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KINIJOJE PREZIDENTAS APTARĖ

Rusai naudoja detentę savo galiai 
stiprinti, — sako buvęs sekretorius

WASHINGTONAS, D. C. — Buvęs krašto apsaugos sekre
torius James R. Schlesingeris, kalbėdamas užsienio politikos klau
simais, pareiškė, kad prezidento Fordo kelionė į Pekiną būtinai 
reikalinga sovietų karo galiai atsverti. Vakarų Vokietija ir Kinija 
įeikalinga Amerikai, nes sovietų valdžia, kelis metus kalbėdama 
apie detentės politiką, ginklavusi ir ruošėsi karui.

DAUG SVARBIŲ PROBLEMŲ
Prezidento Fordo vizitas buvo daug 

našesnis, negu Richardo Niksono
PEKINAS, Kinija. — Prezidentas Fordas, suruoŠęs atsi

sveikinimą Kinijos vicepremjerui ir atsakingiems vyriausybės 
pareigūnams, ketvirtadienio vakarą iš Pekino, palydovų lydimas, 
išskrido į Indoneziją, kad Jakartoje galėtų pasitarti su Indonezijos 
prezidentu, karo vadais ir atsakingais vyriausybės atstovais.

Paaiškėjo, kad Schlesingeris, 
dar būdamas krašto sekretorium, 
patarė prezidentui vykti į Kini
ją ir tartis su dabartiniais dide
lio krašto valdytojais.
Fordo susitarimas lygus sąjungai

Prezidentas Fordas nepajėgė 
išspręsti visų Kiniją ir Ameriką 
liečiančių klausimų, bet pada- j 
ryti susitarimai yra lygūs šių. 
dviejų valstybių sąjungai, nu
kreiptai prieš pasaulio užkaria
vimo siekiančiai Rusijai.

Sovietų valdžia išleidžia karo 
reikalams žymiai daugiau, ne
gu amerikiečiai, todėl nėra ko 
stebėtis, kad rusų karo pajėgu
mas gali persverti amerikiečius. 
Sovietų . .valdžia--nekreipė jokio 

.dėmesio į aukštesnį pragyveni
mo lygį, bet pirmon eilėn statė 
karo laivus, liejo tankus, statė 
lėktuvus, gamino amuniciją, 
siuntė į Egiptą ir kitas valsty
bes. Tuo tarpu JAV mažino iš
laidas krašto apsaugos reika
lams.

Laivams ir ginklams 
leidžia bilijonus

Buvęs sekretorius Schlesinge
ris tvirtina, kad dabartiniu me
tu Sovietų Sąjunga vien karo 
laivams išleidžia veik du kartu 
tiek, kiek laivų statybai išleidžia 
Amerika.

Dar didesnes sumas pinigų ru
sai išleidžia karo aviacijai. Se
kretorius Schlesingeris buvo at
leistas iš pareigų vien dėl to, kad 
jis kiekviena proga primindavo 
kongreso atstovams ir preziden
tui apie reikalą sustiprinti kraš
to karo jėgas.

Maskva atidžiai seka 
prezidento kelionę 
BERLYNAS, Vokietija. — So

vietų partijos vadai labai atidžiai 
seka prezidento Fordo kelionę 
į Pekiną ir jo pasitarimus su Mao 
Cetungu.

Sovietų valdžia ruošiasi pasi
tarimui su sekretorių Kisinge- 
riu apie strateginių ginklų kon
trolę, bet Brežnevas tuo tarpu 
nieko nebežino apie Pekine pa
darytus susitarimus.

Sovietų valdžiai nepatinka 
prezidento kelionė į Indoneziją. 
Savo laiku rusai sukišo dideles 
sumas Indonezijos ginklams, bet 
dabartinis premjeras ne tik pa
varė komunistuojančius Indone
zijos ministrus, bet atsisakė mo
kėti rusams už buvusiai valdžiai 
atsiųstus ginklus. Jis pasielgė 
taip, kaip dabar elgiasi Egipto 
prezidentas Sadatas, tuo tarpu 
atsisakęs mokėti rusams už duo
tus ginklus.

Australai nepasitiki

DR. KAZYS BOBELIS KALBA ALTOS SUVAŽIAVIME

SYDNEY, Australija. — Bu
vęs Australijos premjeras Gough 
Whitlam, pripažinęs Lietuvos 
Latvijos ir Estijos aneksiją So
vietų Sąjungai, praranda pasi
tikėjimą australiečių tarpe.

Praeitą trečiadienį buvo pa
skelbti laikraščių vesti apklausi
nėjimai rodo, kad didelis triukš
mas kenkia šiam darbiečių va
dui. Jis žino, kad karalienės ko
misijom erius turi teisę bet kada 
atleisti premjerą, jeigu jis ne
pajėgia tvarkingi valdyti kraš
to. Whitlam valdė kraštą be 
biudžeto, todėl ir buvo atleistas 
iš pareigų. ’

Whitlam įsivėlė Į pinigines 
transakcijas

Australijos gyventojai žino
jo, kad buvęs premjeras buvo įsi
vėlęs į finansines transakcijas. 
Jis buvo pašauktas liudyti par
lamento komitetui apie didelės 
paskolos “sutvarkymą”. Dabar 
aiškėja, kad buvęs premjeras 
buvo daugiau informuotas, negu 
jis komisijai liudijo.

Withlam dabar turės aiškin
tis dėl visos teisybės nepaskel- 
bimo. Laikraštininkai apskai
čiuoja, kad Whitlam vadovauja
ma partija gautų 8% balsų ma
žiau, negu jis buvo gavusi pra
eitų rinkimų metu. Whitlamo 
vadovaujamiems darbiečiams pa
kenkė bereikalingas triukšmas ir 
streikai, kai premjeras buvo at
leistas iš pareigų.

. šiomis' dienomis palestiniečių 
gyvenvietės Libane buvo stip
riai aplaužyta bombomis iš lėk
tuvų. Bombardavo Izraelio ka
ro aviacija. Pranešama, kad bu
vo virš šimto žmonių užmušta.

Vatikanas, kurs dažnai su Iz
raeliu ginčijasi palestiniečių ir 
Jeruzalės klausimais, apgailes
tavo įvykį ir pareiškė užuojautą 
Libano vyriausybei ir palestinie
čiams. Egipto ir Libano vyriau
sybės pareikalavo Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos, kad 
toks Izraelio žygis būtų apsvar
stytas ir pasmerktas.

Izraelio ministeris pirminin
kas pareiškė, jog Sovietų Rusi
ja mananti ateinančiais metais 
Izraelio-arabų ginčus perkelti į 
J. Tautų saugumo tarybą, tiks
lu sutrukdyti taikos pasitarimus 
bei derybas. Esą, Izraelis tuose 
posėdžiuose nedalyvausiąs.

Stradivari j aus 1721 metų darbo, Guber. Walker rinkimų vedė- sina kitų valstybių pareigūnus, informacijų apie sovietų valdžios 
violočelė, už kurią kaina buvo jas atsisakė ką nors į tai paša- Į Prezidentui Fordui padaryta iš- atliekamus pratimus atomo gin- 
sukelta iki $100,000. kyti. imtis. klų srityje.

WASHINGTON, D. C. — JAV turi iškėlusios 22 mylių 
aukštumon kelis sinkronizuotus žemės satelitus. Tie satelitai iš
kelti į tokią orbitą, kad jie sukasi kartu su žeme.

Jie atlieka naudingą darbą. Į ========= 
Pirmiausia jais perduodamos ži-Į 7WHK
nios į Europą ir kitus kontinen
tus. Jie gaji sektįi, kast darosi že
mėje gana dideliame plote. To
kion aukštumon iškelti moder
nūs satelitai teikia žinias apie j vietų Rusijos sostinėje jis pla-
judėjimą žemės paviršiuje.

Rusai bando JAV satelitus 
numušti

_  Mokslininkai nustatė, kad 
keliais atvejais sovietų karo jė
gos bandė Amerikos iškeltus sa
telitus numušti. Nustatytos die- erdvėje naikinti, tai JAV gali j 
nos, kada sovietų karo jėgos ; panaikinti visą sutartį, — pa-1 
nušviesdavo amerikiečių sateli
tus. Tai buvo spalio 18, lapkri
čio 17 ir 18 dienomis.

'šie satelitai gali laiku įspėti 
Amerikos karo vadovybę apie 
rusų paleistas atomines bombas. 
Amerikiečiai turėtų keliolika mi
nučių apsaugai. Bet rusų daro- 

imi bandymai iškeltus amerikie
čių satelitus gali numušti arba 
padaryti juos beveiksmiais.

Rusai naudoja laserio spindulius

Amerikos mokslininkai yra 
įsitikinę, kad sovietų specialis
tai naudoja galingus laserio 
spindulius satelitams pasiekti ir 
juos įkaitinti.

Bet sovietų valdžia neturėtų 
didelių sunkumij minėtus sate
litus numušti. Nesunku iškelti 
raketą ir pasiųsti šovinį į vie
toje stovintį satelitą. Jis sukasi, 
bet sukasi kartu su žeme, tai 
atrodo tarytum jie vietoje 
vėtų.

sto-

NEBUS RINKIMŲ 
DISKUSIJŲ

Demokratų partijos kandida
tas į gubernatorius Michel J. 
Howlet atsisakė vesti rinkimi
nes diskusijas su dabartiniu gub. 
Walker. Howlet sako: “Kaip ga
lima diskutuoti, jei Walker 
smarkiai ištempia teisybę”, 
taipgi priminė, kad Walker

LONDONAS. — čia iš aukci- suktas oponentas, sugebąs 
jono buvo parduota Antonijaus naudoti klastą.

Jis 
yra 
pa-

o Henry d&singeris ruošiasi; 
dar vienai kelionei į Maskvą. So- i

nuoja būti prieš pačias Kalėdas 
ir apie savaitę tartis su Gromy- 
ka, L. Brežnevas ir kitais val
dovais. " ?

o Jeigu sovietų karo vadai 
planuoja priemonės satelitams

reiškė Henry Kisingeris. Jam 
neatrodo, kad. Maskva imtųsi to
kio žingsnio.

■* Premjero pareigas einantis 
vicepremjeras Teng labai šiltai 
palydėjo prezidentą Fordą į ae
rodromą, besidžiaugdamas pa
darytais susitarimais, naudin
gais abiem valstybėm.

Ispanijos karalius negali 
rasti tinkamo premjero. Jam at
rodo, kad karo vadai protestuos, 
jeigu parinktas žmogus nebus! 
jiems priimtinas. Jis prašė Arias
Navarro pasilikti, bet pastara- tini ^™šima, o tai reiškia, kad 

jįg iis ir toliau pasiliks pirmuojusis griežčiausiai atsisakė, 
tarnavęs gen. Frankui, bet ne 
kitiems.

komunistų partijos sekretorium. 
Jo privalės klausyti visi svar- 

įbesnieji sovietinės valstybės pa-
♦ Sovietų fizikas Andrei Sa- reigūnai. Brežnevo sveikata ne

charov kreipiasi į Jungtines stipri, bet sovietų gydytojai ti- 
Tautas pagalbos kalėjimuose lai- J kiši jį laikyti prie darbo stalo, 
komiems Krymo totoriams. Ka- ------------
ro metu Stalinas juos iškėlė į v
Aziją, o po karo neleidžia jiems Maskva laužo atomo 
sugrįžti į Krymą, kuns jau ap
gyvendintas rusais.

♦ Japonijos valstybės tarnau
tojų streikas jau baigtas. Val
džia nesutiko leisti tarnautojam 
streikuoti. Japonams buvo aiš
kiai pasakyti, kad valstybe ne- ' 
toleruos jokio tarnautojų strei
ko.

♦ Kiniečių spauda dvi dienas
į pirmą puslapį įdėjo preziden- mi dėmesio į pasirašytus susita- 
to Fordo paveikslą. Viename jis; rimus, juos sulaužė. Kongreso 
huvo kartu su Mao Cetungu. Ki-I atstovai susidarė įspūdžio, kad 
niečiai labai retais atvejais gar-1 adm. Zumwalt turi labai tikslių

su-Lapkričio 30 d. Detroite 
važiavusios moterys ir vienuolės, 
kurių dalyvavo apie 1,200, rei
kalauja, kad tuojau būtų sudaro
mos tautinės grupės, kurios 
“spaustų” Vatikaną skirti ir 
šventinti moteris kunigais. Su
važiavimo <atstovavo. 44 JAV 

; valstijas ir 6 svetimus kraštus, i
j šv. Rašte yra aiškiai nusaky
tos moterų pareigos visuomenė
je ir kad jos negali būti dvasiš
kiais,; bet atsiranda tokie prieš
taraują reikalavimai.

valdžios vadovybėje
MASKVA, Rusija. — Pats 

Brežnevas vasario mėnesį norė
jo pasitraukti iš komunistų par
tijos vadovybės pareigų. Dabar 
aiškėja, kad jis vis dėlto pasi
liks dar vienam terminui.

Oficialiai Brežnevas neužima 
jokios atsakingos pozicijos so
vietų valdžioje, jeigu neskaity
ti, kad jis padarytas sovietų ka
ro jėgų maršalu.

Paskutiniame centro komite-' 
to posėdyje Brežnevas įpareigo
tas pasakyti svarbiausią atskai-

susitarimus
WASHINGTON, D. C. — Bu

vęs laivyno viršininkas adm. El
mo Zumwalt pareiškė, kad so
vietu valdžia jau laužo atomo 

j kontrolės susitarimus.
Kongreso komitetui jis nuro

dė faktus ir datas, kada sovietų 
valdžios pareigūnai, nekreipda-

Pradžioje prezidentas Fordas, 
žmonos ir dukters lydimas, bu
vo gana šaltai priimtas, bet kai 
komunistų partijos vadas Mao 
Cetungas, veik dvi valandas iš
sikalbėjo įvairiais tarptautiniais 
klausimais, tai prezidento Fordo 
pasitarimai su vicepremjeru 
Teng įgavo visai kitą tempą ir 
svarbą. Prezidentienė ir duktė 
stengėsi pamatyti Kinijos nau
joves ir kultūrinius, pasiekimus, 
tuo tarpu prezidento duktė ap
žiūrinėjo įdomesnes Pekino vie
tas ir net apylinkes.

Mao Cetungas prašė' prezi
dentą nutraukti detentės politi
ką, nes dabartiniai sovietų val
dovai sulaužys visus susitarimus 
ir net pažadus. Kai prezidentas 
Fordas išdėstė savo pažiūras 
detentės klausimu, tai paaiškė
jo, kad ir jis nepasitiki Brežne
vu ir kitais sovietų vadais, nes 
jie susitarimų nepildo. Prezi
dentas nurodė, kad atominiai 
ginklai verčia amerikiečius tar
tis su rusais, jeigu stengiamasi 
išvengti žmonijos išnaikinimo. 
Amerikos pajėgumas kirsti prie
šui yra daug didesnis, todėl ir 
manoma, kad pasitarimai pri
vers rusus nepradėti naujo ir 
baisaus karo.

Pirmą vizito dieną prezidentui 
Fordui ir jo palydovams vice- 
oremjero Teng buvo suruoštas 
šaunus kinietiškas banketas. Se
kančią dieną prezidentas Fordas 
buvo nuvežtas į Pekino priemies
tyje esantį Mao Cetungo butą, 
kur jam teko aptarti ne tik Ki
nijos ir Amerikos įvairius klau
simus, bet buvo paliesti ir tarp
tautiniai reikalai. Vicepremjeras 
Teng banketo metu gana aštriai 
kritikavo prezidento Fordo veda
mą detentės politiką, bet sekan
čiomis dienomis buvo aptartos 
prekybos problemos ir panagri
nėti pietų Azijos ir net Afrikos 
klausimai.

Pekine kartu su prezidentu 
buvęs ir pasitarimuose dalyva
vęs valstybės sekretorius Hen
ry Kisingeris pareiškė, kad pre
zidento Fordo vizitas į Kiniją 
buvo daug našesnis, negu Ri- 
sard Niksono. Buvęs preziden
tas savo vizitu pralaužė ledus, iš
aiškino abiejų valstybių tikslus, 
bet nieko daugiau neatliko. Tuo
tarpu prezidentas Fordas ap
tarė kelis svarbius Amerikos ir 
Kinijos pregybos klausimus. 
Kisingeris yra įsitikinęs, kad 
nrezidentas Fordo kelionė ir ap
tarti klausimai bus naudingi 
abiem valstybėm.

Atsisveikinimo metu vice
premjeras Teng padėkojo už vi-
zitą, pasidžiaugė naujais susi
tarimais ir palinkėjo laimingos 
kelionės.

* Britų premjeras Wilson 
pats ryžosi stuijuoti britų dak
tarų streiko priežastis, kad grei
čiau būtų baigtas streikas.

Ispanijos karalius 
pertvarko kabinetą

Karalius Carlos de Burbon pa-, 
skelbęs amnesijos dekretą, ima
si pertvarkyti ir Ispanijos val
džios ministerių kabinetą. Jis, 
atrodo, stengiasi palaipsniui su
švelninti Ispanijos politinį gy
venimą. Karalius paskirtas de
šiniojo sparno buvęs falandistas 
Fernandez Miranda parlamento 
prezidentu, politiniu Madrido 
sluoksniu manymu, yra pereina
masis tarpsnis. Jis stengsis ap
raminti dešinįjį sparną ir po to 
sudaryti ministerių kabinetą iš 
palankių reformoms asmenų.

Sulig Ispanijos konstitucija, 
parlamento prezidentas yra tuo 
pačiu ir patariamosios karaliaus 
tarybos prezidentu, šią rietą 
prieš tai turėjo užėmęs Alejan
dro Rodriguez de Valcarcel. Da
bar ieškomas ministerio pirmi
ninko Carlos Arias Navaro pa
kaitalas.

' -is.

Debatai dėl mokesčių 
įstatymo

Atstovu rūmų Washingtone 
taisyklių komitetas yra atėmęs 
teisę respublikonams, bevars- 
tant mokesčių reformos įstaty
mą, pristatyti atstovų plenume 
prezidento Fordo siūlomą biu
džeto išlaidų ribos klauzulę Nu
matoma, kad atstovui rūmuose 
bus aštrūs debatai, besvastant 
mokesčių reformos įstatymą: 
respublikonai nori prie mokesčių 
reformos įstatymo prijungti fe
deralinės valdtžios išlaidų klau- 
sulę, o liberalai stengiasi sus
tiprinti ir pravesti savo įstaty
me sąlygas.

Prez. Fordas nepasirašysiąs 
mokesčių reformos įstatymo, jei 
jame nebus numatyta 1977 m. 
biudžeto išlaidų riba.

Liberalai mano, jei šiais me
tais nebus priimtas mokesčių re
formos įstatymas, tai ateinan
čiais metais jo visai nebūsią, jis 
bus numarintas.

♦ E. J. Vitkus vakar liudijo 
kongreso finansų komitetui apie 
surinktas žinias mokesčiams nu
statyti. Vitkaus agentai nusta
tinėjo, kaip Floridoje biznierių 
yra leidžiamos didelės sumos.

šilčiau, debesuota
Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:19.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

XSerbitimas Nerimavičiau!
Šiuo raštu pakalbėsim apie pa

triotizmą. Visi žino, kad tai ne 
lietuviškas žodis, bet visi jau
trios sielos lietuviai yra patrio
tai. Juk beveik negalima su
tikti, kad sveiko proto žmogus 
nemylėtų savo tėvynės, o kas 
myli tėvynę, tas yra patriotas.

Senesnio amžiaus lietuviai at
simena, kaip anais laikais tūli 
kalbos grynintojai mėgino pa
tas buvo vadinamas “tėvynai
niu” o patriotizmas — “tėvynai- 
nybe”. Vėlesnių laikų kalbos 
grynintojai tą pakaitalą trupu
tį pakeitė: patriotizmą vadino 
“tėvynininku”, o patriotizmą — 
“tėvynininkyste”. Abu tie pa
kaitalai nerado lietuvių kalboje 
pritarimo. Tie pakaitalai lietu
viams nepatiko dėl savo nedai
laus kamieno. Pirmojo — ka
mienas yra “in” ir “ainyb”, o 
antro>o — “inink” ir “ininkyst”.

I lį patriotizmo skiria sovietų sis- 
' temai, dalį bendradarbiavimui, 
i dalį didvyriams, o koks patrio
tizmo trupinys lieka tėvynei, jie 
patys nežino.

Kartais pasiskelbia ir tokie,, 
kurie meilę tėvynei vadina “niek
šybe”. Vienas toksai žmogelis 
prieš keletą savaičių pasiskelbė 
“Drauge”. Jis parašė, kad pa
triotizmas tai “paskutinioji niek
šų prieglobstis”. Vargšas! Ma
tyt, jis nežinojo, kad tokie gar
bingi žmonės, kaip vyskupai — 
Baranauskas ir Valančius, ku
nigai : Tumas, Mačiulis-Mairo
nis, Mykolas Vaitkus ir dauge
lis kitų, buvo patriotai. Patrio
tu buvo ir Leonardas Šimutis, 
Vincas Kudirka, rašytoja že
maitė ir daug kitų. Nejaugi tam 
“Draugo” bendradarbiui nesu- 
skaudės kada nors širdis!

Satyrikas

Užmušė žvarbą

ir

Lapės teirmtf- -
Laputę teisė už vištų vogimą-
— Aš nekaltai gynėsi Ii.

— Tuo laiku buvau kitoje viš
tidėje.

Žvilgtelėjus į patriotizmą, jis- 
•atrodo vienlytis ir nedalomas, 
bet taip nėra; patriotizmas da
linasi ir skaidosi. Ot, kad ir ma
no patriotizmas yra skilęs pu
siau : pusė Lietuvai ir pusė Ame
rikai. Juk būčiau nedėkingas, 
jei savo patriotizmo nepadaly
čiau tarp dviejų šalių.

- Mūsų tautos frontininkai (to- 
•kie lietuviai, kurie geidžia suda
lyti benrdą frontą su Lietuvos 
okupantu) ir fronto bičiuliai, 
-kurie po priedanga lietuvybės 
•remia frontininkus, savo patrio- 
-tizmą skaido i daugelį dalių.

Ne dažnas frontininkas ar 
■fronto bičiulis atmeta savo mei
lę tėvynei, bet mažne visi da- 
•linasi su savo parinktaisiais. Da-

Mūsų tautosaka turtinga pa
sakomis, legendomis, mitais ir 
paslaptingais nuotykiais. Štai 
kaip atsitiko mano kaimynui Jur
giui.

Pas ūkininką Jurgį Žemaitijo
je atėjo pakeleivis iš Dzūkijos 
ir prašė nakvynės. Jurgis sve
čiui pasakė, kad stuboje neturįs 
lovos, bet daržinėj ant šieno ga
lįs pernakvoti, tik turįs pasisau
goti, kad žvarbas nepagautų. 
Svečias atsakė, kad žvarbo ne
bijo ir nuėjo į daržinę. Bet ne
žinodamas, kaip žvarbas atrodo, 
dėl visko pasiėmė storą kuolą ir 
pasidėjo ant šieno. Apie vidur
nakti pajuto, kad kažkas judi
na šieną. Svečias iš Dzūkijos bu
vo drąsus vyras, neišsigando ir

pagriebęs kuolą tvojo kur pakliu-1 Stalino laikais .partiečiai ir 
vo. enkavedistai sakydavo: “Yra

Pusryčius valgant šeimininkas žmogus, — bus ir byla”. Dabar 
paklausė svečią: ' to nesako, bet daro tą petį.

— Na, kąįp. išsimiegojote. Ar 
žvarbas nepagavp? . ..

— Teisybę sakei, dzie. Buvo 
du žvarbai atėję, bet aš kai dro
žiau su kuolu, tai žvarbas nu
griuvo, o žvarbukas tak-tak-tak 
išbėgo iš daržinės.../

Kai svečias padėkojęs šeimi
ninkui už pusryčius, nakvynę ir 
malonų priėmimą išėjo savo 'ke
liais, Jurgis nuėjo į daržinę. Ra
do užmuštą ožką ir išsigandusį 
ožiuką. . :‘‘V-1 “

Po kelių metų, būdamas Dzū
kijoj, girdėjau pasakojant, kaip 
vienas dzūkas užmušė- žemaičių 
žvarbą ir kaip žvarbukas, išsi
gandęs dzūko, pabėgo... . \ .

Don Pilotas

Istoriniai įvykiai
Dahomey respublikoj politinę 

konfrontaciją pakeitė kova tarp 
komunalinės mieilės ir šeimos 
tradicijų šalininkų pačiose val
džios viršūnėse. \

Prez. KerekbiCfiutii'dė disidęi- 
tus iššaukdamas5 kariuomenę ir 
per Cotonou miesto radiją pa
sakydamas žodį į'tautą, kad ’’re
voliucija nėra banketas nė vai
kų žaidimas”, tuo pat įsakyda
mas kariuomenei ir policijai 
“duoti gerą pamoką dėl šio įvy
kio”. '

Po visų nemalonumų visų my
limas prez. Kerekeu netikėtai yi-

vežimius. Knygų vertė yra apie 
125,000 dol. Mr. Feldman pa
reiškė :

— Aš mėgstu skaityti.
S. Bukis

■ -rįp. .'tgg.MĮęjet o kiiasi 
į kalėjime. K. Petrokaitis

Modmiių laikę įvykis

Dykaduonis atėjo į banką 
padavė kasininkei raštelį:

— Aš esu plėšikas. Atiduok 
pinigus!

Kasininkė perskaitė raštelį ir 
jį grąžino su tokia savo pastaba:

— Pasitaisyk kalaraištį, kvai
ly. Mes tave fotografuojame.

Pirmoji mokslo praktika

Montessori mokyklos Vaikų 
namelių 1-jo skyriaus mokinys 
Vytukas atsiliepė telefonu. Ne
pažįstamas norėjo kalbėti su jo 
tėveliu. Vytukai mandagiai at
sakė;

— Labai gaila, bet mano tė
velis išvyko medžioti. Ar aš ga
liu užrašyti jūsų pranešimą?

— Gerai, — atsakė nepažįsta
masis. — Pasakyk savo tėveliui, 
kad skambino Petraitis.

Vytukas paprašė p. Petraitį 
sakyti savo pavardę paraidžiui. 
Pasakius raidę “P”, Vytukas pa
klausė :

— Ar negalėtum, ponas, man

Mergaitė ir artistas
Mergaitei labai patiko artis

tas, teatre vaidinęs kunigo ro
lę. Ji jo laukė ir sulaukusi prašė 
palaiminimo. Artistas.jai malo
niai atsakė:

— Mieloji, aš nesu tikras ku
nigas. Aš tik jį vaidinau.

— Jei taip, tai prašau palai
minti mano lėlytę, — nenusilei
do jaunoji teatro mėgėja.

Kaip tapti našlėmis? ' 2"'

Harvardo universiteto mity
bos prof. dr. Jean Mayer davė 
CBS-TV programo knygelei 10 
būdų bei priemonių, kaip žmo
na gali greičiau numarinti savo

•Komunistų demokratija

Draugas Jorge Jesuino, kal
bėdamas New Yorko akademi- pasakyti, į koį aiktą yra panaši- 
kattis apie įvykius Portugalijoj, “P”?
pareiškė, kad “nėra pagrindo bi- . ., .
joti dėl dąųgpartinės sistemos, į Valančiaus Metų išradimas 
nes komunistai yra pliuralizmo į Draugo 274 nr. kultūriniame 
pionieriai”. Intelektualai už tai t priede Fr. V., rašydamas apie 
jam sukėlė Ovacijas. solistus ir koncertus Los An-

Kiek atviriau šiuo reikalu pa- .gėlės mieste bei jo-pašonėj e, pa
sakė sovietinės konstitucijos au- stebėjo, publikos nepaprastą en- 
torius ir komunizmo teoretikas , tuziazmą lietuviškai- dainai ir 
bei pionierius Buharinas. Apie ' mejię solistėms: - Pradėjęs savo 
daugpartinę bei demokratinę sis- satyrinės mozaikos 'straipsnį, 
temą bei kitų partijų gyvavimo norom nenorom turėjo išduoti to 
galimybes 1918 m. jis taip pa- reiškinio priežastį ir nepaten- 

zitavo Vidaus reikalų ministe- reiškė:. 
riją ir ministerip Aikpėš buto 
miegamajame kaštu "SU paeiti tai-;
nisteriu užtiko Dahomay respu
blikos pirąją 'leidę.. Minreteris, 
Aikpė visai nuogas bahdė pa
bėgti valdišku dviračiu, bet-prez. 
Kerekou paleista, kulka jį- pa
rijo. jį . -.L -i,'. .

Keliautoja irį veteranas
Viena keliautoja pasakojo apie 

kelionę į Europą ir. save pasako
jimą taip, užbaigė;

— Ten yrą "tokių yfŠįų it 
kių vaizdų, kurių jūs'niekuomet 
■negalėsite pamiršti.

— Jei aš nepaminčiau savo 
akimis matytus, aš.pilnai su ju
mis sutikčiau, — pareiškė 2-jo

— Mes tikrai pripažįstame —
tuotą išradimą vysk. M. Valan
čiaus Metuose:

— Pasirodo, santamonikiečiai 
! žino entuziazmo sukėlimo -pa- 
; slaptį. Nėra renginio be dosniai 
i pilstomo šampano. Nusiperki 
i bilietą Į koncertą. Užmoki kelis, 
j žaliukus, o šampaną, pyragai- 
j Čius ir sumuštinius gauni veltui.
Tikra Amerika! •

...Santa Monikos pėdomis tu
rėtų pasekti ir kiti. Tiesiog Įra
šykite programon: . šampanas, 
prieš koncertą ir po koncerto!

S. Pašilytė

— Nebėra. Aš juos suėdžiau!
Magaryčios

• Vienas paukštelių (ir mer
gaičių) stebėtojas pareiškė, kad 
Gary mieste ir apylinkėje yra 
taip užterštas oras, kad paukš
teliai ten nečiulba, :bet košėj a.

g Miestų centruose dabar yra 
pigiau važinėti mašinomis, ne
gu jas laikyti garažuose.

— Vienoje Chicagos apylin
kėje tiek daug nusikaltimų, kad 
net tos apylinkės policijos nuo
vadoje yra iškaba, įspėjanti sau
gotis kišenvagių.

• Mar<įbeTtė Parko ’Viėhgtin- 
gis buvo Drive-in teatre, bet fil
mo nematė: aplink Jį buvo įdo
mesni -vaizdai.

• Prieš dešimtmetį pesimis
tas skrido į Floridą, bet savo 
bagažą pasiuntė Į Havaną.
/• Flipis susipyko su savo ge

riausiu draugu, nes jis tutėjo la
biau suplyšusias kelnes ir dau
giau, suveltą 'barzdą.

• — Pesimistas: — Tr -rožės 
turi dyglius. Optimistas: — Ir 
dygliai -tūri rožes.
.. • Hollywoode yra tiek daug 
skyrybų ir vedybų, kąd- Sunset 
gatvėj atsidarė vedybinių žie
dų nuomavimo krautuvė ir sėk
mingai verčiasi.

a Vienam taip nesisekė, kad 
-’draugai sakydavo, įėi jis nupirk
tų dynių (purnkin) ūkį, tai se
kančiais .metais būtų panaikin
ta Halloween šventė ir tradici
jos. Supilstė K. Petrokaitis

: Galifrfa pradėtą dąrbąnė-
BŽbąigti; J" Sėt, -nevalia stabdy
ti bkndymuš, — :sako sena žydų 
patarlė. ‘

vyrą:
1. Reikia jį nupenėti — pada

ryti riebiu.

pasaulinio karo veteranas.
Saviveiklą - —— Jei jūs jaučiate nuovargį, norite miego ir pradeda svaigti galva, 

tai nustokite žiūrėję Į TV ekraną ir eikite gulti.
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Juozo Liūdžiaus Raštai
I Straip.siiiai. alsimininiai. 246 puslapiai, kaina $3.00.

PETRONĖLĖS LICDžIUVIENėS
, 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.L,.. - —- ===== . ■ .1----------- ;- - ->

2. Leisk jam visą laiką sėdėti.
3. Naudok maiste daug drus

kos. ’ ?
4. Vaišink jį kava, žinoma, su 

daug cukraus ir grietinėlės.
5. Vaišink jį alkoholiu.
6. Leisk jam rūkyti cigare

tes — juo daugiau, tuo greičiau.
7. Stenkis pakelti cholesterolį 

jo kraujyje.
8. Neleis atsigauti jb nervams.
9. Neleisk anksti gulti.

Komunistiniuose kraštuose ir 
okupuotoje Lietuvoje Agippro- 
pas propaguoja saviveiklą. Čia 
duodamas vienas tokios saviveik
los pavyzdys:

Kambaryje Jonas Sėdi vienas 
ir juokiasi net susiriesdamas.

— Kas atsitikb^ T— klausia 
Įėjęs draugas.

— Aš pasakojam Sau anekdo
tą, kurio dar nežinojau.

10. Koliok, bark jį ir nepalik 
be rūpesčių. . '

Daugiau

Modernaus meno tėviškėje
• New Yorko Greenrich/Vil

lage yra žinomas -kaip taoder-

KNYGOS ANGLU KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagielės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KtSS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rast e m o vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

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

Dauguma šių 4cnygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
* kitts knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
^piniginę perlaidą.

Po pinigų pakeitimo Tarybų 
Sąjungoj J1961 m. tris mėnesius 
galiojo abeji pinigai.

Vienas pilieti.š klausia kitą:
— Ką galima nupirkti už seną 

rublį?
— Nieko.
— O ką už naują?'
— Dešimt kartų daugiau.

Kas greičiau
Pas tarybinį kosmonautą atei

na svečias ir randa namie tik 
vienus vaikus, tėvų.nė vieno nė
ra. t

Kur tėvai, ar greit grįš? 
— klausia svečias.

— Tėvas išlėkė į kosmosą, jis 
greit grįš, o mama nuėjo į eilę - 
pirkti miltų, ji tai negreit pa
reis, paaiškina vaikai.

K. Pleperis
Taip, kaip prie Stalino

Amnesty International cent
ras Londone išleido 154 psl. stu
diją apie politinius ir religinius 
kalinius Sov. Sąjungoje. Joje ra
šoma, kad po nuodugnaus tyri
nėjimo paaiškėjo, kad tikrumo
je nė vienas pakaltintas “krimi-

naus ir frontinio arba priešaki
nio meno tėviškė. T&n kilo ir 
Antrojo Kaimo —Sėcofid Village 
idėjos bei pavadiniinas. Vienas 
to modernaus kaimo modernus 
menininkas išstatė ant šaligat
vio savo apstrakčius paveikslus 
— dažų dėmes bei ir akį apgau
nančius kampus bei linijas. Vie
nas praeivis pasakė,. kad jis tų 
paveikslų nesupranta. Moder
nistas jam atsakė:

— Pirkėjui tie paveikslai ne
būtina suprasti. Svarbu, kad jis 
gali išskaityti paveikslo kainą.

Greenwich Village aukšta 
gyventojų kultūra it inteligen
ciją bei meilę knygai įrodė ten 
gyvenąs New Yorko liriešto ad
vokatas Joseph Feldman. Jis bu
vo areštuotas Už Vėlavimą gra
žinti skolintas iš New Yorko 
viešosios bibliotekos knygas?-tuo 
pažeisdamas reakcionierišką 
“D” straipsnį. • 5

Apie tai būtų nė lapė ne
lojusi, jei į tą inteligentišką 
dalyką nebūtų įsimaišę gaisri
ninkai. Jie netikėtai rado Mr. 
Feldmano bute 15,000 tos bib-

Šeimos idilija

1739 ?outh Halsfed Street, Chicago, Ill. 6060S nalu prieš valstybę” nebuvo iš- lioteko knygų. 20 vyrų dirbo 3 
teisintas. valandas kraudami jas Į'7 sunk-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Uhicago, Ilk 60608
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J. ĄUSEIKIS

Čiurlionio metams į pabaigą einant

Čiurlionio Kūrybą dsi,adcnUzmu 
apšaukęs. O dekadentizmas, tai

kenkusį. ‘ .'t2Uj>el«ų i 
niam stiprėjimui. REžoLiUCIJOS IR VĖJAS

Dailininko ir kompozitoriaus 
Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio šimtojo gimtadienio jubilie
jiniai metai eina į pabaigą. Ver
tą pasidžiaugti kaip {vairiai ir 
{vairiose išeivių kolonijose tei
giamai iškeliamas Čiurlionio kū
rybinis genijus.

Ir okupuotos Lietuvos kultū
rininkams leista Čiurlionį minė
ti ir minėjimai išnešti už vadi
namosios respublikos ribų j ki
tų “broliškų” tautų respublikas.

Deja, ne visada lietuvių taip 
vieningai gerbtas ir vertintas 
Čiurlionis. Į akį krito lapkričio 
1 d. “Draugo” šeštadienio priedo 
“Kertinėj paraštėj” paties re
daktoriaus (k. brd.) iškeltas fak
tas, kad net Petras Cvirka ir 
Kostas Korsakas niekinę ir biau- 
roję Čiurlionį. “Drauge” rašo
ma, jog okupantas Čiurlionį mi
nėti teikėsi leisti, “nors bolše
vizmo tarnai ne kartą patį Čiur
lionį ir jo kūrybą praeityje yra 
niekinę ir bjauroję.

Petras Cvirka M. K. Čiurlio
nio galeriją Kaune pavadinęs ka
pinynu, “kurį taip saugo savo 
mistiška, pūvančia, nesveika 
dvasia visų aukštinamas Čiur
lionis (“Trečias Frontas, 1931 
m. Nr. 4, 40-41 psl.).

Kostas Korsakas parėmęs Pe
tro Cvirkos nuomonę ne vien 
savo, bet visų “aktyvistų” rašy
tojų vardu: “Visi solidarizuo- 
jam su P. Cvirkos nuomone. 
Aktyvistų rašytojų kolektyvas, 
pripažindamas Čiurlionio reikš
mę mūsų buržuazinei inteligen
tijai ir sutikdamas, jog tiek 
Čiurlionio gyvenime, tiek jo kū
ryboj — subjektyvine prasme — 
būta tikro idealizmo, vis dėlto 
yra tos nuomonės, jog Čiurlio
nis — nesveikos, mistiškos, re- 
akciškos dvasios “genijus”. 
“Trečias Frontas”, 1931 m. Nr. 
5, 29 psl.).

Ir Jakštas-Dambrauskas 
nesuprato Čiurlionio meno

Čiurlionio laikais lietuviai tik 
akis krapštėsi pažvelgimui į sa
vo ir į kitų tauri] kultūrinį gy
venimą. Tad nenuostabu, kad ir 
toks gabus žmogus, kaip prela
tas Aleksandras Dambrauskas- 
Adomas Jakštas, nesuprato Čiur
lionio kūrybos. Bet kai Cvirka 
ir Korsakas “Trečiame Fronte” 
apie Čiurlionį rašė, laikai jau bu
vo kiti, tad sunku suprasti, ko
dėl anuodu taip rašė.

Lietuvių Enciklopedijoje ra
šoma, jog anų laikų visuomenė 
nesuprato Čiurlionio, o “kaikas”

nuosmukis, kultūrinė atžanga. 
Gi tas “kaikas” buvo prelatas 
Aleksandras Dambrauskas-Ado
mas Jakštas, anų laikų “Drau
gijos” žurnale Druskio slapyvar
dį vartojęs.

Po Čiurlionio mirties Ameri
koje 1911 metais “Laisvosios 
Minties” žurnalo 16-me nume
ryje yra išspausdintas Kleofo 
Jurgelionio straipsnis, kuriuo 
Čiurlionis ginamas nuo Druskio 
ir kitų kritikų, kurių buvę kele
tas.

Prieš kurį laiką “Naujienose” 
! buvo spausdinami J. Šmotelio 
(istoriniai atsiminimai apie dien- 
I raščio steigimą ir apie jo au- 
j girną. Nemažai J. Šmotelis rašė 
i ir apie Kleofą Jurgelionį, pri
statydamas skaitytojams kaip 
netikusį administratorių, ir pa-

Administratorius bei ekono
mistas Kleofas Jurgelionis galė
jo būti ir nesėkmingas, bet vis 
dėlto Kleofas Jurgelionis buvo 
gabus kritikas, vertėjas ir poe
tas. Jau vien iš jo straipsnio, 
“Laisvoje Mintyje” (apie Čiur
lionį ir apie meną) išspausdinto
jo, matyti kaip jau 1911 metais 
Jurgelionis turėjo puikų męno 
supratimą, apsiskaitymą ir lite
ratūrinį išsilavinimą.

Kleofas Jurgelįonis mirė 1963 
metų gruodžio 24 d. Riverside, 
Calif. Manau, kad verta dar kar
tą pasiskaityti aną Jurgelionio 
straipsnį, kurs tinka čiųrlionįo 
šimtmečio pabaigtuvėjns ir pa
minėjimui Kleofo Jurgelionio 
dvyliktąsias mirties metines. Tąd 
ir pridedu Jurgelionio raštą 
“Naujienose” išspausdinti.

(Bus daugiau)

TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ

Š. m. lapkričio 26 d. Draugo gali tik Lietuvai žalą padaryti.
Juk visiems žinoma, kad žy

dai turi savą valstybę, Jungti
nėse Tautose atstovą, jų ran-

2Z2 rt’SST CEXMAK ROAD . CHICAGO, ILLINOIS S35CS
ZiZAUursusį Preadeaž Phone: Virginia 7«7747

SOURS: Mon.Tue,Fri.9-4 Thur,9-8 Sat, 9®X

Nuo to laiko, kai susipažino 
praeitą vasarą kelionėje į 
Lietuvą, jos nebuvo dar ma
čiusios. Todėl dabar, susitikus 
Toronto Lietuvių Namuose sek
madienio popietėj, joms vėl 
įdomu atnaujinti tampriai su
rištą bendros kelionės patyri
mu draugystę.

Moterys susitiko netikėtai, 
kaip ilgai nesimačiusios geros 
pažįstamos. Kelionėje juk ne
buvo nei laiko, nei kaip pasi
dalyti įspūdžiais, pirmaisiais ir 
jaudinančiais tėvynėje apsilan
kymo pergyvenimais. Tuomet 
viskas buvo per šviežia, per 
nauja, kad būtų buvę galima 
ką nors daugiau išsireikšti, ar

tik įtraukti Į vidui pro atidary
tą langą.

Tuo tarpu vyresniosios ke
liautojos įspūdžiai, pasirodo, 
esą visai kitoki. Jos giminai
čiai ne tik neatvažiavo su ma
šinom jos pasitikti, bet apnak- 
vydindama juos Vilniuje, ji 
turėjo parūpinti jiems ir nak
vynę. Buvo ji nuvažiavusi ir 
į tėviškės miestą pamatyti, 
kaip gyvena jos artimieji. Iš 
laiškų ji žinojusį, kad jię tebe
gyvena toje pačioje vietoje. 
Todėl jai buvę įdomu pažiūrė
ti į tą namą ir jų butą.

Anksčiau tas namas priklau
sė vienam advokatui ir (oje 
gatvėje buvo vienas įš prana-

277 nr. Linas Kojelis straips
nyje “Ar Jungtinis Baltų- ko
mitetas remia Bell rezoliuci
ją”. Ten put skundžiasi, kad 
anksčiau Bell (Res. .'168, E. Šu
manas, Genys ir kiti rėmė. Bet 
toliau neberemia: “Aš neturiu 
nė mažiausio abejojimo, kad 
iki šiol Jungtinis Baltų komite
tas Bell rėmė. Man kyla kiti 
du klausimai: kodėl po Alios 
pirmininko atsilankymo Bal
tų komitetas savo nuomonę 
pakeitė (Jei iš tikro pakeitė) 
ir kodėl nė (pats Baltų komite
tas apie tai visuomenę painfor
mavo, o Altą. Juk jungtinis 
Baltų komitetas yra platesnė 
organizacija, apimanti latvius 
ir estus, o Altą yra tik jo sude
damoji dalis”.

Dar teigia, kad šią rezoliu
ciją pralaimėtų Jungtinėse 
Tautose, esą diskutuotinas 
klausimas.

Iš rašinio atrodo, kad rašo 
subrendęs vyras, bet iš galvo
senos susidaro vaizdas —- ne- 
subrendusio vyruko rašinys.

Tame pačiame. Drauge K. 
Gmž. apgailestauja, kad ALT 
as nuo šios rezoliucijos atsiri
bojo. Gi: “Bendruomonės nuo
mone .abi rezoliucijps remti
nos”. Jeigu Jungtinės Tautos 
ir nepasmerktų Lietuvos oku
panto, tai būtų nors vėjas su
keltas.' -Įsivaizduokit šios re
zoliucijos bijąs net Brežnevas.

Nekrėskime, ponai ir Bend
ruomenė; juokų. Kokius gi vė 
jus jūs galite sukelti? Manote, 
kad jūsų sukeltas vėjas sudre
bins visą pasaulį. Greičiausiai

koše milžiniškas kapitalas su
telktas, stipri diplomatija ir 
štai Jungtinėse Tautose rusai 
su savo satelitais ir įvairiomis 
Afrikos ir Azijos, net miniatiū
rinėmis valstybėmis, ėmė žy
diškąjį sionizmą ir pasmerkė.

Taigi tos pačios valstybės ru
sai ir jų 'satelitai, visai be jo
kios abejonės pripažintų, kad 
Lietuva “laisvu noru’’ prisi
jungė prie rusų ir klausimas 
būtų baigtas.

Tai kam gi tokiu opiu klau
simu rizikuoti? Tikrai minėti 
E. Šumanas, Genys, Altas ir 
kiti šiuo klausimu 'pasielgė 
sveikai galvojančiu protu.

Juk ta pati Bendruomenė ža
dėjo nemažą vėją sukelti įtei
kiant Jungtinėms Tautoms, 
Lietuvos okupacijos reikalu, 
Jaunimo parengtą peticiją. 
Vien dviems lazdomis pasirams 
čiuodamas Pranas Būdvytis,

į kur gi tie parašai pasidėjo .' 
Nagi Bendruomenės, sukūliu 
“vėju” nupūsta į sandėlį n ten 
pelėja.

Čia pat norėčiau pastebėti, 
kad būtų naivu kaltinti Bend
ruomenę, kaž kokia bloga ten
dencija.

Dėja, skubotumas, neapgal 
vojimas ir sąlygų neišaiškini- 
mas atneša blogus rezultatus.

Stasys Juškėnas

HEARST GYDOMA KALĖJIME
Patricija Hearst, Kalifornijos 

laikraščio savininko duktė, ją 
pagrobus, dalyvavusi banko api
plėšime, ir kurios teismas pra
sidės 1976 m. sausio 26 d., gau
na psichiatrinį gydymą.

Teismas jau anksčiau buvo 
nusprendęs, jog Patricija gali 
būti teisiama, nes ji yra psichia
triniai normali. Ją tikrino net 
trys teismo paskirti medicinos 
daktarai.

•NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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1914 metų
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Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$40,000

MIDLAND
SAVINGS
AMD LOAN ASSOCUTIOW

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400 
... ................. '

į

wyufFC
Passbook Savings. 

All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS €8631 

FHONEi 2SM47I

71/2 %

tiksliau apibendrinti. Todėl 
dabar jos, nekreipdamos dė
mesio į kitus prie to paties 
stalo esančius pietautojus, pa
sakojasi apie savąją kelionę. 
Kaip ten muitinėje rusai jas 
kratė, o kai kurias tai net išsi- 
vesdami ir nuogai išrengdami.

Kai aerodrome susitikus ar
timuosius liejosi džiaugsmo 
ašaros. Ir kaip neaiškūs tipe
liai sukiojosi aplink, vis tai
kydamiesi įsiskverbti į besi
kalbančių giminaičių tarpą. 
Bet visų svarbiausia, tai toji 
baimė kalbantis. Giminaičiams 
vis apsidairant, vis apsižiūrint 
ar nieko arčiau nėra, ar niekas 
jų neklauso. O kambaryje vi
sai nemėginant ką nors inty
mesnio pasakyti.

Bet vis dėl to, pagal jaunes
niosios moters pasisakymą, ke
lionė buvusi puiki ir gerai pa
sisekusi. Visi giminės suvažia
vę ją pasitikti. Daugelio ji net 
nebeatpažinusi. Jie buvę su 
mašinom ir pavežioję, kur ji 
tik norėjusi. Net j Tėviškę bu
vo nuvežę be jokių palydovų.

Bet kaip jie ten gražiai gy
vena naujutelaičiuose apart- 
mentuose. Atrodo, kad ir mes 
čia Kanadoje nieko geriau ne
turime.

Tik tiek, kad ten nesant keltu
vo, tekdavo lipti net į penktą 
aukštą. Tie praėjimai ir laip
tai buvę labai siauri. Krausty- 
damiesi į naują butą, baldus 
jie įgabenę pro langą. Tam 
tikslui ant stogo yra įrengtas 
savotiškas keltas, kuris iške
lia norimą objektą iki atatin
kamo aukšto, kad jį belieka

šiausių. Dabar pamačiusi tą 
patį namą ji nustebo. Nuo to

tokiai rezoliucijai patekti į Jung 
tines Tautas, Brežnevas nesi-

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608.
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Nesenai išėjusi laukta , j

Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina J2.00.

Perxiuntimui pa i tu reikia pridėti 'St c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusios 10 ar daugiai egaemplioriiį. 

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

der} tokiu adrese:

NAUJIENOS
1739 So Halsted St, Chicago. Illinois 60608
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laiko tas pastatas nebuvo regė
jęs jokio remonto. Jo apšepu
si išvaizda tarsi teigė, kad čia 
niekas jau senai negyvena,, 
Bet įėjus į vidų ją nukrėtė šiur
pas, kad žmonės gali taip gy
venti. Jai gerai pažįstamo bu
to sienos buvo jau pajuodusios 
nuo laiko ir nuo besirenkan
čiu dulkiu.

Virtuvėje stovėjo mažas pri
musas, kuriuo nadojosi ten 
gyvenančių keturių šeimų mo
terys. Vonios kambarys buvo 
pasibaisėtinas, o pati vonia 
naudojama paplavoms supilti. 
(Kas vonią ištuština,, ji taip ir 
nesužinojusi). Aukštos buto, 
durys buvo susimetę ir be ran
kenų. Uždarius j as prilaikyti 
buvo naudojamas vielos gaba-

priešintų.
FTie dabartinių sąlygų ir 

aplinkybių tokių rezoliucijų 
įnešimas į Jungtines Tautas

mintis, kad bolševikų padlai
žiai turi ten gerą gyvenimą. 
Su įgytu, pasitikėjimu, jie ten 
gauna gerus butus ir gali įsi
gyti mašinas;. O visi kiti, kurie 
nepritapo prie okupantų, ku
rie buvo nubuožinti, dabar yra 
paniekinti, - ne tik neverti dė
mesio, - Bei-ir padoresnės pa-1 
stogės... ? <;S, Pranckūnas

GEROS DOVANOS
ŽIOS 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 — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
7 money orderį.

Al XI. W J. AU V K2,

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

$3.00
$2.00

$2.00

O kad apsisaugojus nuo va
gysčių, vienas asmuo visuo
met turėjo būti namuose. Aiš
ku jauniesiems tai buvo neįma
noma, todėl toji paskirtis ati
teko, 10 metų Sibire išbuvu
siai, vos grįžusiai motinėlei.

Visiems pietaujantiems įdė
miai klausant ekskursančių 
pasakojimo, staiga įsiterpia 
vienas vyras. Pradėjęs kalbė
ti jis sako, kad, čia esą įdo
mios, dvi gyvenimo pusės. Ne 
senai jam tekę skaityti anks
čiau išleistą Vytauto Alanto ro
maną, kuriame irgi aprašomi 
du tenykščiai gyvenimai. Tik 
ten pavaizduotas pokarinis 
laikotarpis. Pati pirmoji bol
ševikų okupacijos vasara. Skai, 
tant Alanto romaną matėsi’ 
kaip daugelis lietuvių, sulau
kę rusų vėl mėgino šeiminin
kauti savo ūkiuose. Bet bolše
vikai, padedami stribų, siste- 
matingai juos naikino. Tik 
pamatę žiaurią tikrovę Žmonės 
gailėjosi, kad vokiečiams trau
kiantis nepabėgo į Vakarus.

Alanto knygoje labai vaiz
džiai piešiamas naujasis elitas, 
susidedąs iš įvairių vagišių ir 
miesto padugnių. Tie naujieji 
“ponai” gerai bujoja girtuok
liaudami, prievartaudami mo
teris ir nubuožindami ūkinin
kus. O tvarkingi, gražias so
dybas išstatę gaspadoriai yra 
nuimami, kankinami, net žu-

Tad dabar išklausius šių 
dejų keliauninkių, .peršasi

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Chicago, ILL 60608 
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS, 

įsteigta 1123 met*!*. TeL 421-3078

Įstaigoe pietuose kiemas automobiliam* psstatytL
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Šiandien imtis plunksnos ma
ne paskatino serija karespon- 
dencijų, ne visai aiškiai apra
šančių Reorg. Lietuvių Bend
ruomenės Metinę Krašto Kon
ferenciją. Tos koresponden
cijos buvo labai emociniu sti
liumi surašytos. Visuomenė gi 

Amerikos lietuvių nuotaikos ryškėja
Jau praėjo trys svarbūs Amerikos lietuvių suvažia

vimai, kuriuose buvo išryškintos pozicijos, nustatyti ke
li svarbūs faktai ir nutarta tęsti informaciją ir diskusi
jas svarbiausiais Lietuvos laisvės ir Amerikos lietuvių 
bendro darbo klausimais.

Chicagoje pirmiausia buvo sušauktas JAV Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių atstovų suvažiavimas. Jame 
dalyvavo 16 valstijų atstovai, kurie vadovavosi visai 
kitais principais, negu lietuviams bandytos primesti

pasiūlymas ALTo konferencijoje buvo šiltai sutiktas, kon
ferencijos dalyviai jam šiltai paplojo.

Dr. Bobelis, ALTo pirmininkas, padėkojo Dr. Kaunui 
už pozityvų pasiūlymą ir prižadėjo jo iškeltą klausimą 
artimaiusiu laiku svarstyti. Jeigu Bendruomenė pagei
dautų, tai ALTa galėtų imtis iniciatyvos Bendruomenėms 
sujungti

Jeigu Dr. Kaunas rado reikalo kreiptis į ALTą šiam 
svarbiam klausimui spręsti, tai jis jautė ALTo įtaką Ame
rikos lietuvių tarpe ir jis žinojo, kad ALTas tokį darbą 
galėtų padaryti. Nežinome, ar ALTas imsis tokios ini- 
.ciatyvos. Jau reorganizuotos Bendruomenės pareigūnai 
yra konferencijos atstovų rinkti, o barzdukinės Bendruo
menės pareigūnai niekad rinkimuose nedalyvavo, nes nu
jautė, kad jie nesurinks pakankamo balsų skaičiaus. Jie 
buvo mažos grupelės draugų paskirti.

Dr. Danilevičiaus ir Dr. Dargio vadovaujama Ben
druomenė jau. turi konferencijos priimtą statutą, dau
gumoje paremtą teisininko Roberts taisyklėmis, pripa
žįstančioms pačias pagrindines žmogaus teises ir užker
tančiomis kelią net daktarų laipsnius turinčių gudragal
vių klastai. Barzdukinė Bendruomenė savo rinkimines

barzdukinės Bendruomenės. Buvo aptarti patys svar
biausieji bendruomenės klausimai, priimtas statutas, 
išrinkta nauja vadovybė ir ryžtasi tęsti darbą kartu su 
visais Amerikos lietuviais. Bendruomenės tarybos pir
mininku išrinktas Dr. Zenonas Danilevičius, o JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininku išrink
tas judrus ir veiklus Dr. Vytautas P. Dargis.

Bendruomenės konferencijos metu labai ryškiai bu
vo pavaizduoti santykiai su barzdukinė Bendruomene. 
Buvo iškeltas reikalas ieškoti bendros kalbos su Bend
ruomene klystkeliais nuvedusiais frontininkai. Niekas 
dviejų Bendruomenių nenori, bet niekas nenori dirbti su 
žmonėmis, kurie įsivaizduoja, kad jie vieni turi visą 
visuomeninio gyvenimo išmintį. Naujai išrinktieji nori 
vienos Bendruomenės, jie padėjo principus tai Bendruo
menei organizuoti, jie yra pasiryžę su rimtais žmonė
mis tartis, bet konferencijoje paaiškėjo, kad teks laiky
tis tam tikrų principų: darbo padalos ir galo rinkiminei 
klastai. Naujai išrinkti ir teisiškai užregistruoti parei
gūnai gali tartis su bet kuo, bet jie nesusitars , jeigu 
Bendruomenę klystkeliais nuvedusieji ir toliau kenks 
Amerikos Lietuvių Tarybai vesti naudingą Lietuvos 
laisvės darbą.

Šis klausimas dar labiau paryškėjo Amerikos Lietu
vių Tarybos konferencijoje, vykusioje Chicagoje, lap
kričio 22 dieną. Įtakingas JAV LB veikėjas Dr. Ferdi
nandas Kaunas atėjęs į ALTo konferenciją, paprašė 
balso ir kreipėsi Į suvažiavusius atstovus, kad jie imtųsi 
iniciatyvos Amerikos Lietuvių Bendruomenei suvienyti. 
Dr. Kaunas siūlė abiejų Bendruomenių dabartinėms va-

taisykles ir svarbesnius statuto paragrafus kaitaliodavo 
kelioms savaitėms prieš kiekvienus “rinkimus”. Kaita
liojimais galima apgauti mažus vaikus, bet . suaugusių: 
žmonių apgaudinėti nedera. Pažeidus ir pasityčiojus iš 
pagrindinių jų teisių, jie nusisuka ir niekur nedalyvauja.! 
Arba jie elgiasi kaip pasielgė Cicero ir Chicagos ben- 
druomenininkai, priėmę nuostatus, baigiančius bet kokią 
klastą Bendruomenėje. / j .

Jeigu ALTa imtųsi iniciatyvos, tai daktarų Danilevi
čiaus ir Dr. Dargio vadovaujama Bendruomenė galėtų 
pasiūlyti statutą, nusakantį Bendruomenės tikslus ir vei
klos apimtį. Jų buvo padarytas pirmas žingsnis bet ko
kiam visuomeniniam darbui.

Lėčiau žinios eina iš New Yorko. Paaiškėjo,. kad 
konferencijoje reikalai taip sklandžiai nėjo, kaip turėjo 
eiti. VLIKą sudarančios grupės nepasiuntė bendrą dar
bą dirbti mokančių žmonių. New Yorke suvažiavusieji 
atstovai ilgai tarėsi, bet pagrindinių momento, nuotaikų 
nesuprato. Vietoje naudingo darbo, jie tarp savęs gin
čijosi. VLIKo priešakyje ir vėl paliktas Dr. Valiūnas, 
kuris iki šio meto kirto šaką, ant kurios sėdėjo. Jam tu
rėjo būti aišku, kad Amerikoje įtakos į vyriausybę ir kon
gresą gali turėti tiktai aktyviai visuomeniniame Ameri
kos gyvenime dalyvaujantieji žmonės. Be jų pagalbos, 
vargu ar kas galės ką Amerikoje padaryti. Seni Ameri
kos lietuviai, šiuo atveju didesni patriotai, negu naujai, 
atvažiavusieji, mokėjo politinius savo skirtumus padėti į 
šalį ir bendromis, jėgomis dirbti Lietuvos laisvei ir trem
tinių gerovei naudingą darbą. Jie tą darbą dirba šian
dien, dirbs jį ir ateityje. Dr. Valiūnas šio klausimo nėr

turi žinoti kas vyksta ir kodėl. 
Tad atėjo laikas šaltai ir aiškiai 
pareikšti kokia iš tikro yra 
mūsų pozicija.

Emocijoms sukilti buvo daug 
akstinų. Mumis, bandančius 
protestuoti prieš negeroves 
JAV LB veikloje, vadino skal- 

dylojait, prkšu agentais ir ne
susipratėliais; buvo, bent ma
no atžvilgiu, ir blogesnių epi
tetų. Mus smerkė “garbės” 
teismai; kai dviejų garbės 
teismų sąstatai išnešė mums 
palankius sprendimus, buvo 
sudarytas naujas “teismas”, 
kuris mus —vien už priešin
gos nuomonės pareiškimą LB 
vadams — viešai ir skaudžiai 
baudė! Mums buvo "Pasaulio 
Lietuvio” skiltyse pareikšta: 
“Ne tartis bet pasmerkti”. Ne
nustebkite, kad galų gale kant 
rybės pritrūkome.

Tačiau kokia gi yra mūsų po
zicija? Paimkime ligšiolines JAV 
LB, paskutiniu laiku p. Gailos 
vadovaujamos, esminę kryp
tį. Tos Bendruomenės sąvoka 
gali būti šitaip formuluota: 
tai vienalytė pavienių asme
nų organizacija, daugumoje 
susidedanti iš tremtinių ir ne- 
apimanti visos tautos išeivijo
je, bet einanti atskiru vienetu į 
tokias veikimo sritis, kurias 
ji pati sau pasiskyrė neatsi
žvelgdama j kitų organizacijų 
analoginę veiklą, ypač politi
nėje srityje. Dažnai ji kitų 
organizacijų, kaip tai AL
To, darbą bandė be reikalo 
dublikuoti, tuo pačiu mažin
dama kovos už lietuviškus in
teresus efektyvumą. Kai kurie 
tosbendruomenės užnugario va
dovai yra pareiškę, kad su 
lajku toji LB turėtų viena už
imti visas veiklos sritis; poli
tinės partijos’ esą ypačiai ne
reikalingos ir savo laiką atgy
venę; ateityje viena LB galė
tų visą lietuviškos veiklos dar
bą tęsti.

Blogiausia, kad — mūsų 
nuomone — toji LB pakliuvo 
į vienos ideologinės grupės įta
ką, tuo pačiu virsdama tos 
grupės įrankiu saviems tiks
lams įgyvendinti. Toji grupė, 
populiariai vadinama fronti
ninkais, yra patrijotinė, pa
dėjusi aukų ant Tėvynės auku
ro, ir mes jos veiklos nenori
me varžyti. Tačiau ji tikrai 
neturi teisės visai tautos šei
mai brukti savo ideologiją ir 
savus siekius, panaudodama 
bendruomenę, kaip įrankį.

Buvo nemažai ir taktinių 
klaidų, paliečiančių JAV LB 
narių teises ir paminančių LB 
įstatus. Jos galutinai išeikvojo 
mūsų kantrybę.

Kokia gi yra mūsų LB sam
prata? Mes manome, kad Ben 
druomenė turi būti federacija, 
kaip skėtis apjungianti visas 
lietuviškas organizacijas ir 
politines grupes, o taip pat ir principus apsvarstyti, 
pavienius lietuvius vienon tau
tos šeimon, be tarpusavio ko- gi šiol buvo lygūs nuliui. Visi gavo $2,500 
vų ir konkurencijos. Mūsų pasilikome prie savų LB sam-' 
Bendruomenė turi demokrati- pratų ir prie ; 
niais pagrindais toleruoti vi- bendrąją lietuviškąją veiklą, vo visa eilė Illinojaus ūki Trinkų.

sas politines pažiūras, jei jos 
. tik neina prieš tėvy nės intere
sus. Ji turi apjungti ne tik 
tremtinius, bet visus tautie
čius, tiek čia gimusius, tiek jų 
vaikus, tiek ir visus dorus at
vykėlius. LB nariai gali būti 
visi patriotiniai nusiteikę lie
tuviai. Mūsų bendruomenėje 
nėra vietos vienos grupės domi
navimui. Mums gi nepriimti
ni tik tie, kurie tautos išsiža
dėję, dirba Lietuvos nenau
dai arba tarnauja okupanto 
kėslams.

Mes taip pat akcentuojame 
darbo barų pasiskirstymą ir 
darnų veiksnių organizacijų 
bendradarbiavimą. Bendruo
menės pagrindiniu tikslu ma
tome: kultūros, švietimo ir 
lietuvybės išlaikymo darbą. 
Politiniame Lietuvos vadavimo 
darbe ir šalpos akcijoje mes 
remiame tas organizacijas, ku
rios tokią veiklą yra pasista
čiusios savo pirminiu tikslu.

Tad pagal skirtingas sam
pratas pasidaro du poliai.

Nutolome vieni nuo kitų. Bet 
mes nenorime griauti Bendruo 
menę! Mes norime ją atstaty
ti į tinkamas vėžes. Aš nema
nau, kad mes, vadinamieji 
reorganizatoriai, esame ma
žumoje. Daugeliui lietuvių 
dar nėra aišku, ko mes siekia
me. Jie tikrai būtų su mumis, 
jei jie mūsų siekius suprastų. 
Mūsų nelaimė, kad stipri spau
dos dalis mūsų minčių nenori 
skelbti. Tad mums sunku .pa
siekti -plačias tautiečių mases, 
ar bent mūsų idėjų plitimo 
procesas tuo lėtinamas. Bet 
tiesa sklinda. Daugiau ir dau
giau susilaukiame pritariančių.

Suprantame, kad vienybė 
yra reikalinga. Tačiau tas ne
reiškia, kad vienybės vardu 
reikia apleisti klaidų taisymą. 
Vienybei reikia plačios supra
timo bazės. Vienvbės siekda
mi negalime atsisakyti savo 
principų ir įsitikinimų. Yra 
reikalingas abipusis dialogas! 
Tiesą sakant, jau yra šis tas 
vykę neviešų susitikimų for
moje. Dabar jau sąlygos ver
čia viešai apie tai kalbėti. Po
no Gailos vadovaujama Bend
ruomenė žadėjo, bet niekada 
tiesiai į mus nesikreipė. Įžū
lios jų laikysenos paveikti, ir 
mes jų nekalbinome. Tačiau 
atsirado eilė pavienių asmenų, 
kurie nors ir LB formaliai neat
stovaudami, dažnai net netu
rėdami įgaliojimų iš savųjų 
grupių ėmėsi iniciatyvos už- 
megsti kontaktą ir esminius

Pasikalbėjimų rezultatai li-

Kongreso komitetas reikalauja, kad 
sekretorius Kisingeris duoty kongre
sui informacijas apie pasitarimus ato
mo pinkiy kontrolės ir apie soviety 
Karo vady sulaužymą jau veikiančiu 
susitarimy. Sekretorius nenori tokios 
informacijos kongresui teikti. Jis tvir
tina, kad pasitarimai dar nebaigti.

Bet dialogas vyko. Jis turėtų 
vykti ir toliau.

Nesenai — BALFo seimo me
tu — aš kreipiausi į vieną o_po 
zicijos šulą, gerą įtakingą lie
tuvį, ir jo prašiau, kad ragin
tų dialogą tęsti. Jis, su šiek 
tiek skepticizmo, žadėjo da
ryti,. ką gali, žinoma, tai yra 
aplinkinis, netiesioginis kelias 
į kontaktą su, mūsų nuomone, 
klystančiais LB vadais. Bet iš 
tikro, gal tai yra ir tiesiausias 
kelias, nes per poli tines disku- 
diskusijas su priešingos gru
pės veikėjais gali būti lengviau 
pačias jesmines tezes ir sampra
tas išsiaiškinti. Dieve, mums! 
visiems padėk! Tad iš* mūsų 
pusės durys nėra uždarytos, 
nors ir mažai turime vilties. 
Mes esame pasiryžę savo prin
cipų neatsižadėti ir nekapitu
liuoti! Jei mus opozicija pri
vers, mes eisime savu keliu 
vieni. Bet mes nesieksime 
dviejų bendruomenių, bet kvie
sime lietuviškąją patriotinę vi
suomenę jungtis prie mūsų ir 
atstatyti LB į vieną laisvą, nie
kieno neišnaudojamą, plačią 
Federacinę Lietuvių Tautos 
Šeimą, kuri bus tikras darniau
sio ir vaisingiausio Tėvynės 
naudai darbo laidas!

VAIKAI GERI ŪKININKAI

dovybėms atsistatydinti, priimti padorų statutą, pra- suprato ir dirbo su ALTo griovikais. Jeigu jis šios savo

Chicagos amfiteatre vykstan
čioje raguočių ir arklių paro
doje vienas jaunas, 17 metų am
žiaus ūkininkaitis Greg Gruhn, 
iš Lanark, Ill., pardavė savo iš
augintą “grand champion?! bu
lių už $15,040; Len Keppy, 27, 
pardavė “grand champion kiaulę 
už $3,120 ir Angela Heitz, 10 
metų amžiaus mergaitė už savo 
taip pat grand champion avelę

vesti švarius rinkimus ir išrinkti visai naujus žmones į klaidos dar ir šiendien nebejaučia, tai jam bus sunku rasti 
JAV Lietuvių bendrouomenės vadovybę. Dr. Kauno bendrą kalbą su Amrikos Lietuvių Taryba.

Aukštas kainas už savo už- 
savų pažiūrų į augintus veislinius gyvulius ga-

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...

Išgirdusi seklio balsą ji išsigando ir 
krūptelėjo , nes negirdėjo jo besiartinan
čių žingsnių, ir jai jis pasirodė, lyg iš pa
čios žemės išdygęs, lyg kokia dvasia. Su 
dideliu nustebimu žiūrėjo į jį. O jis, atro
dė, turėjo tokias nuostabia šviesa šviečian
čias akis, primenančias jos pirmojo suža
dėtinio Pauliaus.. Toks geras, giedras, dar 
ir taip gražiai saulėje nudegęs veidas, su 
plačia kakta, ant kurios griuvo gelsvi gar
banoti plaukai. Ji susizgribo tik atsakyti, 
kad ji taip mylinti gėles, jog kartais su jo
mis ir pasikalbanti. O tas lyg koks piktas 
gundytojas ją ir vėl klausė:

— Sakyk man atvirai, ar tu tikrai esi 
regėjus ir kalbėjusi su Dievu?

Ji atsiduso ir tylėjo. O seklys vis su ta 
pačia, lyg užburiančia šypsena, tarsi iš
provokuoti ją norėdamas, pats nunei
giančiu tonu kreipėsi:

— Sapnas tai buvo, Patriscija, sap
nas ir niekas kitas. Ta ir pati esi prasi ta
msi. kad lyg alsibudai besėdinti prie savo 
atsinešto krepšio ant namų laiptų. Tad, 
aišku, buvai užmigusi.

— Taip mane norėjo įtikinti ir mūsų 
klebonas prelatas, kai aš jam viską papa
sakojau. Dargi sakė, kad Dievas nei Eu
ropoje nei čia nevaikščiojus, ir tai esanti

tik pasaka. Bet aš negaliu su juo sutikti. 
Aš girdėjau žingsnius ir visos gėlės buvo 
nuleidusios galvutes. f

— Buvai, Patricia, pamiršusi, kad gė
lių nepalaistei, joms trūko drėgmės, o die
nos kaitra lenkė jų žiedus prie žemės.

Tikino seklys, vis žiūrėdamas į ją su 
tuo pačiu kerinčiu žvilgsniu ir tokia gera 
nemeluota šypsena.

— Tu neklausyk, — tęsė jis, — ką tau 
pasakoja toji tuščiagalvė gal ir ilgaliežu
vė Liuda. Ji savo svaičiojimais nori ap
gauti. suklaidinti ir paskui pasijuokti iš 
tavo lengvapėdiškumo. Geriau paklausyk 
savo klebono, kuris, matai, gerai supran
ta tokius dalygkus. Jis ir man atrodo pro
tingas žmogus, dargi savo rūpesčiu pasta
tęs tokią gražią bažnyčią, kurios tie du 
bokštai prasistiepia ir pro gatvėje esančius 
namus. Einu aš dabar jį aplankyti ir pasi
kalbėti.

Linktelėjo jai galva, dar plačiau nusi
šypsojo ir apsigręžęs ėjo gatve tvirtu ir 
jau jai girdimu žingsniu. Tas jo atsiradi
mas ir pokalbis buvo ją apstulbinęs. Da
bar jai jis atrodė, kaip pasivaidinęs žmo
gus iš anapus. Nors jis ir neigė stebuklus, 
bet jai jis neatrodė paprastas, o tikrai ne
žemiškas žmogus. O toji akių užburianti 
šviesa, atrodė, lyg būtų iš jos buvusio su
žadėtinio Pauliaus pasivogta. Tiesa, ji ir
gi buvo girdėjusi, kad kažkoks sukvailė- 

j jęs ir pasivadinęs sekliu lankėsi šioje apy- • 
I linkėję ir buvo užėjęs ir pas smuklininką 

Joną Kannę, krėtė jo namuš, norėdamas 
tas kvailys, surąsti ten pasislėpusį Dievą. 
Tai negalėjo būti tas patę. , Nieko jis jos 
neklausinėjo, netardė ir nęužsiraŠinėjo. 
Jos manymu, .čia negalėjęs būtį nė velnias, 
įlindęs į šio gražaus vyro kailp. Velniai vi
sada pasirodo biaurūs, raguoti, kaip ko
kie žvėrys, r su ilga, pragare apsvilusią, 
uodega. .0. šis kaip koks dąn^aus pasiunti
nys ar angelas kalbėjo su pežmęniškai nu
švitusiu veidu. Jei jis būtų Jb.uvęs iš piktų
jų dvasių pasaulio, tai negi eitų pąsidžiaug 
ti gražia, bažnyčia ten pasiinelsti ir dar ap 
lankyti garbingąjį prelatą. Ją.štebino jo 
toks tikras jos paslapčių žfnbjiiijas. Tikrai 
aprėiškima metu ji buvo.pri^iūdūsi. Prisi
minė, kad ji buvo ir gėlių nepalaisčiusi. 
Taigi, kas galėtų jis būti?. Gal£okia gero
ji dvasia, ar pats angelas, kąd ją įspėtų 
nesikelti į puikybę ir nebdšti į tokią dide
lę nuodėmę, kuri gali dar R kitus papik
tinti. Aišku, ji ir dabar nėšuVokė, kad 
viskas taip jai tik atrodė, dėl neryų pairi- 
mo. Šiaip ji kasdieniniame gyvenime bu
vo normali ir tvarkinga mojeris. Jos vei
de, 'akyse ir elgesyje niekas pebūtų galė
jęs jokią pamišimo ženklų .atrasti. Net ir 
psjCTiiatrejos gydytojas, žirtp/na, jei ji to
kiu atveju būtų pradėjusi pasakoti apie sa
vo regėjimus. Ir dabar ji, net iš darželio 
pasitraukusi, stebėjo gatve žingsniuojantį 
seklį, kuris jos širdyje buvo įspaudęs tokį 
gyvą savo paveikslą: su dieviškai besišyp
sančiu veidu ir su užburiančiu akių žvilgs

niu. Ji labai apsidžiaugė, kai pamatė jį, 
tikrai sustojusį prie klebonijos durų slenks 
čio.

Seklys Maikis Grinenbergas spaudė kle
bonijos skambutį ir galvojo, kaip jam rei
kės prisistatyti ir pateisinti savo atsilan
kymą. Jo mintyse jau buvo susiformavęs 
klausimas, ko jis teirausis pas kleboną, 
bet kaip pradėti patį pokalbį, dar nebuvo 
suformuluota. Jis. kaip ir jo viršininkas 
Gerardas Passis, buvo ne tik netikintis, 
bet turėjo ir lygiai tokį patį nusiteikimą ir 
tikinčiųjų atžvilgiu. Abu nemėgo dvasiš
kių, bet susitikę su jais visada įstengdavo 
parodyti jiems deramą pagarbą. Kitaip 
jie elgtis ir negalėjo, nes taip darė ir svar
bias pareigas valstybėje atlieką asmenys. 
Nebuvo galima nuneigti dvasiškių didelio 
poveikio tikintiesiems, kaip ir didelio vaid
mens viešajame gyvenime, ypač religiniu 
I>ei doriniu atžvilgiu. Tie, kurie laikosi 
tvirtai įdiegtų dorovinių bei religinių prin
cipų, dažnai pasirodo kad ir savo pilietines 
pareigas atlikdami valstybei yra sąžinin
gesni. Pagal religinius įsitikinimus išauk
lėti žmonės mažiau atlieka kriminalinių 
nusikaltimus žinoma jei jie nėra šiaudiniai 
krikščionys, vien tradicijų ir papročių pri
silaiką asmenys. Jis numanė, kodėl taip 
būna, nes tikintieji, jausdamiesi Dievo 
akivaizdoje, kuris viską žino ir mato, ne
gali nuslėpti nė daromų nusikaltimų. Dėl 
to Dievo bijomasi daugiau nei įstatymų ar 
kalėjimo, kurių bausmės dažnai galima 

išvengti, ar geri advokatai padeda iš jos 
išsisukti.

' Suprato gerai seklys, kad negali apsi
mesti, būk pas kleboną atėjęs savo sienos 
reikalais. Klebonas buvo išmokslintas žmo
gus , dargi su filosofijos daktaro laipsniu, 
nors daktaru ir nesititulavo, nes, tur būt, 
manė, kad pakeltas į prelato laipsnį savo 
parapijiečių yra geriau suprantamas ir ver
tinamas. Turėjo didelį parapijiečių pasi
tikėjimą ir buvo gerbiamas toje apylinkėje 
pasižymėjęs savo širdies gerumu ir rūpes
čiu, kad jo apylinkėje visi dorai ir gerai 
gyventų. Tad ir seklys tą garbingą asmenį 
nenorėjo nei apgauti, nei užgauti, bet at
sitiko kitaip.

' Jis beformuluodamas kreipimąsi ir 
klausimus, kažkaip priešingai savo būdui, 
šįkart susipainiojo ir paskui džiaugėsi, 
kad išmintingasis klebonas neparodė jam 
durų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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TELEF. Ffc W29
DR. ANNA BALIONAS 

AKTŲ, AUSŲ, NOSIES 
M GERKLES LIGOS
2858 W. 63H Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
M««cal Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tale f. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 56, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Redd.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL.
astrai. penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tek: 562-2727 arba 562-2728

Detroito naujienos
K. M. Čiurlionio minėjimas

Konstantino Mikalojaus Čiur
lionio minėjimas įvyks šį sekma
dienį gruodžio 7 d. Prasidės pa- 
maldomis visose trijose lietuvių 
bažnyčiose 10:30 vai. Akademi
ja įvyks 3 valandą popiet Mercy 
Kolegijos McAuley auditorijoje, 
kur anksčiau vykdavo Vasario 
16-sios minėjimai. Pagrindinė 

! kalbėtoja bus Bowling Universi
teto (Ohio) profesorė dr. Liuda 
Laurinavičieną-Alssen. Meninę 
dalį atliks pianistas Vytautas 
Smetona. Pianu skambins K. M. 
Čiurlionio ir. kitų kompozitorių 
kūrinius. Moterų ansamblis, va
dovaujamas muziko Stasio Sli
žio, atliks K. M. Čiurlionio kom
pozicijos liaudies dainas. K. M. 
Čiurlionio meno kūrinių paroda 
jau dabar yra įstatyta Univer
sity of Detroit, kampas Liver- 
nois ir 6 Mile.

z- .

GRADINSKAS

dalyvauja minėjime nemokamai. kartą prašneko apie žemės ūkio ^>1 til IftM IBBMIMUY

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EIS1N - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Sc. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPlĖClALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą. BMC——n—

DR. K. A. V. JUČAS 
Tel.: 5614605 ir 4894441 

OFISAI.: 
,1002 N. WESTERN AVE. 
52T4 N. WESTERN AVE. 

Valandos "pagal susitarimą.

Ofiso tek: rHE 4-1818
'Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS 
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet

■ Išk susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. PRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą- Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

Prostatos chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET 

VML: Atitrad. nuo 1—4 po pietų, 
-ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Hsūftfs rez. fotef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS Ife CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 Ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
OftttJ 'fotef.: HEmlock 4-2123
Razid. telef.: Gibson 8-6195 

•Priima ligonius T>agal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

VIEN TIK 
NESPALVOTU 
TELEVIZIJŲ 

APIE 20 MODELIŲ 
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv.^ 12—3. 
Sekm. 12—4. Tre. užd. 

■ ----------------------------------------------------

GĖLININKAS
(PUTRAMEKTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G E L i N Y C 1 A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
w ■■ = . ====^

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

* ■' ■ ■ ..................................... ... ................■■

M 0 Vi N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

'jSOPHlE BARČUS
I 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš WOPA,
1490 kil. A. M. i

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—

I 1:00 v. popiet. —„šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

i ryto.

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

P, SHžIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jCn Aparatai - Ffdteeai. Me<i. Ban- 
t£* dažai. Speciali pagalba kojoms

4 (Afrch Supports) Ir L t.
Vd.: A—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1- 
2«S0Wfost«rt! St., Chicago III. 60629

YWef.: PRoepeet R-5OS4

CHICAGO, ILL. 60629 .|
š - -.......... 'J

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Minėjimas įvyko lapkričio 23 
d. šv. Antano parap. bažnyčioje. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Mišias už žuvusius ka
rius ir partizanus dėl Lietuvai 
laisvės atlaikė klebonas kun. K. 
Simaitis. Po pamaldų parapijos 
kavinėje trumpą žodį tarė tei
sininkas Stasys šimoliūnas. To
limesnei programai vykdyti per
davė “švyturio” jūros šaulių kp. 
pirm. Jnž. Alfai šūkiui. Jis su
sirinkusius šaulius ir svečius 
pasveikino Š. S. T. pirm. Vinco 
Tamošiūno vardu. Po trumpo 
žodžio perstatė nusipelniusį šau
lį Vincą Atkočiūną ir perskai
tė aktą, kad apdovanojamas šau
lių žvaigžde ordinu. Medalį įtei
kė šaulių. Garbės Teismo pirm, 
teis. Marijonas šnapštys. Po 
trumpų ceramonijų vyko vaišės, 
kurias paruošė sesės šaulės ir 
birutininkės. šiuo ir baigėsi ka
riuomenės šventės minėjimas.

Naujų Metų sutikimas 
Lietuvių namuose

Rengia jūrų švyturio ir Stasio 
Butkaus šaulių kuopos. Gausias 
vaišes ruošia pačios šaulės mo
terys, o šauliai pasirūpins, kad 
sutinkant Naujuosius Metus tau
rės būtų sklidinos.

Automobilių ir bendrai apsau
gai bus pakviesta policija. Sve
čiai, norintieji užsisakyti stalus 
iš anksto, gali kreiptis į rengi
mo komiteto narius asmeniškai, 
arba telefonais: į Stepą Lungį 
tel. 278-5309, į Juozą Kinčių tel. 
383-8248. Negalintieji užsisaky
ti stalus iš anksto irgi bus mie
lai laukiami, priimti ir vietos 
bus parūpintos.

Šauliai, kur tik kviečiami, mie
lai talkininkauja, todėl tikisi, kad 
jų kvietimą visuomenė palankiai 
sutinka ir gausiai atsilankys. 
Mielai kviečiami Vindsoro šau
liai ir visi vindsoriečiai lietuviai.

Drauge pabendrausime, su .pa
kilia nuotaika sutiksime ^Nau
juosius Metus ir paspausdami 
vieni kitiems ranką palinkėsime 
geriausios sėkmės Naujuose Me
tuose. Smulkesnė informacija 
bus skelbiama vėliau spaudoje 
ir per radijo valandėles.

— SLA 352 kuopos svarbus 
susirinkimas Įvyks šį -sekmadie
nį gruodžio 7 d. 12:00 v. Lietu
vių Namuose. Susirinkime bus 
renkama nauja 1976 m. kuopos 
valdyba ir nominuoti kandidatai 
į Pildomąją Tarybą. Po susirin
kimo kavutė ir užkandžiai. Vi
si kuopos nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

A. Sukauškas

M. K. Čiurlionio minėjimas
Detroito Lietuvių Organizaci

jų sudarytas specialus komite
tas, didžiajam lietuviui-dailiirin- 
kui ir mužikui Mikaloj'Ui Kons
tantinui Čiurlioniui pagerbti 
kviečia visą lietuvių visuomenę 
dalyvauti minėjime, kuris bus šį 
sekmadienį. Te nelieka nė vie
no lietuvio neišgirdusio ir ne- 
pamačiusio Čiurlionio kūrinių.

Čiurlionio minėjimą pradėsi
me pamaldose, kurios bus atna
šaujamos visose trijose lietuvių 
bažnyčiose 10:30 vai. Vieša ir 
iškilminga akademija bus pradė
ta 3 vai. po pietų Mercy kolegi
jos McAuley auditorijoje (8200 
Outer dr. ir Southfield). Pagrin
dinę paskaitą skaitys ptof. dr. 
Liuda LauFinavičiūtė-Alssen. Po 
paskaitos matysime Čiurlionio 
kūrinius filmoje. Truks 20 mi
nučių.

Akedemijos meninėje dalyje 
išgirsime jauno talentingo pia
nisto Vytauto Smetonos Čiurlio
nio muzikos kūrinių interpreta
ciją. Taip pat pasirodys visų 
mėgiamas ‘moterų vokalinis an
samblis. vad. Stasio Sližio, išpil- 
dydamas keletą dainų, 'Čiurlio
nio sukurtų.

Įėjimas į akademiją yra pri
einamas visiems. Moksleiviai

Salė 'bdš ^atdara 2 vai.
A. Musteikis

ROCKFORD, 1IL

kiiię. Oficialus pranešimas sa
ko, kad dėl nederliaus Žemės 
ūkyje, nukentėjo ir kitos pramo
nės Šakos.

Dabar sovietų Valdžia Yeika-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*JBi TyrfMĮafo k«Mvs, n«s forl*H» juos* turi amžinąii gyvenimą;

JI* tai ir yra, kurie liudija apfoTnam**. Jono 5:39.
Mirtis baigia senesnius rinkti

-Nesulaukė šv. Kalėdų, trum
pai sirgusi mirė Benedikta Pata- 
šienė, sulaukusi 84 metų. Gra
žus amžius. Gimė ir augo Lie
tuvoje. Atvyko į šią laisvės ša
lį būdama jauna stipri raudon- 
veidė lietuvaitė pas gimines į 
Port Washington, Wis., prie di
delio Michigan ežero. Ten bu
vo vokiečių išstatytos keletą bal
dų išdirhystės -ir liejyklos, o žu
vauti tai puikiausia vieta. Ten 
ir lietuvių jaunų, vyrų suvažia
vo. Sheboygan miestas didesnis, 
taip pat prie Michigan ežero, 
kur jau buvo įkurta lietuviška 
parapija ir bažnyčia. Lietuvis 
kunigas važiuodavo į Port Wa- 
sringtoną atlikti pamaldas. Be
nedikta jautėsi kaip namie. Lie
tuviai jauni vyrai visada gra
žiai pasirengę.

Jaunas Patašius pa vyliojo 
raudonveidę Benediktą, pasiėmė 
sau už žmoną, iškėlė dideles 
vestuves, laimingai gyveno Port 
Washingtone. Kai iš mažų mies
telių lietuviai pradėjo važiuoti 
į Rockfordą, atvažiavo ir Pata
šių šeima: -gražūs vaikai, lietu
viškai kalba, čia tai motinėlės 
Benediktos prisidėta.

Jos vyras Patašius jau seniai 
mirė, paliko ją __su mažais vai
kais. Ji pabaigė auginti vaikus 
ir davė jiems mokslą būti dorais, 

■ teisingais ir būti gerais lietu
viais.

Čia noriu perduoti savo gilią 
užuojautą dukrelei Sofijai, sū
nui dukrelei Philis, daugeliui 
abūkųi giminėms ir draugams, o 
tau miela Benedikta ilsėtis ra
miai šios šalies -žemelėje, -kur 
buvai rėmėja lietuviškų drau
gijų ir Lietuvių klubo.

Ir vėl lietuvis palūžo

Ilgai sirgęs Karo Veteranų li
goninėje mirė geras lietuvis Juo- 
as Geležius, sulaukęs 65 metus 
amžiaus. Tarnavo Amerikos ka
riuomenėje Antrojo Pasaulinio 
karo metu. Su žmona gyveno 
Grainville, III., iš kur prieš 20 
metų persikėlė į Rockfordą. Čia 
užaugino sūnų Juozą.

Paliko nuliūdime žmoną, sūrių • 
ir du brolius Rockforde. Palai
dotas su bažnytrnėfifiš Apeigo
mis. . . .. žvalgas

lauja gaminti geresnius produk
tus, kad būtų maliau broko.’ 
Ateinančiais metais valdžia ne-* 
nori tiek daug gaminių, bėt no
ri, kad jie būtų geresni.

MOsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 
Jėsų. Todėl sotintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas' davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos.

Vakarai jau 1 
prakišo Angol|

WASHINGTON, D. C. — Vai-' 
džios it kongreso sluoksniuose, 
susidaro įspūdis, kad portugalų 
išlaisvinta Angolos kolonija bus 
prarasta laisvajam pasauliui, — 
praneša Chicago Daily News ko
respondentas James J. Kilpa
trick.

Kol amerikiečiai ir patys af
rikiečiai stebėjo, kais darosi An
goloje, rusai siuntė ginklus ir 
patarėjus į Luandą ir ginkla
vo įtakingesnius “liaudies fron
to’ karius.

Jeigu JAV nesiims rimtesnio 
žingsnio rusams pastoti kelio ry
tinėje Afrikoje, tai rusai, įsistip
rinę Angoloje, galės planuoti 
naujų kolonijų užkariavimą Af- , 
riko j e..

PAGROBTAS TRAUKINYS
OLANDIJOJE

Didelė sovietu

šioMASKVA, Rusijė.
meto sovietų propagandos agen
tūros gana dažnai, kritikuodavo 
’‘kapitalistinį pasaulį”, nurodi- 
hėdamos, kad višoje Sovietų Są
jungoje ilėra 'jokios ūkio krizės, 
kad visi tūri darbo.

Vakar paskelbti planai pirmą

priimti miimn Dievo duetąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais go
riems darbams.

Kas antrn ontracOonj Sophio Barcos radijas skalbia švento Rašto tyrini- 
tojv aiškftilmac.

. VM ŽiM, kad mirtts yra ifaori tr paiiočla klakvlaną* Bot kur yra mL 
raaiojiT 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
eamokamoL Ratyktls:

F. ZAV1ST, 3715 WIST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŽV. RAITO TYRINĖTOJA!

Penki indonėzai, pietų Moluc- 
canai, gerai ginkluoti automa
tais ir sprogmenimis, gruodžio 
2 d. pagrobė Olandijoje keleivi
nį traukinį. Traukiny buvo 50 
įvairaus amžiaus ir lyties žmo
nių, kuriuos grobikai laiko įkai
tais.

Traukinio mašinistas ir dar 
vienas asmuo buvo nušauti. Jie 
reikalauja duoti- jiems lėktuvą 
Amsterdamo aerodrome ir leisti 
laisvai išskristi nežinoma kryp
timi.

Grobikai sakosi, jog jie sie
kia nepriklausomybės jų gim- 1 
tajai salai, kurią dabar valdo In
donezija.

MM

Strsfcrthfcirnų
PRANEŠIMAI

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■k

DAIMID

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

M ----------

TRYS MODERNIŠKOS

TĖVAS IR SUNŪS

Laidotuvių Direktoriai

JJB-CONDfTIONED KOPLYČIOS

SRrabnc T-Bwi

— Upytės Draugiško klube priešme- j 
tinis ,susirinkimas įvyks penktadienį, 

’ įttiodžio 5 J. Vaičaičio salėje, 4258 Š. 
JHaplewood* Avė. Pradžia 1 val.T po
piet Kviečiame, visus narius atsilan
kyti, nes yra daug svarbiu reikalų 
aptarti ir bus renkama 1976 inetu val
dyba. Po susirinkimo bus vaisęs.

A. Kafys į

— Brighton Parko Liet, Motery klu
bo "phėštnėtiniš šūsfrinkimas iVyks 
ketvirtadienį, gruodžio ‘4 diena 7 vdL 
vak. Vaičaičio salėje, 4258 Šo., Ma- “ 
piewood Ave. Narės prašomos ’(laly- 
vauti. Bus Valdybos rinkimai 1076 
metams. Po susirinkimo 'bus vaišės.

NirfaYfrhy hašt I

— Susivienijimo Lietuviu Namu Sa- 
Vliiinky Bridgeporte prieSmetinis su- i 
sirinkimas ivyks šeštadieni, gruodžio I Zj 
‘6 d. į!00 Vai. bdpfet, 3808 So. Union S 
Avė. Neriai kviečiariii atsilankyti, j 
nes yra daug svarbiu 'reikalu aptarti 
ir Valdybos rinkimas 1976 metams. 
Po ^susirinkimo bus vaišės. i

Rožė Didžgelvienė, fin. rast.

GAIDAS
SENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

46Dd-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. WASHINGTON, D.C.—Now for tire first time, tsret 2SS.MB 
fnxp* grid hydrographic charts pnbtehe< 

by the Canadian and Urflted States Gbvernftfents, hate DMi 
eareftiHy indexed by the XJJS./Canadian Map Service ^Bureau, 
Ulis Mgenčy Has CbiMpiled ttro “ ~
pages each showing land maps 
and charts available to 
the public of the Basterz mH 
WMctb halrsB of the U.S. and 
Canada *lth the 
ever due north to the Hudson 

ty as the approximate divid
ing line. These up-to-date cat- 

are now available trm 
j the Map Serv
ice Bureau- . ,
. infarmaUon on these cato- 
fapi tėhich d^9čttbe both, ptm- 

charts its 
detail can 'be ordered ^t no 

I aoft, ftwndpdk,
telf-aMressei, envelope to: 
Vmied sthtetfCan&dUfn Wap 
Service 5W,
Midwest Distribution Center, 
J2M Wisconsin,

While maps and charts have 
long been fundamental tools 
Sot the planning and execution

fcfilAlcifs čClndfe

of major čonstrbction project^ 

covered «s having various ad
vantages for outdoor actMtifefc 
such as hontfng. fishing. Mat
ing. camping, hiking and-*nov~ 
mooiirng to name Just % fe#. 
Busfhessmen, educators. Math 
and municipal-governments, 
pl ah ners, outdoofvmwi ahd 
other map users ean nav have 
at their fingertips a compete 
Itstftlg hi tiro ¥bnvenMtH Mta- 
logs, of all government maps 
and charts in the UK i&d 
CMhda. * . ’ ' r) 1

These most current IM '9^ 
curate maps and charts Ire a 
vfcual inveitmy M tM 
graphic features of the earth's 
ihrfiee and hMtrflr Ws 
topography of specific areas 
aiding the map reader at home 
or on location a thousand mDes

-2-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos 
liiėtUvių 
Laidotuvių 

’Direktorių 
A asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SuNuS
(LACKAWIGZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 Se, W ALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

i — NAUJIENOS, CHICAGO K, ILL. -- FRIDAY, DECEMBER S, 1075



11 liteliNpuScli
Sovietų Rusijos pinigas rub

lis užsienyje nekutiruojamas ir 
jis užsienyje yra bevertis. Rub
lis įvairiais Maskvos parėdymais 
vartojamas lik vidaus rinkoje 
kaip atsiskaitymo priemonė, ne
daugiau ir nemažiau, lodei 
Maskvos vadams labai lengva, 
tokiai rublio padėčiai esant, įsa
kymais visaip krašto žmonėms 
kirsti skaudžius “šposus”.

Kas per “šposai’’
Štai, Maskvos ponus atstovau

janti mainu įstaiga Vnešposyl-

i surna bu^ veria tik 49 rublius. 
| lie io, nuo minėtos datos nebus 
i daugiau išdavinėjama užsienio 
valiutos pažymėjimai, kuriais 

įgalima buvo gauti ką nors spe
cialiose krautuvėse.

Kas nukentės?
Aišku, nukentės visi tie, kurie 

gyvena šelpiami užsieniečių, 
kurie gauna pinigines “dova
nas”. Skaudžiausiai gi nuken
tės, kurie yra padavę prašymus 
vizai gauti, kad galėtų išvažiuo
ti į užsienį. Svarbiausia, jog 
tokiems prašytojams atimamas 
kartais butas ir darbas.

lorg laiškais pranešė iš užsienio Toks Rusijos valdovų parėdy- 
gaunantiems pinigus, kad iš už- inas sukėlė aliarmų tarpe žydų, 
sieoio atsiunčiamos piniginės j nes jie daugumoje yra išvaryti 
dovanos, įvairūs pinigų pažymė- iš darbų ir gyvena tik Europo- 
jimai, nuo 1976 m. sausio 1 d. je bei Amerikoje gyvenančių

Pirmas žvilgsnis sudaro įspūdį, kad 
yra sukrautos didžiausios krūvos pa
trankų vamzdžių, bet tikrovė yra ki
tokia. Cumberland, Md. miestelyje 
yra Kelly - Spring Tire Co., kuri ga
mina mašinų padangas. Paveiksle 
matome dar nebaigtas padangas. Jas 
reikės vulkanizuoti, sulenkti ir pa

ruošti pardavimui.

BS-3TU* 14. JIBEygyr*. į .1 ,'ijg 
M&tt ‘ ' H1LP WANTED — MALI ’

Dertinlnky Reikia Dartoinlnky Reikia
* • • •

Nąujienoms reikalingas
SPAUSTUVES DARBININKAS 

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas.
Prašome telefonuoti pasitarimui

HA 1-6100

Jo žmona ir policija mano, 
kad jis buvo gengsteriiį pagrob
tas.

turės būti apmokami mokes
čiais, kurių dydis yra 3(t‘ «. Tuo 
būdu, įskaičius kitus atskaity
mus. pereito balandžio mėn. įsa
kymu jau daromus, iš užsienio 
atsiunčiamų pinigų pažymėjimo 
tebus išmokama tik 19',< j ran
kas. Kitaip sakant, 100 dolerių

žydų šelpiami.
Taipgi nemažai nukentės di- 

Isidentai, kaip Andrejus Sacha
rovas, kuris gauna 1975 m. No
belio taikos premijų.

Į nukentėjusių surašą reikia 
nepamiršti įtraukti ir muziko 
Jurgučio žmonų su dukrele, ku-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 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 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

rios likimo ir slaptosios polici
jos KGB žiauriai persekiojamos. 
Jurgutienė yra netekusi darbo 
ir, berods, išvaryta ir iš buto.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

KANADOS PAŠTININNKU 
STREIKAS JAU BAIGĖSI
žiniomis iš Ottavos Kanados 

22,000 pašto tarnautojų 6 sa
vaites nusitęsęs streikas baigė
si 51.8 nuošimčiams nubalsavus 
priimti naują kontraktą, kurs 
pasak jų unijos maža kuo skiria
si nuo ligšiolinio kontrakto. Grį
žusių į tarnybą paštininkų lau
kia ištisi kalnai neišsiuntinėtos 
korespondencijos ir siuntinių. 
Streikas tokiu metu labai su
trukdė kalėdinių laiškų ir siun
tinių pristatymą.

WACKER |kiVE SANKRYŽOS 
PERTVARKYMO DARBAI
Milijoniniai Čikagos miesto 

gatvių pertvarkymo darbai, 
Wacker Drive, Lakė Shore 
Drive, bei Michigan Ave., yra 
įpusėję ir jau šią savaitę Wac
ker Drive gatvės' tąsa, tarp Mi
chigan Ave. ir Lake Shore Drive, 
bus atidaryta auto pravažiavi
mui.

Gatvių tvarkymo vedėjas inž. 
Louis Koncąa pareiškė, kad to
limesni. darbai vykdomi toliau 
ir jie bus ’baigti' maždaug 1982 
rn; I '

Kai “S” posūkio pertvarkymo 
darbai bus baigti, posūkį ištiesi
nant, tuomet žemutinis Wacker 
pravažiavimas (grėjtkėlis) bus 
išdalytas tuojau j pietus prie 
esamo tilto, Gi viršutinis Wac
ker Drive pervažiavimas netu
rės įvažiavimo į Lake Shore ir 
tarnaus tik vietos susisiekimui.

Tikimasi, kad šie visi gatvių 
pertvarkymai pąjengvins auto 
susisiekimą-tame “S” posūkyje 
ir sumažins dabar esančią oro 
taršą. Dalį išlaidų apie -70%, 
šių dar nebaigtų darbų, paden
gia federalinė valdžią. -

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

" ~ '   *• JS^J! ’.L, - —1—

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatal.
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APIPLĖŠĖ IR NUSKANDINO
Piktadarių žiaurumai juo to

liau, juo darosi žvėriškesni. Pir
madienį, dienos didžiausio gatvė
se judėjimo metu du jauni ban
ditai ant Van Buren gatvės til
to apiplėšė, sumušė ir numetė 
nuo tilto į Chicagos upę pašto 
tarnautoją .Theodore Sterling, 
gyvenusį 543 E. 37 street. Liu
dininkai matė kaip metamas per 
tilto barjerą Sterling iš visų jė
gų stengėsi nepasiduoti, bet bu- 
atplėštas ir išmestas per bar
jerą į vandenį ir mirtį. Pašauk
ta policija po 40 minučių ištrau
kė jo lavoną.

Banditai pėsčiomis nuėjo Van 
Buren gatve vakarų kryptimi. 
Sterling buvo užpultas po darbo 
Centriniame pašte eidamas na
mo.

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 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 stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų igalio^ 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, ju 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 metu proga 
skelbdama platinimo vaių kreipiasi j 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 metų — $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.

SUGAUTAS NUŽUDĘS 
9 ŽMONES

Antradienio naktį buvo Battle 
Creek, Mich., sugautas čikagiš- 
kis Edward Spice, 25 metų, kurs 
su savo sėbru Earl Good, 28 
metų amžiaus, tarp spalio 7 ir 
lapkričio 15 d. nužudė Chicago
je 6 ir East St. Louis tris žmo
nes. Spicey gyveno Chicagoje, 
4909 S. Prairie avė., o Good, 
gyv. 1111 W. Roosevelt Rd. Po
licija renka įrodymus, kad tie
du žmogžudžiai buvo rugsėjo 
24 dieną įsilaužę į vieno Chica
go Tribune tarnautojo Arthur 
Ray Jones namus, kur nužudė 
tris žmones, jų tarpe ir Jones. 
Antrasis žmogžudys tebeieško
mas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Hl. 60608

[ Siunčiu-------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

ŲJ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

ADRESAS ______________________________________________

PASKUTINIS Iš CAPONE 
GENGSTERIŲ PAGROBTAS?

Ned Bakes, 70 metų amžiaus, 
vienas iš buvusių padugnių “ka
raliaus Al Capone artimiausių 
gengsterių, gyvenęs su žmona 
adresu 1000 N. Route 53, šeš
tadienio rytą 9:30 vai. savo pa
auksuotame 1975 metų laidos 
Chevrolet automobilyje išvažia
vo į krautuvę torto pirkti ir 
daugiau negrįžo. Jo tikroji pa
vardė yra Ignatius Spechesi; už 
pas save laikymą vogtų “šėrų” 
(akcijų) 1969 m. buvo nuteis
tas 6 metams kalėjimo ir 1973 
m. birželio mėnesį sąlyginiai pa
leistas.

DERWINSKIS PADĖKOJO 
KOMITETŲ PIRMININKAMS

WASHINGTON, D. C. — Kon
greso atstovas Erdward Der- 
winskis labai gražiai padėkojo 
atstovų rūmu komiteto pirmi
ninkui Dr. Morgan ir pakomite
čio pirmininkui Fascell už grei
tą šio klausimo išsprendimą ir 
leidimą kelti jį atstovų rūmų po
sėdyje. Derwinskfs visų papra
šė, kad balsuotų už jo pasiūly
mą, nepripažįstantį Pabaltijo 
kraštų aneksijos.

L TRUMPAI įj

— Marija Delta % Delta'Ani
mal Hospital 2203 W. Chicago 
Ave., Chicago, Ill; 60622, plati
nimo vajaus fr artėjančių Kalė
dų bei Naujųjų Metų proga už
sisakė Naujienas vieneriems 
metams. Naujienų vadovybė 
dėkinga už dėmesį taip pat ta
ria dėkui tiems ašmenims, ku
rie savo artimuosius supažindi
na su dienraščiu ir padaro tei
giamos įtakos. Naujienos at
kreipė į save dėmesį ne tik ty
liosios daugumos, bet ir inteli
gentiškiausių intelektualų. Jos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai.

i — Naujienų kaledorius yra 
ruošiamas spausdinimui ir bus 
išsiuntinėtas prieš Naujuosius 
metus visiems prenumerato
riams taip pat pristatytas skai
tytojams platinimo vietose. Bus 
pranešta, kai jis bus išspausdin
tas ir parduodamas suinteresuo
tiems.

— Collete S. Daugirdaitė iš 
Evergreen Parko aukšt. mo- 
kykols pakviesta į Amerikos 
aukštesniųjų mokyklų mokinių 
garbės draugiją ir bus aprašy
ta almanache. Tokių mokinių 
yra mažiau kaip 4%.

— Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo B-vė Brighton 
Parko apylinkėje nuo gruodžio 
1 d. veltui patarnauja savo kli- 
jentams apmokant dujų, elekt
ros, telefono ir vandens sąskai
tas. Kreiptis į Currency ex
change skyrių arba prie bet ku
rio kasos langelio.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
mėnesinis nariu susirinkimas

HELP WANTED — FEMALE 
P*rbinh>kiv reiki*

.NEEDLECRAFT
CORP.

General Factory
Good Pay and 

Benefits
Call for appointment 

583-8800
ELEKTRINIŲ 

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

Paskiromis ir dvigubomis adatomis.
Priimamos tik patyrusios 

operatorės.
Kreiptis i raštinę. 

CHICAGO M-A-P INC.

1926 W. 18 ST.
Visiems lygių galimybių darbovietė

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

COUPLES WANTED
We need several couples. Husband 
and Wife to maintain and clean apart
ment buildings. (Janitarial Work). 
Must live on premesis. Fr e e apart
ment plus salary. Year around per
manent job. No Floaters. Age 
open. We have openings in Carol 

Stream and Itasca. Illinois areas. 
(Western suburbs).

Call 9. A. M. to 5 P. M. 
. Monday — Friday.

569-2094

BUSINESS CHANCES 
Btznle

DĖL LIGOS SAVININKAS PARDUO
DA pajamų namą ir puikiai išdirbtą 
bizni labai geroje vietoje. Brighton 

Parko' rajone. Tel. 847-3604.

MISCELLANOUS FOR SALE 
Jvairūs Pardavimai

PIGIAI PARDUODAMI 4 KAMBARIU 
GERI BALDAI ir 300 svarų seifas. 

Tel. RE 4-3202.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS GRAŽUS VIENAM 
VYRUI. KAMBARYS. Atskiras įėji

mas. Telef. 776-0543.

ir kalėdinė programa bus se
kantį trečiadienį, gruodžio 10 d. 
Dariaus - Girėno salėje, 4416 
So. Western Ave. 7:30 vai. vak. 
Charles V. Austin rodys filmą 
Kalėdų temomis. Tolimesnėje 
programoje giedos kalėdines 
giesmes bei himnus (Fausto 
Strolios vadovaujama daini- 
irinkų grupė. Kviečiami taip pat 
nauji nariai. Į Lietuvių Preky
bos Rūmus nariais Įstojo ponia 
Stella P. Johnson, Charles Ra
ni ašauskas ir Juozas Skeivys.

— Vladas Gilys išrinktas Los 
Angeles Lietuvių radijo klubo 
pirmininku, Juozas Mitkus ir 
Juozas Gedmintas — vicepirm., 
Danutė Kaškelienė —sekr., Pra
nas Gustas — finansų reika
lams. Klubas ruošia Naujų Me
tų sutikimo balių Tautiniuose 
namuose. '

— Prof. Mečys Mackevičius, 
kalintas bolševikų ir nacių ka
lėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose tars žodį Elenai Juciūtei 
literatūrinę premiją įteikiant, 
gruodžio 6 d., 7 vai. vak. Jauni
mo centre.

— Darius Lapinskas, dalyvau
jant Laimai Rastenytei, Stasei 
Kielaitei ir Jonui Kelečiui, stato 
Ant Rūko “Mano Tautos Istori
ją”. Tai bus vienas didesnių 
Lapinsko pastatymų šiais me
tais. Jį matysime Elenai Juciū
tei “Pėdos Mirties Zonoje” au
torei premijos įteikimo proga 
gruodžio 6 d 7 vai. vak. Jauni
mo centre.
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REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Parfiaviwwi

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
{VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY ..
INCOME TAX SERVICE

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

pėdų 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

— Juozas Ramonis - Rama- 
nauskas,-Hollywood, Cal., tapo 
Naujienų skaitytoju, užsisaky
damas jas vieneriems metams, 
dargi paremdamas jų leidimą 4 
dol. dovana. Naujasis mūsų 
skaitytojas p. Juozas buvo dau
geliui kauniečių žinomas kaip 
puikus automechanikas. Pasku
tiniu prieš emigraciją į Ameri
ką metu jo priežiūroje buvo 
4204 LSCo sargybų kuopos 
mašinos. Jis siunčia gerus lin
kėjimus tuo laiku buv. kuopos 
vadui kpt. Siliūnui ir kitiems 
mieliems pažįstamiems. J. Ra
monis savo darbu ir pastango
mis ne tik pats apsirūpino savo 
pensijos metus, bet ir atsikvie
tė iš Lietuvos savo žmoną, su 
kuria karo audros buvo išsky- 
rusios. Naujienos dėkoja jiems 
už gerus linkėjimus, prenume
ratą ir auką.

o Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos ar asmenišku švenčiu ir 
titomis 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).

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

IVs AUKŠTO 2 BUTŲ 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. 
S35.700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

VALDIS REAL ESTATE
Z625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

nuomosit.
įvairūs draudimai

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖ-TE 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
v Tel. 257-5861

M. A. 5 I M K U S i 
Real Estata. Notary Public.

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

šymal ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kailininką

Chicagoje -----

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-3489

(buto)

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicago, DI. 60601

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

OMEINSURAN
Call Frank Zapolis 
3208 W. 95th St.

GA 4-8654

DĖMESIO 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telef.; REpubllc 7-1941
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