik vieną Čiurlionio Galeriją, 
tvarkomą josvįsteigėjų; — .ne 
dvi, ne tris kaip jėzuitai ir 
“Draugas” bando įtaigoti.

čiurlionio Galerijos, inc.
INFORMACIJA

Art Gallerv of “Čiurlionis”, Inc.
* r Y” . .

Čiurlionio Galerija
Office: 6449 SoJ California Ave., 

Chicago; HL 60620,
Ph.: PR 6-4324

Didžiai Gerbiamam ~ 
kun. Gediminui Kijaiiskui, 
Lietuvių Jėzuitų Provincijolui

Borevičiui J. S? Čikagos Jėzuitų 
Namo Vyresniajam ir kun. Al
gimantui Keziui J. S. Jaunimo 
Centro Direktoriui.

vaikščiojimas ir patogus apsi-

pirkimas.

“MbIT*1* praktikuojami, kas su
daro gerą progą puikiai laiką 
praleisti ypatingai seniems žmo
nėms, kartu jauniems. Dabar 
krautuves tiek modernizuoja ir 
architektai lenktyniuoja, kad 
būtų viena ož kitą patrauklesnė 
pataikai. “Malis” vadinami krau
tuvių blokai apsodinti medžiais 
ir gėlynais ir visokiais pirkė
jams patogumais.
Tampos Lietuvių Amerikos Pi
liečių klubo nariams pranešimas

Klubas pakeičia savo nutartus 
parengimus. Būtent, buvo pla
nai gruodžio mėnesyje surengti 
klubo 25 metų sukaktį. Dėl su
sidėjusių aplinkybių nebus tas 
įvykdyta. Klubo naudojama sa
lė pasikeičia į kitas rankas, bū
tent dėl susidėjusių aplinkybių 
salę perims valsčius, nusavins. 
Kol vėl viskas bus pertvarkyta, 
nebus galima sale naudotis.

Prašau visų narių dėmesio
Klubo sekantis susirinkimas 

jvyks kaip ir seniau — gruo
džio mėn. pirmą šeštadienyje t. 
y. gruodžio 6 d. 1 vai. popiet, 
antrašu. 5707 Orient Rd. T. Y. 
Williu. namuose. Narius prašom 
.atsilankyti laiku. *

Susirinkimas- bus labai -svar
bus visiems išgirsti kas bus to- 
Tesniai vykdoma ir kokios bus 
pakaitos.-. 7

Klubo šekr. Ona ViHenė

Prof. .Adomas Varnas
Č. G. Garbės Pirminnikas 

ir Direktorius

Domas Adomaitis
Č. G. Pirmininkas

Frank Zogas 
Vicepirmininkas teisiniams 

reikalams
Emilija Kolbienė 

Sekretorė

< GEROS DOVANOS
stos KNYGOS PARDUODAMOS DABAR ‘'NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:/

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4,00 dabar tik __

Minkštais viršeliais tik
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTĄ KULTŪRA

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ______
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arb* 

money orderj. . .

ŽIAURŪS ŽMONES/ : 
$L00

Čiurlionio Galerijos turto 
reikalu

ProvinciotaLkųn. J/Krištana- 
vičiui vadovaujant pastatytame 
Jaunimo Centre buvo sudarytos 
sąlygos įsikurti ir Sustiprėti - lie
tuvių dailės ceiitrūi — Čiurliono 
Galerijai, kurios ' pagrindinis 
tikslas buvo sudaryti ir ugdyti 
Meno- Kūrinių Fondą — lietuvių 
dailininkų kraitį Nepriklauso
mai Lietuvai. -Deja, vėliau iš
kilęs ginčas dėl galerijos vado
vybės, jos idėjos ir turto apsau
gos užsitęsė iki šių dienų, kol 
pats gyvenimas jį išsprendė.

gį * r*

Kaip žinia, pastaruoju laiku 
ginčyjosi steigėjų Illinois val
stybėje įregistruota; ne pelno 
tikslams Čiurlionio Galerijos 
korporacija su-galerijos Globos 
Komiteto likučiais. Lietuvos 
Konsului pasitraukus iš Globos 
Komiteto, tas komitetas nusto
jo galios atsinaujinti; pasitrau
kus iš (komiteto • Auk V. Bata
kienei ir dail. E?. Kaupui —r Glo
bos Komitetas, mirė natūralia 
mirtimi, palikdamas Čiurlionio 
Galerijos korporaciją, atstovau
jamą įstatyminės Direktorių 
Tarybos, vieninteliu Meoo.Kū- 
rinių Fondo saugotojų ir gale
rijos tvarkytoju. ’ •<

šių faktų.- .akivaizdoje mes 
prašome Jus, Gerbiamas Pro, 
vincijole, patvaękyti. kad: I

1) Jaunimo Centre, Čikagoje

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. -60698 '

because they think it
privilege. Either way,

1739 So. Halsted Street Chicago, Ilk 60608

2 — NAUJIENOS. CHICAGO 8. MONDAY. NOVEMBER 24. 1575

A lot of people don t want to use that rooney 
right away, there’s

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years. 

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one ' 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

mature at just the right / 
age for you.



X Kląų$eiki$KAI VATIKANO PAGALBOS NESULAUKIA
Spalio mėnesį per keletą ka

talikiškų laikraščių (lietuvių ir 
svetimtaučių) praėjo šauksmas 
— “Lietuviai reikalingi dides
nės Vatikane pagalbos”. Viešu
mon su tokiu pareiškimu išėjo 
europietis protestantų kunigas 
Michael Bourdeaux. Jį pakarto
jo Los Angeles arkivyskupijos 
laikraštis “The National Catho
lic Register’. Kunigo Bourde
aux mintis persispausdino kai 
kurie lietuvių katalikų laikraš
čiai. -

Svarbesnieji kun. Bourdeaux 
pareiškimai yra: Vatikanas po
litiniuose manevruose apeina 
Lietuvos katalikų problemas; 
Vatikano diplomatai nenori ma
tyti, kokius sunkumus pergyve
na katalikai Lietuvoje: tikrai 
Lietuvos katalikų padėčiai pa
vaizduoti, lyg atkirtis Vatika
nui, esanti leidžiama “Liet. Ka
talikų Bažnyčios Kronika”; lie
tuviai katalikai turi pagrįstų rei
kalavimų ir esą įsitikinę, kad 
Vatikanas* nenori jiems padėti.

Kun. Bourdeaux yra surašęs 
ir keletą pasiūlymų bei veiklos 
punktų, kuriuos Vatikanas tu
rėtų vykdyti derybose su sovie
tų valdžia bei teikdamas pagal

bos katalikams už geležinės už
dangos.

Popiežius Los Angeles 
frontininkų studijose

Taigi, lietuviai Vatikano pa
galbos nesulaukdami, kaip kuni
gas Bourdeaux sako, pradėjo 
leisti žinių biuletenį, žmonių kal
boje sutrumpintu “Kronikos” 
vardu vadinamą. Gyvenime bū
na ir kitaip. Ilgas laukimas iš
šaukia aštresnio nekantravimo 
pasireiškimą ’— veiksmu arba 
keiksmu.

Pavyzdėlis iš Los Angeles, čia 
lietuvių kolonijoje kasmet su
rengiamas Liet. Fronto Bičiu
kų sambūrio politinių studijų 
savaitgalis. Kaip tradicija jis 
būna prieš Vasario šešiolikto
sios minėjimą ir nemažai pro
gramos laiko skiriama Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir kitų veiks
nių kritikai bei frontininkų, ka
daise jaunaisiais katalikais be
sivadinusių, tariamam jėgos pra
našumui iškelti.

Paskaitas skaito bei diskusi
jose dalyvauja vietinės fronti
ninkų jėgos bei jų simpatikai ir 
žymiausi frontininkų veikėjai 
atsikviesti iš kitų miestų. Bū-

Nesakykit, kad jūs nebuvote įspėtas. 
Bucks County, Pensylvanijoje, žemės 
savininkas aiškiai pareiškia savo ryž
tą medžiotoju atžvilgiu, kurie, gal 
būt, kreipia sportininko akį į jo lau

kus

I ŠAULIAI VEIKIA i
7 os Angeles Juozo Dauman

to šaulių kuopa, su pirmininku 
Kaz. Karuža priešaky, yra tur-, 
būt veikiausią lietuviška orga-į 
nizac'ja šioj kolonijoj. Kelios!

• šaulės ir keliolika šaulių įsigijo I 
uniformas, kuriomis jie matomi 

/minėjimuose ir lietuviškuose su
sitelkimuose.

Š. m. lapkričio 2 d., 12 vai. 
po šv. mišių, sekmadienį, susi
rinkime (pirmininkavo Just. 
Naujokas, sekretoriavo v-bos 
sekretorius J. Uksas), šaulių me
daliu apdovanota veikli šaulė So
fija Vizgirdienė. Ponia Sofija 
lietuvikiems reikalams (pač 
lietuviškai radijo valandėlei) yra 
surinkusi kelis tūkstančius do
lerių. Ją pagerbenčiu žodžiu 
pristatė pirm. Karuža, medalį 
sus-mui plojant įteikė pulk. T. 
Sereika.

nariu j Lietuvos Fondą ir žada ipaudai remti. Delegatas į tą
savo įnašą didinti. Surinko gan I kongresą stud. Linas Kojelis šil- 
dideles aukų sumas Tautos Fon-Įtais žodžiais padėkojo šauliams
dui ir kitiems lietuviškiems rei- ( 
kalams. New Yorko šaulių pa-l
vyzdį sekdami, jie ruošiasi iš- 
le’sti kuopos šaulio dr. Gr. Va
lančiaus knygą apie vysk. Mot. 
Valančių.

Toks daumantiečių veikimas 
plaukia, iš kelių jiems labai pa
lankių šaltinių: simpatinga ir 
populiari valdyba (Karuža, Gi- 
lys, Uksas, Janušauskas, Stan
čikas, Orlovienė, Kaškelienė), 
kuopa labai gausi nariai, šaulių 
kuopos valdyba kviečia visus su
sipratusius lietuvius-es stoti į 
šaulių gretas ir dirbti bendrai 
Lietuvos vadavimo darbą.

šaulių kuopos balius

ir losangeiiečiams apskritai už
taip dosnią paramą jaunimui. 
Stipri vienybės dvasia tarp vy
resniųjų ir jaunųjų yra tas atei
ties laidas, kuris lietuviškumą 
tremty išgelbės, pareiškė sim
patingais “ilgaliemenis” liet, 
jaunimo vadovas.

Kuopos pirmininkas ir banke
to vadovas padėkojo visiems 
perskaitė, kurie loterijos fantais 
(dailininkas pulk. J. Andrašū- 
nas padovanojo net $100 ver
tės aliejinį darbą), valgiais, py
ragais, gėrimais ir darbu ge
raširdiškai prie parengimo pri
sidėjo, dar šiuos šaulius, šau
les ir jų bičiulius, kurie padė
kos nusipelnė: Sof. Puikūnienė,

aL Piiniomenė (zagareliai), mo
terų vadovė O. Orlovienė. D. 
Kaškelienė, Reg. Jurkūnienė, M. 
Tučingienė, O. Makerienė, Er. 
Venckienė, L. Stadalninkienė, 
Bonatienė, Janušauskai, Tumi- 
nienė, Mitkienė, Paškauskienė, 
Sturonienė, Barauskai, Reivydas, 
Naujokas, Uksas, Galdikas, Ra
čius, Baltrėnas, Strupis, Venc
kus, Pinkus, Kazilionis ir kt.

Jau vien šių 40-ties pavardžių 
rinktinė akivaizdžiai parodo dau- 
mantiškės šaulių kuopos veik
los platumą. Kadaise buvau gan 
skeptiškas, ar išvis šaulių or
ganizacija tremty reikalinga. 
Bet jų įvairiopas veiklumas vis- 
labiau įtikina, kad šauliai ne tik 
reikalingi, bet be jų ir visas lie
tuviškasis tremties gyvenimas 
būtų blankesnis. • V.

PASSBOOK SWINGS^ 
the best way to ulariy!

Paid and 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

AITH REPAYMENT
FKF YOUR INCOME '■ ■ —. ,. • -

see us for 

financing

AT OUR LOW RATES

na ir šiaip svečių kalbėtojų, ku
rie studijų rengėjų supratimu 
yra frontininkų politikai priim
tini bei jų reklamai naudingi.

šįmet frontininkų studijų sa
vaitgalyje svečias kalbėtojas pa
lietė ir Vatikano politiką Lietu
vos atžvilgiu. Ir lietė skausmo 
ir nekantravimo iššauktais žo
džiai — pavadino dabartinį po
piežių Paulių VI niekšu!

Popiežių nuo niekšybės gin
ti atsistojo kitas tų studijų da
lyvis, vietinės publikos svečias. 
Sakėsi nepritariąs Vatikano so
vietams pataikaujančiai politi
kai, bet popiežių negalima niek
šu vadinti ir dėl to, kad jis ne
telpąs Į kalbinės žodžio “niek
šas” sampratą.

Bepigu šauliams neturėti gau
singų susirinkimų, jie turi “sa
vą” svetainę, Pūtviais-Kudir- 
kais-Smetonais-Valančiais sienas 
papuoštas, stalus 1 ietuviška 
spauda apkrautus. Visa tai tik 
keli žingsniai nuo lietuviškos šv. 
Kazimiero bažnyčios Jadvygos 
ir Kazio Karužų vilos “Trakai“.

Tuom nesitenkindami, Dau
manto kuopos šauliai svarsto, 
gal vėliau reikalų įsigyti savą 
sodybą, jeigu paremtų susipra
tusi lietuvių kolonijos visuome
nė. Dar anksčinau kuopa įstojo

ninku studijose ir kas J. Viliu- 
šio apie popiežių parašyta, at
rodo, kad Viliušis švelniau savo 
nuomonę pasakė. Pagaliau tie 
pavyzdėliai parodo, jog ir nevisi 
katalikai taip jau labai jautrūs, 
kad nedrįstų atvirai savo nuomo
nę apie popiežių pasakyti.

Šiluva vėL spaudoje

[Mutual Federal 
Savings and Loan

222 WEST. CEEMĄK ROAD ' CHICAGO, ILLINOIS SC6^
Phone: Virginia. 7-7747

Thur.9-8 Sats 9-1HOURS: Mon.Tue.Eri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

** Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

...- .. ............ _________________________

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A, Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Frontininkų pasikviestasis 
garbės svečias kalbėtojas aiški
no, jog popiežius žino, kiek Lie-! 
tuvoje uždaryta bažnyčių, žino, 
kaip varžomas įstojimas į kuni
gų seminariją, žino, kaip varžo
ma -ir^kįtokja -katalikų religinė 
veikla, bet dėl to nė neprotes
tuoja. Kalbėtojas diskusiją 
baigdamas dar sustiprino savo 
nuomonę, tardamas, jog net pa
čiam popiežiui į akis pasakytų, 
jog jis niekšas.

Ir žinote — svečias kalbėto
jas buvo Simas Kudirka, dėl ku
rio Amerikon atkeliavimo tiek 
mūsiškių veiksnių ginčytasi ir 
frontininkų skųstasi, kad jų vei
klos “žvaigždės” Čikagoje nepa
teko į Simo sutikimo fotografi
ją. O jo oponentas, ėmęs popie
žių nuo niekšybės ginti, buvo ne 
frontininkas, bet nuo seniau 
stipriai katalikų spaudoje straip
sniais pasireiškiąs dr. Grigas Va
lančius ir pažymėtinai gerai per
nai Drauge išpūstas frontininkų 
studijas supliuškinęs.

Šį losangeliškių lietuvių gy
venime nutikusį įvykėlį pami
nėti mane iššaukė K. Strėva ir 
P. Stravinskas savo atsiliepi

mais Naujienose į J. Viliušio 
spausdintąjį raštą apie Kanados 
lietuvių knygą “Lithuanians in 
Canada”. J. Viliušis popiežiaus 
neklaidingumą parašė tarp ka
bučių ir prasitarė apie religi
nius mitus. Jo oponetai įžiū
rėjo piktai užgaulų popiežiaus 
įžeidimą bei katalikų j ausmų pa
žeidimą.

Gretinant kas šnekėta fronti-

'Šiluvos ir kitokio vardo kop
lyčių statybas primindamas ir 
savo asmeninę nuomonę išreikš
damas, J. Viliušis, kaip iš vie
no minėtojo oponento matyti, bū
siąs kai kuriuos katalikus įžei
dęs, nors yra; aiškių faktų, kad 
ir labai gerų ‘ katalikų dėl Šilu
vos stebuklingumo nesutariama.

Buvo laikas, kai koplyčių te
ma plačiai rašyta ir išeivių spau
doje diskusijos vestos, bet šį
met apie Šiluvą kalbama ir oku
puotos Lietuvos laikraščiuose. 
Pavyzdžiui, dekanas kun. Balčys 
iš Amerikos Lietuvon nuvykęs 
“Gimtajam kraštui” davė pasi
kalbėjimą ir-mini Šiluvos atlai
dus, o tas pats “Gimtasis kraš
tas” išspausdino straipsnį — 
Kaip atsirado Šiluvos “stebuk
lai”.

K. Strėva Naujienose pasireiš
kė jautriu Šiluvos gynėju ir su
rašė eilę klausimų, adresuotų J. 
Viliušiui. Juos perskaičius kyla 
klausimai: ar K. Stržva skai
tė tėvų pranciškonų leidžiamame 
“Aidų” žurnale 1972 metų vie
name numeryje išspausdintąjį 
A. Maceinos straipsnį: “Tasai 
nepažįstamasis Ivinskis”?; jei 
skaitė, ar kur nors atsiliepė pro
testu, kad ten nepagarbiai apie 
popiežiaus politiką rašoma ir 
kad užgaunami į Šiluvą tikin
čių jausmai?

A. Maceinos straipsnis skir
tas pagerbti mirusį istoriką Ze
noną Ivinskį. Ir Maceinos ir 
Ivinskio ir pagaliau Aidų redak
toriaus katališkumu netenka 
abejoti, bet jie nepasibaimino

š. m. lapkričio 8 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadienį, įvyko šv. Ka
zimiero parapijos salėje šaulių 
banketas — koncertas buvo vi
sais atžvilgiais šaunus ir skait
lingas. Pirm. Karuža sklandžiai 
pravedė programą. Los Ange
les papuliari solistė Janina Čę- 
kanauskienė gražiai padainavo 
Gailevičiaus “Rudens Tango”, 
Hens Lang “Vien tik smuikas” 
ir Dino Olivieri “Ak sugrįžk”. 
Akompanavo lygiai mėgstama 
ir populiari pianistė Raimonda 
Apeikytė.

Scenon iššaukti ir gėlėmis ap
dovanoti ką tik iš Lietuvos at
vykę Juozas Lipas ir stud. Li
vija Lipaitė, Kalifornijoj jau ke- 
leri metai gyvena Marija Lipie
nė ir už Ed. Matis ištekėjusi ki
ta dukra. Penkių metų nepails
tamos pastangos pagaliau apsi
vainikavo Lipų šeimos laimėji
mu, jie visi drauge pradės nau
jai kurtis laisvame Kalifornijos 
krašte. Labai nemaloningai oku
puotos Lietuvos Valdymierai 
juos laisvėn išleido, iškratė iš
čiupinėjo iki paskutinės siūlės. 
Neleido nė santaupų išsivežti, 
rubiną atėmė ir tik po $50 te
leido jų iškeisti. Visi kraštai ieš
ko draugų pasauly “Helsinkio 
dvasioje”, Maskvos muitinin
kai “tikrina”, pasakojo vienas su
grįžęs iš dainų, šventės,

'šaulių baliuje buvo pasveikin
ta ir iš tolimo Bostono atvyku
si viešnia šaulė Angelė Vakau- 
zienė. Iš baliaus pelno paskir
ta $250 Jaunimo Kongreso rei
kalams, kita dalis — lietuviškai

ST 4 SUSIVIENIJIMAS
I A LIETUVIŲ

-K AMERIKOJE
SLA — jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
AnaambliaL chorai, grupė*, ui*akiu*io* 10 ar daugiaa egaempUorhj. 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiau! čekį ar Money or

deri tokiu adrese NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

skelbti, jog Šiluvos šv. Merge
lės apsireiškimas nesąs istoriš
kai pagrįstas. Istorikas Zeno
nas Ivinskis tvirtinęs, jog Šilu
vos stebuklas esąs tik legen
da. Reikalavęs, kad kunigai to 
stebuglingumo neskelbtų, nes 
skelbimas nebuvusių dalykų esąs 
žmonių mulkinimas, o maldingu
mas, atremtas į netikrą dalyką, 
virstąs apgaulingu.

Taigi, piktinamasi J. Viliušiu 
Naujienose savo nuomonę Vati
kano ir mitų klausimu paskel
bus, bet neužtiktas atsiliepimas 
dėl galimo katalikiškųjų jausmų 
pažeidimo istoriko Zenono Ivins
kio teigimu, kurį A. Maceina 
atpasakojo Aidų žurnale,

(Bus daugiau)

Taupykite

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di< 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. .Antra, 
jie padeda sukurti - geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

.800 So. Halsted St Chicago, Ill 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS, 

teirta 1923 met*I*. TeL 421-3071
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NEPRIKLAUSOMYBĘ
šių metų lapkričio 16 dieną Kazys Škirpa Philadelphijos 
ramovėnams skaitė paskaitą apie kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę, čia spausdiname pačias svarbiausias 

pulk. Škirpos mintis.
(Tęsinys)

Tai didžiai sustiprino tautos 
valstybinį įsisąmoninimų ir bu
vo begaliniai svarbu, kai po 20 
metų tautos entuziastingos kū
rybos savo ir žmonijos labui,

1940 metais mus ištiko didžio
ji nelaimė — kai Lietuva tapo 
Sovietų Sąjungos agresijos au
ka — ir kai vėl atsistojo prieš 
mus lemtingas klausimas — 
panašus kaip 1918 metais —,

Mes turim vilties
šeštadienio vakarą Chicagos lietuviai ir Amerikos 

Lietuvią Tarybos nariai, suvažiavę į metinę konferenci
ją, pagerbė du laisvos ir nepriklausomos Lietuvos drau
gus — kongreso atstovą Edwarda J. Derwinskj ir Chica
go Tribune populiarų bendradarbį Bill Anderson. Pa
starasis šia proga lietuviams padarė dar vieną patarna
vimą, gausiems minėto dienraščio skaitytojams primin
damas Amerikos lietuvių ryžtą gimtinio savo krašto 

_ laisvei.
šeštadienio Tribune skiltyse jis paleido dar vieną 

Amerikos lietuvius liečiantį straipsnį. Lietuvius jis pa
vadino “pasiryžusiais Lietuvos siekėjais”. Taip jis ir sa
vo rašinį pavadino. Vietomis jis mus padėjo į savo vietą, 
vietomis jis pagyrė daugiau negu esame verti, bet savo 
rašinyje jis pasakė daug teisybės, kuri mums visiems 
turėtą būti maloni.

Teisybė yra ta, kad JAV prezidentas, raginamas 
užmiršti Lietuvos aneksijos nepripažinimą, vis dėlto tą 
raginimą nepaklausė. Jis viešai pareiškė, kad JAV Lie
tuvos prijungimo prie Sovietą Sąjungos nepripažino iki 
šio meto, nepripažins ir dabar. Prezidentas, Valstybės 
departamentas ir kongreso atstovai, gavę 100,000 Ame
rikos lietuvių laišką, ryžosi viešai paskelbti, kad Lietu
vos aneksija nebus pripažinta. Jis net sušaukė specialią 
konferenciją Baltuose Rūmuose, sukvietė galingą Ame
rikos organizaciją atstovus ir jiems viešai pareiškė, kad 
Lietuvos prijungimas prie Sovietą Sąjungos nebus pri
pažintas.

Žurnalistas Anderson rašo, kad tokiam nutarimui 
prezidentą pastūmėjo laiškais išreikšta lietuvią valia, 
bet mums atrodo, kad tokiam sprendimui turėjo įtakos 
ir tiksli informacija, kurią prezidentas Fordas turėjo 
apie visą Lietuvos pavergimo procesą. Gerald Fordas, 
dar nebūdamas krašto prezidentu ne tik buvo tiksliai in
formuotas apie Lietuvos valstybei ir lietuvią tautai pa
dalytą prievartą, bet jis lietuviams išdėstė savo pažiūrą 
apie sovietu karo jėgą ir policijos žiaurumus Lietuvoje. 
Jis skaitė pagrindinę paskaitą Chicagoje genocido paro
dos atidaryme, kur pareiškė savo pasipiktinimą ir pa
smerkė tokį didelės valstybės elgesį su nedideliu savo 
kaimynu. Rusai žiauriai pasielgė ir su kitais Rusijos 
kaimynais —* latviais, estais, gudais, lenkais, ukrainie-

čiais, gruzinais ir kitais kaukaziečiais. Tiksli informa
cija ir gausūs laiškai galėjo versti prezidentą ne tik pa
sipriešinti įtakingiems savo patarėjams, bet savo nutari
mą viešai paskelbti.

Žurnalistas Andersonas šeštadienio rašinyje primi
nė, kaip Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, draugingos Amerikos lietuvių spaudos pa
galba, visame krašte suorganizavo laiškų rašymo kam
paniją, kuri užvertė ne tik Baltuosius Rūmus, bet ir Val
stybės Departamentą laiškais, prašančiais nepateisinti 
rusų padarytos prievartos Pabaltijo kraštuose ir nepri
pažinti sovietų aneksijos. Keli mūsų tautiečiai nenori 
Dr. Bobeliui ir jį remiančiai Amerikos Lietuvių Tarybai 
priklausančių kreditų, tuo tarpu žurnalistas Anderson, 
būdamas geriau informuotas, negu kai kurie “ambasado
riai” Washingtone, visa tai iškelia viešumon. Jis dar dau
giau prideda. Savo straipsnį jis baigia tokiais Amerikos 
Lietuvių Tarybos atliktais darbais:

“Kaip tik šią savaitę kongreso atstovas Edward 
J. Derwinski laimėjo vienbalsį atstovų rūmų pako
mitečio pasiūlymą priimti rezoliuciją, kuri pareikštą 
šio nusistatymo (nepripažinti sovietų aneksijos) 
tvirtą įsitikinimą, šios rezoliucijos pajėgumas yra 
daugiausia moralinis.

Nežiūrdint į visa tai, dabai sunku yra išmatuoti 
laisvę ir meilę jai, bet šis klausimas nekyla tarp žmo
nių, kurie tos laisvės neteko. Aš asmeniškai sveiki
nu Pick Congress viešbutyje susirinkusius, drįstan
čius parodyti daugumai, ką pasiryžimas gali pada
ryti. Jie parodo, kad visuomet yra vilties”. (The 
Chicago Tribune, 1975 m. lapkričio 22 d., 10 psl.).
Mums malonu, kad žurnalistas Anderson, mūsą skai

čių gerokai sumažinęs, o mūsų pasiryžimo pasiektus re
zultatus gerokai padidinęs, išskiria lietuvius iš kitų et
ninių'grupių, su jais bendradarbiauja ir pritaria jų sie
kimui padėti pavergtai lietuvią tautai, 
šiltais jo žodžiais, bet, mūsų laimei, mes 
silpnybes. Mes būtume galėję daugiau 
pirma-pagalvotume, o vėliau spręstame.
būtų buvę efektyvesni ir įspūdingesni, jeigu būtume pir
ma duomenis surinkę, o tiktai tada sprendimus darę.

Šiandien spausdiname VLIKo leidžiamos Eltos pra
šymą siųsti VLIKui visus pranešimus, liečiančius Helsin
kio konferenciją, kad būtų galima padalyti jos vertini
mą. Kaip Elta, taip ir VLIKo pirmininkas pirma paskel
bė Helsinkio konferencijos vertinimus, o vėliau pradėjo 
rinkti medžiagą apie tos konferencijos nutarimus. Pa
našių vertinimą padarė ir kiti mūsų politikai, redaktoriai 
ir organizacijos. Jeigu lietuviai pirma surinktų duome
nis, o vėliau spręstų, tai ją ryžtas padėti gimtiniam kraš
tui būtų dar didesnis ir efektyvesnis.

Mes patenkinti 
žinome ir savo 
padaryti, jeigu 
'Tie žingsniai

kaip gclbfti*? Deja vėl viešai nužudymus, ir kad kaip visiems čių, be jau prieš pusmetį įsileis 
įšaukti savanorius prie ginklo, 
šį kartą būtą buvę per daug ri
zikinga, kai kraštas staigiai jau

1 buvo okupuotas stambiomis 
rusą raudonosios armijos jė
gomis. Teko surasti kitą, nau
joms aplinkybėms priderintą, 
pakartotino išsilaisvinimo meto
dą. Likimas vėl lėmė, 
iniciatyvos teko imtis ne 
kitam, bet dabartiniam 
prelegentui.

Ją pradėjau rizikingu 
liu birželio pabaigoje į rusų jau 
okupuotą Kauną kontaktuoti 
savo buvusius iš Nepriklauso
mybės Karo kovos draugus, 
kad aptarus su jais galimumą 
Lietuvą vėl gelbėti. Po to pa
reiškiau Lietuvos vardu for
malinį dipomatinį protestą 
Berlyne dėl Sovietų įvykdytos 
prieš Lietuvą agresijos. Mano 
pavyzdžiu, panašius protestus 
pareiškė ir visi kiti Lietuvos 
diplomatiniai atstovai, tada 
dar normaliai ėję savo parei
gas. Buvo džiugu, kad kitų vals 
tybių Vyriausybės, prie kurių 
jie buvo iš seniau Lietuvos 
akredituoti, nepripažino jos 
inkorporavimo į Sovietų Sąjun
gą. Ypač buvo džiugu, kad pati 
pajėgiausia jų tarpe— Jungti
nės Amerikos Valstybės — vie
šai, Pasekretoriaus - Sumner 
Welles lūpomis, pasmerkė tą 
piktą Sovietų Sąjungos 'aktą 
prieš mažą, nei kuo nenusikal
tusią Lietuvos valstybę.

Tačiau popieriniais diplo
matų protestais Lietuva bu
vo nebeišgelbėjama. Taip pat 
būtų buvę nerealu tikėtis, 
kad didžiosios lietuvių išeivi
jos Jungtinėse Valstybėse va
dovams pavyktų priprašyti šio 
krašto Vyriausybę, kad pa
siųstų į Lietuvą nors kelias 
savo divizijas rusams įsibrovė 
liams iš mūsų krašto išvaryti. 
Juo labiau, kad tada JAV-bės 
į karą dar nebuvo įsivėlusios, 
o kai įsivėlė — stojo į talką ne 
Lietuvai, bet pastarosios prie
šui — Sovietų Sąjungai. Buvo
me raminami tik gražiais pa
žadais, jog valstybinė nepri
klausomybė bus Lietuvai po 
karo grąžinta. . . To tebelau
kiame ir dabar!

Bet užsiimti spėliojimais apie 
tai, katra kariaujančiųjtj pusių 
galėtų karą laimėti, kaip tuo 
užsiėmė kai kurie ano meto 
mūsų politikai, ir laukti pasy
viai sudėjus rankas karo galo, 
kad turėtume pilną aiškumą 
nebuvo galima. Tai būtų prily
gę nusikaltimui, kai buvo tik
rų žinių iš krašto apie sovietiš
kojo okupanto ten vykdomą 
raudonąjį terorą, daromus be
galinius nieku nenusikaltusių si dėl Maskvos ultimatumo įsi- 
žmonių areštus, sadistinius leisti į mūsų kraštą neribotą 
kankinimus kalėjimuose, net rusų raudonosios armijos skai-

kad 
kam 
jūsų

ŠUO-

žinoma, okupantas buvo ėmę- tų sovietų garnizonų L>etwo- 
sis tikra genocido prieš lietu- je.
vių tautą kaip tokią, naktį su- 
imdamas apie 40,000 jos na
rių ir juos — užkaltus preki
niuose vagonuose, — deportuo
damas iš gimtojo krašto į toli
mąjį Sibirą nusikankinimui.

Tokiomis aplinkybėmis ir ne 
si tikint jokios skubios pagal
bos, nesimatė kitos išeities, 
kaip pasitikėti savo pačių jė
gomis: tinkamai jas paruošti 
kaip išnaudoti Lietuvos didžia
jam interesui hitlerinės Vokie
tijos tada jau planuotą žygį 
prieš Sovietų Sąjungą, taigi ir 
ginkluotą vokiečių smūgį tam 
žiauriam Lietuvos priešui.

Lauktas rusų — vokiečių 
karas, kaip žinoma, prasidė
jo birželio 22 d. anksti rytą. Tai 
buvo tas tikrasis LAF vadovy
bės signalas, pagal kurį sukili
mo veiksmai turėjo pradėti vi
sur krašte, kaip buvo iš anksto 
pasiruošta. Pavykus sukilėliams 
užgrobti Kauno radijo 
sukilimas buvo birželio 
rytą paskelbtas viešai.

Be to, buvo visa tauta 
ginta griebtis ginklo ir vyti bol
ševikiškuosius įsibrovėlius lauk 
iš Lietuvos ir perimti visur 
krašto valdymą į savo pačios 
rankas, kol to nepadarė vokie
čiai. Rezultate įvyko sterbūk
ias — buvo slaptas, LAF orga
nizacinis tinklas, kuris buvo 
apjungęs tik apie 36,000 vyrų, 
bet ryžtingų ir apsisprendusių 
kovai, virto visa sukilėlių ar
mija iš daugiau kaip 100,000 
vyrų, stojusių į aktyvią kovą 
prieš skaičiumi daug galinges
nes rusiškojo okupanto kari
nes jėgas mūsų krašte. Buvo 
įsijungę į tą kovą ir tie, kurių 
LAF vadovybės sukilimui pa
ruošti gairės ir slapti nurody
mai kaip sukilimą pravesti nė 
nebuvo pasiekę. Ir be to visi, 
tas gaires ir nurodymus nešio
jo savo širdyse jau nuo pat 
bolševikiškojo priešo įsibrovi
mo į Lietuvą prieš metus.

Į tautos sukilėlių masę buvo 
įsijungę ir buvusios mūsų ka
riuomenės likučiai, viso apie 
12,000 karių, . kurių rusai dar 
nebuvo suspėję išsklaidyti po 
Sovietijos garnizonus Rusijos 
gilumoje. Kartu su visa tauta, 
jie pasuko savo turėtus gink
lus prieš tą priešą. Bendrai 
paėmus, sukilime aktyviai, da
lyvavo apie 120 — 130,000 lais
vės kovotojų, taigi panašus 
skaičius vyrų, kokis būtų galė
jęs būti sumobilizuotas 1940 
metais, jei paskutinioji nepri
klausomos Lietuvos Vyriausy
bė (Merkio) nebūtų sugniužu-

stotj,

para-

Atitinkamai tautos sukilė
lių skaičiui ir to heroiško ko
vas žygio mastui, gavosi ir ne
mažas kovos aukų skaičius. 
Vien pačiame Kaune ir jo prie 
miesėiuose žuvo per kovas nuo 
priešo kulkų arba artilerijos 
sviedinių apie 200 sukilėlių ir 

buvo antratiek sunkiau sužeis
tų, paguldytų į vietines ligo
nines, nekalbant apie lengviau 
sužeistuosius, kurių skaičius li
ko nežinomas. Per sukilimo 
kovos veiksmus visame krašte 
žuvusių buvo viso apie 4000. 
Šie statistikos daviniai paimti 
iš LAF formalinių raštų Vo
kiečių Civilvaltungui, kai ta 
vokiečių okupacinė letena bu
vo ant Lietuvos ‘uždėta. Kaip 
1918-1920 m. kovų aukos, taip 
ir tos, kurių pareikalavo 1941 
m. tautos sukilimas, nebuvo 
veltui.

Birželio sukilėlių aukomis 
buvo nuplauta gėda nuo lietu
vio veido už pardavimą vals
tybinės nepriklausomybės be 
pasipriešinimo šūvio, iš naujo 
paryškinta prieš draugą ir prie
šą lietuvių tautos valia ir teisė 
į politinę laisvę, visiems lai
kams nunuogintas Maskvos me
las apie Lietuvos neva sava
norišką įsijungimą į Sovietų 
Sąjungą, o paties sukilimo lai
mėjimas grąžino lietuvių tau
tai pasitikėjimą savo jėgomis, 
kuris po trijų prieš tai priimtų 
ultimatumų Lietuvai be vy
riško pasipriešinimo jau bu
vo žymiai pakirstas. Praktiš
kos politikos atžvilgiu, buvo 
svarbiausia tai, kad pakarto
tinu Lietuvos neprikalusomy- 
bės deklaravimu -su ginklu 
rankoje Lietuva tapo ne tik 
faktiškai, bet ir teisiniai iš
jungta iš Sovietų Sąjungos 
sąstato pagal pačios Sovietų 
Konstitucijos nuostatus, jei 
kas Lietuvos priverstinam į 
Sovietiją įjungimui buvo lin
kęs teikti teisinės galios. Ant
ra — ir,tai buvo tiek-p at labai 
svarbu politikos vykdymo po
žiūriu — kad naujos tautinės 
Krašto Vyriausybės paskelbi
mu buvo atkurtas Lietuvos 
valstybės suverenumo -vykdy
mo organas, vieton bolševiki
nio priešo 1940 metais fiziniai 
sunaikintos A. Merkio Vyriau- 
svbės.

(Bus daugiau)
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A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...

— Keistas man jūsų pas mane atsilan
kymas, keisti, rodos, ir jūsų klausimai, įta
rinėjimai. Bus, lur būt, įvykęs koks dide
lis nesusipratimas. Galiu tik tiek pasakyti, 
jis visai nieko nekalbėjo, nieko neprašė 
ir, rodos, tuo pačiu laiku išėjo su mokyto
ju Pitt Penn. Ar juodu paskui ką kalbėjo, 
nieko nežinau, nes po laidotuvių nebuvau 
jo sutikusi.

Nieko gero čia nepešęs, išsinešė bent 
viltį, kad dar turi bent kur užeiti, pasi
klausinėti ir gal galų gale nors kiek dau
giau paaiškės, kas yra tas paslaptingas as
muo. Daug vilčių dėjo, ką galėsiąs patirti 
iš mokytojo Pitt Penn. Jis buvo buvęs jo 
mokiniu, bet daugiau po mokyklos baigi
mo nebebuvo susitikęs. Prisiminė tačiau 
iš tų laikų jį buvus pažangu bedievį, nes 
jis visiems aiškindavo, kaip pats pa
saulis susikūrė iš rūkų ir dulkių. Vis dėlto 
apsisprendė pirma aplankyti Robertsonus. 
Greit paaiškėjo, jog juos matyti nėra jau 
toks lengvas dalykas. Jie buvo milijonie
riai ir lengvai galėjo uždaryti duris net ir 
sekliui. Milijonierių galią gerai suprato 
Maikis Grinenbergas ypač, jei jie tuos sa
vo milijonus buvo sukaupę negengsteriš- 
ku būdu. Reikalas pasirodė lengvesnis, 
kai patyrė Dennį Robertsoną tebesėdint

kalėjime. Galvojo, jog, jei bus reikalas, 
galės po jo apklausinėjimo ir tėvus pama
tyti. Tikėjo surasti būdų, kad sūnus pats 
rekomenduos pamatyti jo tėvus. Tam rei
kalui jau iš anksto buvo suraizgęs ir planą.

Lengvai gavo leidimą, kaip seklys, nu
rodęs svarbų reikalą pasiteirauti apie sa
vo sekamą asmenį. Atvedus Dennį į ka
lėjimo advokatams skirtą kambarį, seklys 
iš karto pasisakė kas esąs. Pabrėžė turįs 
reikalą, netiesioginiai susietą su jo byla, 
bet norįs pasiklausti apie vieną jam žino
mą asmenį, kur informacijos suteikimas 
dar gali kiek palengvinti jo bausmę. Visą 
tą laiką jis atidžiai stebėjo atvestąjį kalinį. 
Dennis jam neatrodė išsigandęs, pasime
tęs, susinervinęs ar susidomėjęs jo iškvie
timu pas seklį. Jis buvo ramus, tik klau
siamai išplėtęs akis ir šypsojosi.

— Noriu jus paklausti apie tamsiai ap
sirengusį vyrą, kuris sėdėjo prie jūsų sta
lo Sietyno restorane tą vakarų, kai jūs 
paskui nušovėte savo draugą Džimį. Sa
kykite. ar tas asmuo buvo jau iš seniau pa
žįstamas ir ar jis nepaskatino prie nusikal
timo.

— Jūsų įtariamas asmuo visai nesėdėjo 
prie mūsų stalo. Jis buvo vienas prie kito 
stalo ir valgė vynuoges. Man rodos, jis vi
sai nesidomėjo, ką mes kalbame ir dėl ko 
susiginčijome...

— Tegul bus ir taip. Bet aš girdėjau, jis 
laikąs save pačiu Dievu. Ar jūs tuo tikite?

— Į ką aš tikiu ir ką laikau Dievu, tai

mano privatus religinis reikalas. Policijai 
tas visai neturi rūpėti... Man nėra privalu 
atsakyti į jūsų šį klausimą. Tą laisvę ga
rantuoja kiekvienam mūsų šalies piliečiui 
įstatymai ir konstitucija.

— Gali žinoma, neatsakvti. Aš tik no- 
rėųau jūsų talkos, kuri mano manymu, 
gali ir jums pagelbėti.’ Aš nieko blogo ne
noriu jums. Priešingai, norėčiau būti pa
slaugus, ir, jei turite kokių reikalų, galė
čiau tuoj užeiti ir pas jūsų tėvus ir pasa
kyti, ko jūs pageidaujate.

— Ne, nieko man nereikia. Mane tėvai 
aplanko kas savaitę, y,

Kaį. sargai išvedė Dennį, seklys pagal
vojo: — drąsus nenusiminęs kalinys, gy
vena giedria viltimi. Jaučiasi išdidus, kaip 
ir laisvėje milijonierių vaikas.

Kitaip galvojo Dennis, grąžintas į savo 
celę. Jis tuo pasimatymu buvo suerzintas 
ir pasipiktinęs. Jo įsitikinimu, kad ir čia 
žemėje vykdomas nusikaltimo atveju tei
singumas susvyravo jo galvosenoje. Atro
dė, kad visi įstatymai, jų vykdytojai yra 
ne dėl paties teisingumo įgyvendinimo, o 
tik dėl pačios tvarkos gyvenime išlaikymo. 
Jo galvoje kilo išvada, kad toks tobulas tei
singumas, net tiems įstatymų saugotojams 
yra set nepriimtinas. Kaip kitaip aiškinti 
ir seklio pasiteiravimus apie tą, jo suprati
mu, -susapnuotą dieviškąjį asmenį. Kodėl 
jis palikęs sekamus nusikaltėlius, kurie 
toliau tęsia savo nusikaltimų grandinę, 
išėjo ieškoti to, kuris žmonių širdyse pa

žadina tikro žmogaus tobulumo ilgesį. 
Kaip tai suprasti? Ar tų dviejų tūkstančių 
metų bėgyje žmonės savo prigimtimi pasi
liko tokie pat net krikščionybės šviesoje 
netobulėdami. Juk ir tada pats Kristus bu
vo išduotas ir nukryžiuotas tik dėl tos pa
čios tvarkos, pastovumo išlaikymo. Jis 
šaukė, vedė žmones į tikrą tobulumą ir 
skelbė tiesą visiems: fariziejams, rasto 
mokytojams, kunigams. Jis pasirodė jų 
gyvenimo tvarkos ardytojas, maištininkas. 
Tikriausiai ir dabar žmonės savo sielos už
kietėjime šauktų... “Išleiskite nusikaltėlį 
Barabą ir nukryžiuokite Jį... ” Krikščiony
bės pradžioje netrūko didžios sielos jo 
mokslo sekėjų. Jie mirė už jį kankinio mir
timi, ir alkani Nerono liūtai nepajėgė jų 
išnaikinti. Krikščionybė tada plito kaip 
gaisras pasaulyje. Mes esame veik visi 
krikščionys, bet kas būtų tokio mirtino 
persekiojimo metu dabar. Gal dabar jau 
priešingai liktų visai alkani Nerono liūtai.„ 
Gal būt, aš klystu, juk tokiose valandose 
didžios sielos jo mokslo šviesoje atgimsta 
ir pražysta savo aukos šventumu....

Seklys Maikis Grinenbergas, kuris te
besvajojo pereiti į Federalinės valdžios sek
lių agentūrą ir ten manė pasiekti didelę 
karjerą, tapti pasaulinio garso sekliu,, ir 
buvo įsitikinęs, kad jau ir gimdamas tu
rėjo tam talentą, lyg koks genialus meni
ninkas. Gal toks galvojimas apie save 
ir buvo klaidingas, bet savo pamėgtose pa
reigose jis buvo parodęs didelių gabumų.

Mokėjo gerai orientuotis įvairiose situaci
jose, mokėjo kur reikiant apsimesti ir ge
rai suvaidinti net didelio nusikaltėlio rolę. 
Tai padėdavo neretai jam įsibrauti į jų 
tarpą ir prisiplakti bei susidraugauti taip, 
kad jis sužinodavo ir visas jų nedorybių 
paslaptis. Kartą jis esą prisiplakęs prie 
jaunų susibaudėlių plėšikų, kurie eidami 
gal dar pirmą kartą banką apiplėšti, pa
ėmė ir jį, kaip bendrininką, žadėdami ly
giai pasidalyti su juo ir apiplėšimo gro
biu. Žinoma, jie skaudžiai apsiriko. Jis 
nusikaltimo vietoje atsuko savo ginklą į 
plėšikus, ir jie buvo suimti. Už tokį savo 
draugų išdavimą jie, jau ir grandinėmis 
surakinti, grasino jam atkeršyti ir jo gyvo 
nepalikti. Bet jis visai tokių grasinimų ne
išsigando, nes jau daug panašių gąsdinimų 
buvo girdėjęs. Nepaprastai jis tikėjo savo 
likimo Itiminga žvaigžde ir manė, kad į jį 
taikoma kulipka visada pasiklys ir jo ne
kliudys, nesužalos ir nė plauko nepalies.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
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Montrealio ateitininkai, savo 
25 metų jubiliejinę sukaktį, at
šventė labai iškilmingai pasi- 
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vėl solistus, šventiškai pakiliai |čios Kronikomis, aprašo Vilniaus < ...

šeštadienį spalio 25 d. Aušros 
Vartų salėje jaunutė studentų 
ateitininkų pirmininkė V. žit- 
kutė pranešė, kad ateitininkų 
šventė prasidės svečių solistų 
Nerijos Linkevičiūtės ir Bernar
do Prapuolenio koncertu.

šventiškai išpuoštoje scenoje 
gražiomis dekoracijomis, kurias 
sukūrė D. Styraitė ir R. Teku- 
tytė, kaip visada meistriškai 
akompanuojant mūsų choro va
dovei Magdalenai Roch, solis
tai ir pradėjo koncertą lietuviš
kais klasikais J. Naujalio due
tu “Meilė tėvynės nemari” ir 
St. Šimkaus “Plaukia sau lai
velis”.
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Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

' pagal susitarimą.

V. Tuma son is, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef- HEmlock 4-2123 
Razid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl i 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Vy Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

\ (Arch Supports) ir t t.
V>L: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2*50 West 63rd St., Chicago, III. 60629 ( 

Talef.: PRospect 6-5084

UW
5CMM

■ ■'

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės- 
'kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0334

■ . = ■■ -------------------------------- -----

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

Tel.: FRentier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, ‘ 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-: 
, dienio iki penktadienio 12:30— 

1:00 v. popiet. — šeštadienį ir' 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. i 

j ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

į PLEASE! I 
f Mfyeocm f 

PREVENT &
FOREST NR ESS,

Toliau duetais padainuotos 
dainos vokiečių klasikų: trys R. 
Sehumano dainos, viena R. Men- 
delsono ir pirmoji koncerto da
lis baigta W. A. Mozarto due
tais iš operų “Cosi fan tutte” 
ir “Don Giovanni”.

Per visą koncertą, abu solis
tai, padainavo solo itališkai tik 
po vieną ariją ir abu iš tos pa
čios W. A. Mozarto “Figaro ves
tuvės” operos: solistė - grovie- 
nės “Porgi amor” sopraninę ari
ją ir solistas pačio Figaro gar
siąją baritonintę. ariją “Non 
pi u andrai”.

Kadangi mūsų svečius prane
šimai skelbė solistais, o ne due- 
tistais, tai ir norėjosi išgirsti 
daugiau solinio dainavimo, bet 
ne vien tik duetus.

Antroje koncerto dalyje buvo 
duetais padainuotos lietuvių liau
dies dainos ir laisvų kompozici
jų kūriniai. Vien tik kompozi
torė Giedra Gudauskienė man 
žinoma. Visų kitų, kompozito
rių pavardės man nebepažįsta
mo pasaulio.

Labai originaliai naujai ir įdo
miai suharmonizuotomis liau
dies dainomis: J. Bašinsko — 
“Svoteli, ridilio”, V. Kairiūkš
čio — “Voverėlė” ir “Putinas žy- 

Jdėjo”, bei G. Gudauskienės “Su- 
batos vakarėli”, galima buvo kon
certą ir užbaigti. Būtų išlaiky
tas klasiškas ir rimto koncerto 

. stilius.
Bet kai prie R. Sehumano, F. 

Mendelsono, ir W. A. Mozarto 
gale nepagailėta priedo ir šliage- 
rinių dainuškų, koncerto rimtu
mas labai susvyravo. Na, o pu
blika, nos ir šauniojo Montrea- 
lio, kuriame kas antras trečias 
lietuvis-- akademikas, entuzias
tingai plojo, šaukė, trypė ir net- 
švilpdami reikalavo pakartoji
mo, kad išgirsti dar nors vieną 
kartą “Rožę, kurią dovanojai”.

Kažin gi jeigu mųsų iškilieji 
pianistai: A. Kuprevičius, S. Ci
bas ir abu broliai Smetonos, sa
vo; rečitaliuose, 'pradžioje pa
skambinę genioliųjų kompozi
torių : Beethoveno, Sehumano, 
Mozarto kūrinius, užbaigai kon
certo, paskambintų polkutę, sva
jingąjį tango ir fokstrotą.

Ar ir tokiu atveju publika 
pultų į ekstazę? O mūsų kompe
tentingiausias muzikos recenzen
tas VI. Jakubėnas, nejaugi pa
rašytų, kad koncerto pabaiga la
bai gerai derinosi su genealiųjų 
kompozitorių kūriniais ? Kodėl 
gi tik dainininkams leistina sa
vo koncertų repertuaruose tokį 
kratinį daryti ? Argi šio konti
nento muzikinėse kolegijose ir 
universitetuose, kur baigusiems 
muzikos mokslus studentams da
linami bakalauro laipsniai, ne
išmokinama pažinti muzikos is
toriją, formas, žanrus, stilius?

Kiek jau Montrealyje buvo 
jaunų dainininkų, iš jų reper
tuarų nesimatė,, kad jie apie to
kius mokslus turėtų supratimą.

Grįžtant prie svečių solistų- 
reikia pasakyti, kad Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuo- 
lenjs turi labai gražaus tembro 
balsus. Gerai išsimokslinę dai
navimo technikoje, muzikalūs ir 
jautrūs kūrinių interpretacijai. 
Labai gerai susidainavę, tik rei
kėtų kreipti didesnį dėmesį dik
cijai. Kartais negalima buvo 

suprasti net kurią kalbą dainuo
jama. Dainuojant, vaidybą ir 
miniką reikėtų gerokai suma
žinti sąskaiton įsijautimo į pil
domus kūrinius. Dainavime 
jausmas yra daug brangesnis už 
akių kokietuojančius ugnigus 
žvilgsnius. Nors solistai kelio
nėje labai išvargo atvykę Mon- 
trealio aerodroman tik 3 vai. 
nakties, bet dainavime visai ne
sigirdėjo nuovargio žymių.

■ Sekmadienį spalio 26 d., jie 
abu ir vėl duetu, pagiedojo Auš
ros Vartų bažnyčioje per iškil
mingas pamaldas. Kun. dr. Pra
nas Gaida atnašavo šv. mišias 
ir pasakė prasmingą pamokslą! 
gražiais žodžiais pasveikinęs ir Į 
didžiai įvertinęs ateitininkijos i 
veiklą per tuos 25 metus. Pik, 
na bažnyčia žmonių -girdėjo -ir

giedantį chorą ir neeilinį, kokį 
tik gali pasakyti būdamas ir 
rašytojas kun. Pr. Gaida pa
mokslą.

Po pamaldų visi suėjo į salę 
ir susėdo prie paruoštų stalų 
agapei ir įnešus ateitininkų vė
liavą, sugiedotas jų himnas. 
Moksleivių ateitininkų pirminin-

ko jo apie Montrealio ateitinin
kų veiklą ir paskaitė paruoštą 
Julijos Adamonienės montrea- 
liečių ateitininkų istoriją. Visi 
buvo pavaišinti ateitininkių pa
ruoštais skaniais valgiais ir ka
va su pyragais. Toliau sekė sve
čio kun. dr. Pr. Gaidos labai įdo
mi ir graudžiai liūdna paskai
ta tema — “Heroine kova da
bartinėje Lietuvoje”, kurį tačiau 
klausytojus nuteikė labai opti
mistiškai, kai prelegentas gale 
savo liūdnos paskaitos papasa
kojo ežių šeimynėlės istoriją.

Rožėmis buvo apdovanota vei
kliausioji organizacijos narė Ju
lija Adamonienė. Ji su savo vy
ru Petru Adamoniu ir savo ke
turiomis gražiomis, aukštomis 
lyg liepomis dukromis, nepa
ilstamai, visą laiką, dirba visur, 
kur tik vyksta kultūrinė lietu
vių veikla.

Didelės pagarbos verta ir vy
resnioji sesuo Paulė, kuri glo
boja ir veda jaunimą lietuviš
kais keliais, kuri suorganizavo 
ir šį koncertą, kuriame pažino
me dar negirdėtus, jaunus dai
nininkus, kuri ir šį reportažą 
apsiėmė nuvežti į Amerikos 
paštą, pervažiavus 50 mylių per 
Kanados rubežių, nes šiuo me
tu Kanados paštas ir vėl strei
kuoja jau dvi savaites ir neži
nia kada jis baigsis.

Kalba apie nuteistus 
lietuvius

Žurnalas “Religions in Com
munist-Lands” 1975 4-5 nume
ris įdėjo straipsnį, pavadintą 
Lietuviai katalikai teisiami. 
Straipsnio autorius, Marite Sa- 
piets, pasinaudodamas 1974 m. 

.gruodžio 29 d. Sovietskaja Lit- 
va ir Lietuvos Katalikų Bažny-

teismą, kuris paskutiniu metu 
sprendė politines bylas šių as
menų: Petro Piumpos, Virgili
jaus daugelio, Povilo Petronio, 
Jono Stašaičio, Juozo Gražio, A. 
Patrubavičiaus ir Nijolės Sadū- 
naitės.

Kiekvienas jų buvo nuteistas 
sunkiesiems pataisos darbams 
nuo vienerių iki aštuonerių me
tų. Tame pat numeryje duoda
mos žinios apie religines pro
gramas, duodamas iš laisvojo 
pasaulio į Sovietų Sąjungą. Mi
nimos šios stotys: Trans-World 
Radio, Monaco; Trans - World 
Radio, Bonaire Island; Far-Eas
tern Broadcasting Company, 
Seoul; Far-Eastern Broadcast
ing Company, San Francisco; 
Voice of the Andes, Quito, Equa- 
dor; Radio Trans-Europe — a) 
IBRA Radio, Stockholm ir by) 
Adventist Worlds Radio; Team 
Radio Far-East, Seoul; Family 
Radio Network, Oakland, CA; 
Radio Ficy, Alaska; Radio Fair
banks, Alaska; British Broad
casting Corp., London; Deutsche 
Welle, Vokietija; Voice of Ame
rica, JAV; Radio Vatican ir Ra
dio Liberty Munich.

Bibliografijos skyriuje po
grindžio leidinių bei pareiškimų1 
pažymėta šie: Stačiatikių baž
nyčios — 71, evangelikų ir bap-1 
tistų — ĮSI, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos ir vienas 
pareiškimas — 14, 17 pentekos- 
talistų. Be to, duota daug so
vietinės spaudos pavadinimų 
statistikos, kur rašoma apie ate
izmą arba religiją.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

SKAITYK F^TS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

- ■' KONSTANTINAS GAILIUS
Gyvenęs 5524 So. Kildare t Av e Chicago, UL

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 21 dieną, 5:35 vai. vakaro, sulaukęs 
veik 89 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje* Teisių aps.

Ainerikofe išgyveno 66 metus. _
Paliko. nuliūdę: žmona Ona, gimusi Lubytė, duktė Stefanija Ka- 

ranauskas, du anūkai — Patricia Juodvalkis ir Phillip bei jo žmona 
Arcella; 2 proanūkai — Thomas ir John Juodvalkiai ir daugelis kitų, 
giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, esančioje 6845 So. 
Western Avenue.

Antradieni lapkričio 25 dieną 9:15 vaL ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Šv. Turibijaus parapijos bažnyčią, e po gedulingų pamaldų. 

• bus laidojamas išv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a. a. Konstantino Gailiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa-

Nuliūdę, lieka:

Žmona, duktė ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-3660.

' PADĖKA \
A. t A. |

Agr. JO1XAS BERTAŠIUS H

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1975 m. spalio mėn. 20 d. Pa
laidotas spalio mėn. 25 d. iš Sv. M. Marijos Gimimo bažnyčios Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame Jo Excelencijai vysk. A. Deksniui už atsi- i 
lankymą ir maldas koplyčioje;

Nuoširdžiai dėkojame karu V. Zakarauskui už gedulingas pamal
das, gražų pamokslą bažnyčioje, palydėjimu ir apeigas kapinėse, ir ! 

< maldas koplyčioje. i!
Nuoširdžiai dėkojame kunigams: J. Velučiui, J. Urbonui, S. San

tarai, F. Kireiliui, K. Kuzminskui ir A. Keziui S. J. už apsilankymą 
ir maldas koplyčioje; 4

. Nuoširdžiai dėkojame prof. M: Mackevičiui, agr. A. šantarui, Ag
ronomų, Valstiečių Liaudininku, Varpininkų, L. Bendruomenės ir ki
tų, oYgaaizacijŲ nariams už tafp gražiai pravestą atsisveikinimą ko 

; plyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems Sv. Mišias už velio

nio sielą, pristvntusiems gėlių, aukojusiems Lietuvių Fondui, Tautos 
Fondui ir kitiems kultūriniams reikalams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą spaudoje, 1 
laiškais ir asmeniškai.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams ir visiems kitiems taip 
gausiai lankiusiems jį koplyčioje, bažnyčioje ir dalyvavusiems laido- Į 
tuvėse. \ H

Nuoširdžiai dėkojame J. Vazneliui už ^až® giedojimą' bažnyčioj.
Nuoširdžiai dėkojame Ikidotuvių direktoriui IX A. Petkui už rū

pestingą ir malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. - d Iii

L - . Nuliūdę: - <

Ona Bertaiiene
I Sigutė ir Juozas Užupiai t

NIĮolė, Leonas ir Linas AAaskaliūnal.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Myfckftw vienas kitą broliy meile. Pagerbimu vienas kit< pra- 

4 lenkite". — Rom. 12:10.

Matyt, kad tiesa greičiau prikimba prie stipresniųjų charakterių. Nes 
tokie savo kūnuose turi daugiau pastovumo ir tvirtumo negu kiti, kurie 
blaškosi ir abejoja. Todėl nereikia stebėtis jei kartai Dievo žmonių tar
pe pasirodo kaikurie nesutikimai. Kolei deimantas tebėra dumbluose, jis 
juk negali nieko pjauti arba ką nors trinti, bet kai susiduria su kitais pa
našiais kietais daiktai*, tada pasirodo trynimas, pjovimas ir šveitimas. Pa
našiai yra ir su Viešpaties brangakmeniais. Jie ir turi būti nukapoti, nu
dailinti, nušveisti, suderinti ir suteikyti. O tasai darbas atliekamas švento
sios dvasios veikimu.

Km antrą antradieni Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
tąją aiUdnimus.

Visi fino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusleji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDE1
GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL4 LAIDOJDIO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu

Ar

Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Mūsų spaudoje
Lietuvos Vyčiai judina 

ledo kainą

Lietuvos Vyčių organizacijos 
lapkričio mėnesio žurnalas “Vy
tis” yra nepaprastas dviem at
vejais. Vienas, — tai 60 metų 
sukakties numeris. Antras, — 
jame telpa ne tik įdomūs straips
niai lietuvių ir anglų kalbomis, 
bet ir nagrinėjama labai aktua
lus ir .labai svarbus reikalas.

Žurnalas yra 35 psl., melsvais 
viršeliais, Minint 60 m. sukak
ti, be kitų dalykų, pagerbti bu
vę redaktoriai: dr. Al. Račkus, 
dr. K. Pakštas, J. Karosas, Ign. 
Sakalas, K. Jonaitis, P. Zdankus, 
A. Lapinskas, K. Savickus, kun. 
A. Valančius, .1. Petraitis, A. 
Skirius, Ed. J. Kubaitis, A. Vai
čiulaitis, p-lė P. Grendal, dr. J. 
Leimonas, Irena K. Senkutė. 
Dabartinė žurnalo redaktorė yra I 
ponia Loretta L Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N. J. 
07092. Jos asistentais yra Be
gina Malakas, Anthony Yuknis, 
Josephine Žukas ir skyrių vedė

jai bei nuolatiniai koresponden
tai.

Atskirai tenka paminėti vi
siems aktualų Aldonos Ryan 
straipsnį anglų kalboje apie ga
limybes lietuviams pavieniai bei j 
grupėmis prisidėti prie Ameri
kos nepriklausomybės 200 m. I 
sukakties minėjimo. Ji išskai
čiuoja 10 būdų bei galimybių, 
kuriais galima taip pat atkreip
ti dėmesį ir į lietuviškus reika
lus.

Bet svarbiausiu reikalu reikia 
laikyti tai nemokančių lietuviš
kai Amerikos lietuvių organiza
vimo klausimų nagrinėjimą. Tas 
klausimas yra didelis kaip ledo 
kalnas, paskendęs vandenyje, tik 
pačia viršūne iš vandens beky
šančia. Aš manau, kad Vyčių 
organizacija yra ne tik pajėgi 
šį klausimą svarstyti, bet ir dau
geli nutarimų bei užmojų vyk
dyti, ypatingai dabar turint nau
joje LB vadovybėje tokius savo 
draugus, kaip dr. Z. Danilevičių, 
kan. V. Zakarauską, dr. VI. Ši
maitį ir dar daugelį kitų.

Tas lietuvybės ir lietuvišku-

Britų Kolumbijoje, Vancouver ežeruose jau prasidėjo slidinėjimas 
ledu. Paveiksle matome berniuką, įsitaisiusį bures, .bandantį jo pa
ties sugalvotomis rogutėmis ir slidėmis pašliužinėti vandens pavir
šiumi. Kiekvieną žiemą Vancouver apylinkėje ruošiamos važinėji
mo lenktynės. Greičiausiai nuvažiavęs gauna didelį mėlyną marmurą.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

MODELS
PART TIME NEEDED

For the largest producers of Restau
rant Fashion Shows. Will train. Free 
foto work. Top pay. Time and grade 
raises, plus commission. Car needed.

Call interview between •- 
10 A. M. to 5 P. M.

627-5683

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Pietvakariu apylinkėje. Galima nau
dotis virtuve. Pageidaujama subren
dusi moteris. Prašoma kreiptis an

gliškai.
TeL 737-5211

I
 Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

I
 Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
I$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 

(kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
* kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
į Orderį

.
-

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.!

mo renesansas net jau ir kon
krečiai pradėtas. 17-tame psl. 
yra išryškintas straipsnelis, kaip 
akį patraukianti reklama:

Kaip pagreitinti lietuviškai 
mokymąsi?

1. Skaityk lietuviškus- laik
raščius. Tai galima patrigubin
ti žodyną be pastangų. Jei ga
lite antraštėje suprasti du ar 
tris žodžius, jūs galite suprasti 
visa kita. Tai yra gyvosios kal
bos pažymys, o nė vadovėlių ab
straktai.

2. Turėkite savo liežuvį visą 
laiką draugystėje. Galvokite 
apie lietuviškus daiktų pavadi
nimus kasdieninėje savo aplin
koje. Mintimis išverskite lietu
vių kalbon girdėtas pastabas 
autobusuose, restoranuose. Pa
kartokite kai kuriuos sakinius 
prieš užmiegant.

Mokytis anrąją kalbą yra tik
rasis kelias į jūsų asmenybės 
tobulėjimą. Maži atsiekimai

bes ir jų tautas, o taip pat to
limesnės veiklos gaires.

Buvo pripažintas reikalas su
rinkti daugiau dokumentų ir 
pasaulinėj spaudoj vyriausybių 
bei politikų Helsinkio konferen
cijos vertinimų bei dėl jos pa
sisakymų.

Vyriausias Lietuvos • Išlaisvi
nimo Komitetas kviečia visus 
lietuvius bei jų organizacijas 
būti talkininkais ir prašo siųsti 
Eltai visus gautus atsakymus 
į savo raštus vyriausybėms bei 
parlamentams ir svetimų kal
bų laikraščių iškarpas,, kuriose 
minimos Pabaltijo valstybės.

Gaiftas ’’Cahiers du Samiz
dat” (Samizdato Sąsiuviniai), 
leidžiami prancūzų kalba Briuse
ly, Belgijoj, 1975 m. spalio nu
meris.

Turiny: Andrei Sacharovo 
kreipimas į knygos “Mano 
kraštas ir pasaulis” svetim
taučius skaitytojus; Viačeslavo 
čomolov atviras laiškas JAV

pačių žino moterį, kuri galėtų 
profesorei Tumėnienei patar
nauti namų ruošoje šešias die
nas savaitėje, po keturias va
landas vidurdienyje. Butas 
7042 Šo. Maplewood Ave., tel. 
GR 6 — 7616.

. A. Brinką programą užbaigė 
Spačkauskienės fragmentu “Ne 
užmirštamai Lietuvai”. Toliau 
prašė pasižmonėti savitarpy ir 
pasmaguriauti užkandinėje. Be 
to, prašė atsilankyti kitą sek
madienį ir atsikviesti daugiau 
svečių.

Dr. Adomavičius norintiems 
matavo kraujo spaudimą.

O. Algminiene

— Lietuvos Vyčiai kiekvie
nais metais organizuoja ekskur
sijas j užsienį. Ekskursija ir 
maldininkų kelionė Į Europą ir 
Vid. rytus ruošiama 1976 m. 
liepos 1—15 d. Smulki infor
macija bei sąlygos yra paskelb
ta žurnalo “Vytis” 9 nr.

— Marian Skabeikis redaguo
ja jaunųjų vyčių skyrių Lietuvos 
Vyčių žurnale “Vytis”. Padėkos

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSiMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA [

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —• 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
 Į in ,  , J ||JM|| Į Į J

—_«!! TWII ■iM"wca"a. -------- - -jji ——m

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 

maistas, doleriniai Certifikatal.
( V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgaliem 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS. atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^ 
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. S3.00. kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, Ill. 60608

Į Į Siunčiu ...............«... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ v ajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS _______ ______________________

ADRESAS _____________________________________________
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gali netikėtai atidaryti duris į 
naują pasauli.

K. Petrokaitis

Apvogė Argo 
taupymo bendrovę 
CHICAGO, Ill. — Praeitą ket

virtadieni, kai tik buvo atvežti į 
Argo taupymo bendrovę trys pi
nigų maišai, Įsiveržė du mas
kuoti užpuolikai ir pagrobė at
vežtus pinigus. Abu banditai 
sekė pinigus atvežusius žmones. 
Jie Įėjo Į vidų, kai tie išvažiavo.

Kasininkė, atidavusi jiems vie
ną maišą, nenorėjo duoti kitų, 
bet jie pareikalavo, kad jiems 
būtų atiduoti visi trys maišai. 
Summit policijos viršininkas 
Czekala dar nežino, kiek pini
gų užpuolikai išsinešė, nes tar
nautojai dar neturėjo progos vis
ko apskaičiuoti.

Nepildomos vaistu 
taisyklės

Senato monopolių komitete 
Amerikos vaistininkų sąjungos 
atstovas L. J. Krigstein pareiš
kė, kad maisto ir vaistų admi
nistracijos delsimas įgyvendin
ti savo paskelbtus nuostatus, 
sąryšyje su vaistų vartojamu, 
ypač veislės vaistų, pagelbsti 
vaistų gamintojus, bet nuskriau
džia jų vartotojus.

Esą, vartotojai pirkdami bran
gesnius veislę reguliuojančius 
vaistus, permoka milžiniškas su
mas. Didieji vaistų gamintojai 
priešinasi paskelbtoms, bet ne
vykdomoms taisyklėms, regu
liuojančioms genetikos vaistų 
biznį.

Prašo žinių 
apie Helsinkį

Pasaulinė Baltų Santalka sa
vo lapkričio 6 d. posėdyje išsa
miai aptarė Helsinkio susitari
mus, kiek ir kaip tie susitari
mai gali liesti Baltijos valsty-

prezidentui, kur prašo atkreip
ti dėmesį Į Sov-. Sąjungos disi
dentus ; stačiatikių dvasiškio 
Vasili j Romaniuk laiškas Į Baž
nyčių Pasaulinę 'Tarybą Ženevo
je; stačiatikių dvasiškio Gleb 

Jakunino ir žydų tautybės gy
dytojo Lev Regelsono, perėjusio 
į stačiatikių tikybą, atsišauki
mas Į Portugalijos tikinčiuosius; 
penkių nuteistų ibaptisčių (Lat
vijoje) . amnestija; MVD ir KGB 
kankina suimtuosius — agento 
liudijimai. (E)

Pažmonys 
Lietuvio Sodyboje
Lapkričio mėn. 2 — 9 d. d. 

praleidžiant Vėlinių šventės 
dvasioje, liūdint mirusiųjų, tai 
ir sekmadienių pasižmonėjime 
Alfas Brinką programas vedė 
nostalgiškai tėvynės Lietuvos 
prisiminimuose. Antanas Ke- 
vėža skaitė savo jaudinantį 
kūrinį, mirusiųjų pagerbimui.

Lapkričio 16 d. popietėje Al
fas Brinką įvedė į seklyčią Ma
riją Bosienę su ^r>’bų krepšiu 
dainuodamas: Oi grybai, gry
bai jūs patieka mano, kas jus 
nevalgo nieko neišmano, tuo 
pakeldamas virš -20 asmenų 
nuotaikas. Bes|idžiaugiant “ru 
dens derliumi” lead ir namuo
se “išdygusiais** baravykais, 
įsigyta jų padėkos dienoje sta
lui papuošti.

Dr. Adomavičius priminė, 
kad Alfas Brinką pradeda cik
lą skaitymų iš Krėvės - Micke
vičiaus apysakos “Šiaudinė 
Pastogė”. Ką jis ir atliko vaiz
džiai perteikdamas pirmąją 
dalį “Bedievis’’. Sodybietė Ju
ze Marinienė skaitė savo kūry
bą “Našlės skundas* ir “Našlių 
Svajonė”.

Alfonsas šidagis padainavo 
seną liaudies dainą: “Rodi, 
Kodi, kodėl tavo Asai juodi? 
(paaiškėjo, kad nuo tabako). 
Prašomas dar džiugino keliom 
dainom.

Dr. Adomavičius kreipėsi į 
pažmonio dalyves, gal kas iš

dienos proga jis supažindina sa
vo jaunuosius skaitytojus su 
lietuviškais žodžiais, naudoja
mais šios šventės metu.

— Kun. Kazimiero Pugevi- 
čiaus redaguotame Pasaulio lie
tuvių katalikų žinyne rašoma, 
kad 1974 m. rugsėjo 1- d. Lietu
voje buvo 628 veikiančios baž
nyčios ir 773 kunigai. Prieš 10 
metų jų buvo 870, o 1940 me
tais — 1450. Laisvame pasau
lyje yra apie ;600 lietuvių ku
nigų, bet katalikų spauda dau
giausia mini tik vienuolynuose 
esančius bei jų darbus. • Parapi
jos buvo ir liko svarbiu veiks
niu lietuvybės išlaikyme.

— Ponia E. Petkūnas ia-'Mar- 
quette Parko apylinkės žiemos 
metui išvyko pas savo mielą 
draugę p. Barkuvienę, gyv. EI 
Cajon, Cat, anksčiau buvusią 
žinoma verslininke Willow 
Springs apylinkėje. Ponia E. 
Petkūniėhė yra puiki šeiminin
kė ir savo sugebėjimus nekartą 
yra parodžiusi Naujienų pikni
kų svečiams.

— K. P. Deveikis iš Cicero 
apylinkės atskiru laišku išreiškė 
padėką buvusiam šioje apylin
kėje vaistininkui L. Apoliui už 
jo aprašymą Naujienose apie mi 
rūsį Antaną Endreikį ir jo ser
gančią žmoną. Jis taip pat ra
šo, kad daugelis ciceriškių no
rėtų matyti daugiau L. Apolio 
raštų Naujienose.

— Rita Kėkštaitė. Elena Pa- 
bedinskaitė, Loreta Stončiūtė ir 
Marius Slapšys išrinkti Loyolos 
universiteto Lietuvių studentų 
klubo valdybom Loreta šiemet 
baigė Pedagoginį Lituanistikos 
institutą.

— Rašyt Marins Kalniškis 
daugelio buvo pasveikintas 60 
m. amžiaus sukakties proga. 
Santaros-Sviesos federacija šio 
rudens suvažiavime jį pagerbė 
įteikiant 2,000 dol. premiją. Dr. 
M. Morkūno spaustuvėje šiuo 
metu yra spausdinama jo nau
jausi raštai »— Atsiminimai. 
Leidžia A. Mockaus fondas. I

Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmenišku švenčiu ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir* toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

ras, dideli kambariai, 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. $22.900.

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba; 
rys beismante.- Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai, įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
315.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT. ' 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

' Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS
R»SI Nottry Public,

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

šyma! ir kitoki blankai.
' ,.w . juau-------- i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Su.--------------------------------------- r

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visu rūsiu namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. 'TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M, AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A l T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką 7^4

Chicagoje -----

NORMANĄ

185 North Wab**h Avenue

ei. 263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicągo, OI. 60601

•NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

; LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telet: REpublIc 7-1 Ml




