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PASAULINĖ BAŽNYČIŲ TARYBA VENGIA 
KRITIKUOTI SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

Šveicarai bado rusams akis Helsinkio 
deklaracijos paragrafais

NAIROBI, Kenija. — Pirmadienį Pasaulinė Bažnyčių Taryba 
laikinai nutildė savo arbatos puod ukuose audrą dėl religinės lais
vės Sovietų Sąjungoj.

EUROPIEČIAI TAUTAS IŠLAISVINO, 0 
RUSAI BANDO JAS VĖL KOLONIZUOTI

NEW YORK, N. Y. — JAV ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų, Daniel Moynihan, praeitą pirmadienį pasmerkė Sovietų Są
jungą už pastangas kolonizuoti išlaisvintas Afrikos kolonijas. 
Portugalijos vyriausybė suteikė Angolai laisvę ir teisę savaran
kiškai tvarkyti savo reikalus, o Sovietų Sąjunga stengiasi pa
vergti tuos pačius angoliečius.

Audros kaltininkas, o gal reik
tų sakyti tiesiog kaltintojas, bu
vo Dr. Jacques Rossel, Šveicari
jos delegatas. Jis įnešė sekan
čią pataisą į debatuojamą re
zoliuciją: s

“PBT yra susirūpinusi reli
ginės laisvės suvaržymais, ypač 
asamblėja su pagarba prašo So
vietų Sąjungos valdžią taikyti 
7-tą Helsinkio susitarimų princi
pą’’.

7-tas principas reikalauja 
“gerbti žmogaus teisę ir jo fun
damentales laisves, įskaitant 
minties, sąžinės ir religijos ar 
tikėjimo”. - -
? Kaip Dr^Rossel aidasŲ nu
skambėjo pareiškimas'Rev: 'Ri
chard Holleway, Ępiskopinės 

-Škotijos bažnyčios atstovo:
“Aš pastebėjau, kad yra ne

rašyta galiojanti taisyklė, kuri 
sako, kad Sovietų Sąjunga ne
turi niekad būti kaltinamas vie
šumoj. O tačiau, yra gerai ži
noma, kad Sovietų Sąjunga yra 
žmogaus teisių pažeidimo pirmū
nė. Paminėti šį faktą yra kaž
kaip nepriimtina. O tai ir yra 
tradicija, kuri, mano. nuomone, 
turi būti sulaužyta”.

Kai pastangos baigti aštrią 
diskusiją pasirodė-nevaisingos, 
Dr. M. M. Thomas, Indijos dele
gatas, paskelbė, jog atėjo lai
kas padaryti pertrauką ir ger
ti arbatą.

O po arbatos, be kitko, jau 
kalbama apie “mūsų dėkingumą 
Rusų vadovavimui Helsikio su
sitarimuose”.

Galutinė rezoliucijos forma 
bus išdirbta savaitės viduryje. 
Be to, delegatai:

@ Visumoj patvirtino pareiš
kimą apie ryšius tarp krikščio
nybės ir kitų tikėjimą.

9 Priėmė rezoliuciją “stip
riai apgailestaujančią bet kokią 
užsienio intervenciją Angoloje”.

• Priėmė pareišimą Viduri
nių Rytų politikos klausimu, rei
kalaujantį atnaujinti Ženevos 
taikos konferenciją, įtraukiant 
j ją ir palestiniečius.

Ilgarankis vagis
Telegraph Savings and Loan 

Ass., 165 W. Jackson, direkto
rius pašaukė policiją ir pareiš
kė, kad aukštas ir turįs ilgas 
rankas tipas, įkišo per kasinin
kės langelį ranką ir pasigrobė 
2,675 dolerius.

Tikimasi vagišių surasti, ka
dangi kasininkės langelis yra 
nuolat fotografuojamas paslėptų 
aparatų.

Lenkai mokosi iš sovietų
PARYŽIUS. — AP praneši

mu, suimtas vienas Prancūzi
joje veikiantis lenkų inžinierius. 
Jerzy Brzowski iš Varšuvos, 
pagautas verbuojant asmenis, 
kurie dirbtų šnipais komunisti-
nės Lenkijos slaptajai polici-kyti kalbą Mid-American-Arab nuspręs, ar verta 
jai. V prekybos rūmų pietuose. įvykti j Maskvą.

Išnaudos saulės ' 
energiją

Navy Pier vietovė numatoma 
atnaujinti, sumoderninti ir pa
gražinti, paverčiant tuo būdu 
publikos poilsio vieta. Įdomiau
sias Navy Pier vietoje projektas, 
kaip praneša Ulinojaus preky
bos ir ekonomijos departamen
tas, tai busimasis saulės ener
gijos panaudojimas. Saulės 
spinduliai bus panaudoti šildy
mui administracijos pastatų ir 
vandens.
-Projektas kaštuosiąs 320,000.. 

dolerių, šios sumos 90% sumo
kės JAV energijos tyrinėjimų 
administracija, o likusią sumą 
— Čikaga ir Navy Pier.

Panašūs įrengimai bus dar ir 
Philadelphijoje, Dalias ir San
ta Maria, Cal.

Vėžio ligų priežastys
Trys vėžio ligų tyrinėtojai, — 

amerikiečiai ir vienas anglas,— 
kuriems Nobelio premija įteiks 
šiomis dienomis Stokholme Šve
dijos karalius Carl XVI Gusta
vas, pareiškė, kad norint vėžį 
nugalėti, žmonės privalo mesti 
rūkyti, keisti valgio ir taipgi 
kaikuriuos gyvenimo papročius. 
Esą, žmonės perdaug ir per rie
biai valgo, kas duoda pagrindo 
širdies ligoms.

Tačiau tenka būti pesimistu, 
— sako vienas daktarų, — nes 
žmonės neatsisakys nuo rūky
mo ir valgio papročių net ir tuo 
atveju, jei daktarai jiems tiks
liai ir aiškiai parodytų kaip ir 
nuo ko atsiranda vėžys krūtinė
je, skilvyje, plaučiuose ir kitur.

Chemikalai maiste yra antra 
vėžžio atsiradimo priežastis. Jais 
lengvai būtų galima atsikratyti,- 
išimant juos iš apyvartos. Vie
nok, ekonominiais sumetimais 
tai nedaroma. Be to, oro tar
ša, — gazai ir visokios dulkės, 
kaip asbesto ir kitokios pana
šios, — iššaukia vėžį.

GIRIA CHICAGOS MERĄ
CHICAGO. — Tą pačią dieną 

meras Daley gavo pagyrimų iš 
dviejų priešingų veršinių — Iz
raelio ir Jordano.

Tel Aviv burmistras šioms 
Lahat. atvykęs į Chicagą daly
vauti Izraelio naudai bonų die
noje, išgyrė Chicagos miesto 
galvą Richardą Daley, kurio 
metodus jis norįs panaudoti 
Tel Avivo miestui. Daley už

Jeigu smerkiame izraelitus, 
bombardavusius palestiniečius, 
tai reikia pasmerkti ir palesti
niečius, žudančius izraelistus. 
Bet saugumo taryba nenorėjo 
kaitalioti paruoštos rezoliucijos, 
todėl JAV ambasadorius Moyni
han panaudojo veto teisę ir re
zoliuciją atmetė.

Afrikiečiai smerkia Izraelį

Daugelį nustebino, kad Ka
merūnas. Guajana, Irakas, Mau
ritanija ir Tanzanija užsispyrė 
pasmerkti Izraelį už palestinie
čių bombardavimą, bet nenori 
klausyti apie palestiniečių įsi
veržimus. ir nekaltu žmonių žu
dynes. Rezoliucija reikalavo 
versti Izraelį sustabdyti visus 
karo veiksmus prieš Libaną, bet 
neįpareigojo Libano sustabdyti 
karo ekspedicijas į Izraelį.

Dobrvninas tariasi 
su Kisingeriu

WASHINGTON, D. C. — Ne
spėjo sekretorius Henry Kissin- 
geris grįžti iš Japonijos, sovie
tų ambasadorius jau prisistatė 
Valstybės Departamente ir pra
dėjo pasitarimus su sekretorių.

Dobryninas buvo atvykęs į 
Valstybės Departamentą, kai 
prezidentas Fordas rengėsi iš
vykti iš Kinijos ir pranešė, kad 
sovietų valdžia yra pasiruošusi 
daryti kompromisą strateginių 
ginklų kontrolės klausimuose.

tuos komplimentus paskelbė 
praėjusį pirmadienį “Tel Avivo 
diena”.

Pora valandų vėliau mero Reikia manyt i, kad Debryni- 
Daley valdomą Chicagos miestą nas vakar aiškino sekretoriui, 
pagyrė Jordano karalius Husei- kaip toli tas sovietinis kompro- 
nas. atvykęs dalyvauti ir paša- misas eis. Prezidentas Fordas

Kisingeriui

Kalbant apie trafiką, autoritetai sprendžia motociklu uždavinį Taipėjuje. Taivane. Gatvėmis vis 
daugiau užsikišant ir vis didėjant nelaimiu skaičiui, kai kurie ėstatymdavystės pareigūnai siūlo 
sugriežtinti Įstatymus, reguliuojančius 1,7 mili-jono laivane laisvai lakstančius motociklistus.

L

AMERIKA ATMETĖ IZRAELI 
SMERKIANČIA REZOLIUCIJĄ

JAV buvo pasiruošusi pasmerkti Izraelio 
bombardavimą, jeigu bus pasmerkti ir arabai
NEW YORK, N. Y. — JAV vyriausybė vakar vetavo Jung

tinių Tautų Ssaugumo tarybos rezoliuciją, smerkiančią Izraelį 
už Libano kaimelio bombardavimą, kuriame žuvo apie šimtas 
karui ruošiamų palestiniečių. JAV ambasadorius Moynihan rei
kalavo, kad tuo pačiu metu būtų pasmerkti ir palestiniečiai, su
organizavęs Įsiveržimus Į Izraelį ir nužudę nekaltų žmonių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Brežnevas Lenkijos komu
nistams priminė Helsinkio dekla
raciją ir patarė visiems vieni ki
tais daugiau pasitikėti. Jeigu ne
bus pasitikėjimo, tai Helsinkio 
deklaracija bus bevertė. Jis, ma
tyt, nujautė, kad Lenkijos komu
nistai pačiu Brežnevu nepasiti-

| ki. jeigu patarė jiems pasitikėti.
♦ Indonezijos konsulatą dar 

tebelaiko molukiečiai. Jie nušo
vė vieną tarnautoją, kuris nak
ties metu bandė išbėgti. Sužeis
tasis buvo nugabentas j ligoninę, 
bet ten mirė. Molukiečiai jau 
nužudė keturis nekaltus žmones. 
Olandų valdžia nutarė nedaryti 
nuolaidų, .bet traukti teisman 
kiekvieną, kuris nužudys žmogų.

♦ Aviacijos komisija nustatė, 
kad Mičigan padangėse didelio 
lėktuvų priartėjimo priežastimi 
buvo Clevelando aerodromo kon
trolieriaus nemokėjimas duoti 
tisklių žinių.

♦ Dohryninas pranešė Kisin- 
geriui, kad Brežnevas labai no
ri tęsti detantės politiką, kuri j 
Mao Cetungo buvo labai aštriai I 
iškritikuota. Brežnevas yra įsi- j 
tikinęs, kad be detentės gali kil- j 
ti naujas karas, kurio sovietų Į 
valdovai nenori.

♦ Atstovas Otis Pike rengia-! 
si prašyti kongreso rūmus įsa-Į 
kyti Kisingeriui klausyti komi-| 
teto įsakymo. Komiteto nariai i

Į nepatenkinti prezidento pasiūly-Į 
mu duoti dokumentus, kurių 
valstybės sekretorius nenori duo-I 

i ti.
♦ Pirmadienį Beirute buvo Į 

' labai aštrių susirėmimų tarp mu- I 
I salmonų ir krikščionių. Pralieta
daugiausia kraujo, žuvuaių skai
čių# dar n •apskaičiuota#.

Turkija uždraudė 
__ auginti aguonas

ANKARA. — Turkijos minis- 
teris pirmininkas Tuleyman De- 
mirel pranešė JAV-bių preziden
tui Fordui, kad trijų tūkstančių 
metų bėgyje Turkija pirmą 
kartą uždraudė opiumo gamy
bą. Demirel tokį pranešimą 
padarė' atsakyme į prezidento 
Fordo padėką, kad Turkija sėk
mingai suvaržė auginimą tokių 
augalų, kurių derlius heroino 
ir morfijaus formoje yra nele
galiais keliais eksportuojamas į 
JAB-bes.

Aguonų, iš kurių gaminami 
narkotikai heroinas ir morfijus, 
Jungtinėms Valstybėms Įsak
miai paprašius, auginimą Tur
kijos valdžia buvo 1971 metais 
uždraudusi, bet apie šimtui tūk
stančiu turku farmeriu skun- * — 
džiantis, kad tuo draudimu yra 
iš jų atimamas pragyvenimo 
šaltinis, Turkija 1974 metais su
laužė su JAV-bėmis pasirašytą 
sutartį ir leido centrinėje Tur
kijoje vėl aguonas auginti.

Turkija pasižadėjo pagriež- 
tinti aguonų auginimo kontrolę, 
kad tų narkotikų nebebūtų kon
trabandos keliais eksportuoja
ma į Ameriką.

8a ros Jane Moore, kaltina* 
mot bandymu nužudyti prezidentą 
Ford; pareitą rugsėjo 22 d., prasidės, 
kaip numatyta, gruodžio 15 d. San
F ra nei ska. Ta i imas rado įą galinčią 
stoti j teismą, (Įklausius parodymus 

įą tikrinusiu ptlchtatru.

Brežnevas atvyko 
į Varšuvą

VARŠUVA, Lenkija. — So
vietų Sąjungos komunistų par
tijos pirmasis sekretorius Leo
nidas Brežnevas atvyko į Var
šuvą ir pasakė pagrindinę kalbą 
lenkii komunistų partijos meti
niame suvažiavime. Laikas buvo 
taip suplanuotas, kad Brežne
vas atvyktų tiesiai į susirinki
mą ir visų akivaizdoje išbučiuo
tu Gierika.

Paskutiniu metu lenkų komu
nistų partijos pirmojo sekreto
riaus populiarumas mažėja, 
jam buvo reikalingas Brežnevo 
viešas bučinys, kad apramintų 
ekonomines santvarkos kritikus.

Pirmiausia Brežnevas pareiš
kė. kad bus pasirašyta sutartis 
strateginiu ginklų kontrolei, jis 
pats panaikinsiąs visos dabarti
nes kliūtis.

GINKLU PARDAVINĖJIMAS 
C.

PELNINGAS UŽSIĖMIMAS
WASHINGTONAS. — Iždo 

departamento alkoholio, tabako 
ir šaunamų ginklų biuro direk
toriaus McConnel pranešimu, 
491 asmenys JAV-bėse turi lei
dimus pardavinėti šaunamus 
ginklus Jungtinėse Valstybėse. 
Vienas toks pardavėjas K. L. 
Bliss iš Sand Springs, Montano
je, mėgstąs turėti ir pardavi
nėti visų rūšių kulkosvaidžius. 
Jis pasakė, kad daug yra žmo
nių, kurie tiki, kad kulkosvai
džius turėti yra nelegalu, bet 
daug kas juos turį ir perką. Pats 
Bliss tokius ginklus parduoti tu
rįs leidimą. Iš 10 kulkosvaidžių 
devynis pirkę jauni vyrai tarp 
20 ir 30 metų.

Norintieji tokį ginklą pirkti, 
turįs gauti leidimą iš Iždo de
partamento Washingtone, kur 
fiis nufotografuojamas ir pai
mamos jo pirštų nuospaudos. 
Pavyzdžiui, 6*/> svarų kulkos
vaidis, šaudantis po 700 šovinių 
per minutę, kaštuojąs nuo $500 
iki $700.

Sacharovas Lietuvoj 
šiandien radijo pranešė, kad 

fizikas ir Nobelio premijos lau
reatas dr. Sacharovas yra nu
vykęs į okupuotą Lietuvą, kur 
jo draugas Kovalevas yra teisia-
mas.

♦ Europos karo vadai ir mi
nisterial labai susiomėję atvy- 

i kusiu JAV’ krašto apsaugos sek
retorių D. Rumsfeld u.

Daniel Maynihan kvietė Jung
tines Tautas pasmerkti Sovietų 
Sąjungą arba būti nusikaltimo 
bendrininke. Septynios valsty- 
vės smerkė P.,Afriką, kaip vie
nintelę valstybę, besikėsinančią 
į Angolą, tuo tarpu kitos vals
tybės stengiasi kolonizuoti An
golą. Jungtinėse Tautose buvo 
pasakyta, kad tiktai viena vals
tybė daro intervenciją į Angolą, 
t. y. Pietų Afrika, — bet tai yra 
didelis melas. Sovietų Sąjunga 
ir Kuba kišasi į Angolos vidaus 
reikalus ir nori primesti išsi
laisvinusiems angoliečiams nau
ją kolonialinę sistemą.

. Nauja imperialistinė jėga sten
giasi kolonizuoti tas tautas, ku
rias europiečiai išlaisvino, — aiš
kina Moynihan. — Ta nauja jė
ga yra gerai ginkluota, agresyvi 
ir puola ne tiktai Afrikos žemes, 
bet ir tautas. Moynihan nuro
dė, kad sudaryta Afrikos vie
nybės organizacija, kuri reika-’ 
lauja, kad kitos valstybės nesi
kištų į Afriką. Moynihan pa
reiškė, kad jis pilniausiai prita
ria tai afrikiečių organizacijai, 
kuri papsisakė prieš kitų vals
tybių intervenciją.

Amerikos ambasadorius klau
psimo į medvilnių nevyniojo, bet 
pareiškė, kad didžiausią inter
venciją į Afriką veda Sovietų 
Sąjunga, kuri iki šio meto Af
rikoje savo kolonijų neturėjo. 
Jis pareiškė, kad 7 Afrikos val
stybių protesto neužtenka, rei
kia, kad Jungtinės Tautos pa
smerktų Sovietų Sąjungą ir Ku
bą. Iš korespondentų praneši
mų aiškiai matyti, kad Kuba pa
siuntė mažiausiai 6,000 karių, 
o Sovietų Sąjunga siunčia gink
lus ir patarėjus. Į Angolos vi
daus reikalus kišasi ne tik Pie
tų Afrika, bet daug galingesnė 
ir geriau ginkluota Sovietų Są
junga.

Jungtinių Tautų asamblėja, 
išklausiusi Daniel Moynihan 
kalbos, 91 balsu prieš 18, nutarė 
visą Angeles klausimą atidėti. 
23 valstybių atstovai susilaikė, 
jie nežinojo už kurį pasiūlymą 
balsuoti.

Sovietų atstovas Michail Char- 
manov išklausė ambasadoriaus 
Moynnihan kalbos, bet jis nei 
žod’io netarė. Jis buvo paten
kintas, kad klausimas atidėtas. 
Jis turėsiąs progos jam pasiruoš
ti ir tinkamai atsakyti JAV am
basadoriaus kaltinimams. Jis 

I tiktai ©astebėjo, kad Moynihano 
i parei&imas neturi pagrindo.

♦ Vakarų Vokietijos komunis
tų partija šiais metais jau b',ei* 
do 7.10 milijonas markiu.

♦ Briusely sekretorius Rums
feld tarėsi su Europos karo va
dais.
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Dar vienas žingsnis 

į organizacinę stiprybę

BRANGINDAMA SAVO GARBĘ, AŠ PASIŽADU ..."
Sesės K. Petersaitė L Gaškaitė ir J. Jonzitytė.

Algirdo Grigaičio nuotr.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

XII-JI METAI

ĮVEDUS prityrusio SKAUTO TARPSNI
Bus naujos programos jr metodai 

14-17 m. amžiaus berniukams
- ■ - * • ‘ ■ s, ' < • - -V . 7 A 5 i \ . f U ;

Brolijos Vadija, priimdama dėmesin LSS Tarybos 1974.X.25-27 
nutarimą, nutaria: Brolijoje (šalia vilkiuko — skauto — skauto 

. vyčio) įvesti tarp skauto ir skauto vyčio prityrusio skauto tarps
nį pagal šiuos nuostatus: <: •.

—i- Sudaryti sąlygas skautams _9. Prityręs skautas stengiasi 
- nuo 14 ligi 17 amžiaus- metų 
skartauti pagal jiems tinkamas 
programas jr metodus.
-2. Rūpintis, kad 14 amžiaus 

' metų, sukakę skautai, įėję į pri
tyrusio skauto tarpsnį, įgytų to

būti geras lietuvis, pavyzdingas 
skautas ir, kai vykdo vadovavi
mo uždavinius, veiklus vadovas.

101 Prityręs-skautas stengia
si pats sparčiau lavintis, įgyti 
kuo daugiausiai žinių ir skau-

. d. ii. C ai jie būtų bu
vę garsūs ir be skautijos. Ta- 

t i&eraL kad ir tai paminima.
Į Apie autorių Petrą Jurgėlą, kal- 
bėjo su jo biografinėipis žinio
mis ir iškėlė jo atsidavimą skau- 

'tijai.
Savo žodyje

I .-i- t ; ' »'■ !

autorius Petras Jurgėla su, 
užsidegimu kalbėjo apie did- 

į . vyriškus Lietuvos skautų 
darbus. - , į

Paminėjo ir eilę pavardžių bei 
įvykių. JaųnlmuJ ‘reikią užde
gančių pavyzdžių: Pav. skautas 
vilnietis žižmąras, kuris įžeidu
siam Lietuva lenkui karininkui 

J kirtęs į veidą ir iššaukęs jį dvi
kovom Dvikovą žižmaras laimė
jęs. Dariaus ir Girėno skridi- 

| mas suradęs daug nežinomų Ke
ltuvių: kaip, štai ir aš esu lietu
vis ir didžiuojuos jais. Taip ir 
kiti garbingi pavyzdžiai yra la
bai svarbūs ir reikšmingi, ypač 
mūsų jaunimui. Tik tegu ši kny
ga būsianti skaitoma. Kur vai
kai patys .neskaito,.-'tėvai gali 
jiems paskaityti. Tai eisią tik į 
gerą. . ' '

Apie patį knygos rašymą. Jis 
praleidęs rūsyje 'betvarkydamas

■* i
skautą-rialai—Kal-

vaitienė h*. Kiliulis Jurgitai 
užrišo tautinę juostą ir įse
gė, Bostono lietuvių skaųti-

- v jos 25 m^sidabrinįž^nĄlelį./
LSS Taiybos ’l3ihriinW&ui Ah- 

tanui Saulaičiui teko j uosta. Pli
tusių Bostone’ skautų 7$tžo!no- 
tinai ir Dambrausko žmohai'bū- 
vo įteikta po knygą. Ir kiti užsi
sakiusieji gavo knygąsįit-ąnto- 
rius- jas pasirašė.: Bostppą& by- 
vęs aktyviausiai dėl KnygbsJš- 
Jėidimo. o v; » >.*. x

~ Ta pačia proga buVo parodytas 
garsinis fifrnas' iš -ąkštįrAiiįu- 
čių stovyklos,'kurį'sus ūko R. šfe- 
žas " * ' P. ž.

7TC
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JEI ■^NAUJEENAS’^M)'A: 
SKAITYSI; -TAf .-IRrKETAM 

? PASĄLI, KAI) JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESA . SKLEIDŽIA 

ŠVIESA.

AV (t’/l-t
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Lietuviškos skautijos pradžia medžiagą ir berašydamas net 29 
- esanti 1918 m. .lapkričio 1 d. .0 metus. Skautai paskyrę jam tal

ijų veikla. Lietuvoje komunistų kininką —:
buvo -sustabdyta 1940 liepos 18. K. Palčiauskas, kuris su “dide- 

Prelegentas džiaugėsi surink- lėmis žirklėmis’ karpęs jo dar- 
tą. medžiaga ir .pasirodžiusia Lūs. Todėl ir knyga taip vėlai 
knyga. Panašios knygos esan
čios rašomos istorikų. Su šia esą { 
kitaip. Bet ši knyga galėsian-' 
ti-- būti medžiaga ir istorikams, i 
Žinoma, daugr.archyvinės me-! 
džiagos nebeprieinama, nes ji; 
yra anoje pusėje, o gal ir iš vi-i 
so. nebėra. Paminėjo knygos

; skyrius ir apie ką juose rašo
ma.

._cenzorių’. Juo buvę

. amžiaus jaunuoliui reikalingo tavimo- patyrimo. pasirodžiusi. :
rT’JS“'

Eidukienė, Joana Krutu- 
ir Janina Mikutaitięnė. -

džiagos ir fotografijų. Joje esą 
jų darbai ir gyvenimas. Tarp 
kitų paminėjo ir Rainius, kur bu
vo bolševikų nukankinti 75 lie
tuviai. 18 iš jų buvę skautai.

-L T rrityrusių skautų tarps
ni pereina skautas — 1) nuo 
pilnų 14 liki pilnų 17 amžiau'^ 
metų

* tautinio ir skautinio išsilavini-
• mo.

tai LSS Tarybos Pirmi jos pa- Vakaronės programoje akto
riškai reiškėsi skautfaninkės Da- 

l-nutė 
lienėv. S. A. Saulaitis,

Tarybos Pirmininkas 
v. s. A. Samusis, 

Vicepirmininkas-Sekretorius j

SKAUTUOS”:

Sveikintina Bostono 
. ■ ___ ve.. .

iniciatyvu
“Lietuviškoji Skaūtija” kny

gos pristatymas Bostone įvyko

£•) I-jo skautų patyrimo _ a) duoda įžodj
laipsnio, 3) jo vieneto vadovui (pakartojamas pagrindinis kiek- 

vieno skauto įžodis), b) prade-

^■2.

i V*

t

1
4 Ti

8RA7I

11. Prityrusių skautų siste
mingu lavinimus! rūpinasi pats 

: ~- 3. To amžiaus skautautojams ''i^neto vadovas ar jo pavestas 
? duoti progų prisidėti prie skau-Į kitas vadovas. .

■ tiško vadovavimo darbų vilkiu- < 
ukir ar skautų vienetuose ir nau
dingai; pasireikšti lietuvių ben
druomenėje.

IV.'Uniforma
12. Kaklaraištis — vyšninės 

spalvos; švilpuko virvelė — vyš
ninės spalvos: a) prityrusio 
skauto — 4 mm, sukta, b) seniū- 
no — p mm, pinta.

i^.. Prityręs skautas gali pri- 
Tįhrusio skauto kaklaraištį dė-

• kų ar skautų vienete skautaliti. 
atskirai arba jis gali priklausy
ti Prityrusių Skautų Grandžiai 
vienete.

6. Prityręs skautas, nepri
klausąs prityrusių skautų gran
džiai. yra jo vieneto vadovo ar 
šio pavesto kito vadovo tiesiogi-

.'nėje -žinioje.
7. Prityrę skautai, priklausą 

prityrusių skautų grandžiai, 
yra taip pat savo vieneto vadovo 
žinioje, bet jie nustatytam lai
kui išsirenka savo seniūną, ku
ris yra jų pirminis vadovas ir 
jų atstovas.

8. Prityrusių skautų grandžiai 
•priklausą prityrę skautai įsipa
reigoja: 1) sparčiau atlikti tau
tinio ir skautinio lavinimosi pro
gramas; 2) būti gero skautavi- 
mo pavyzdžiu jaunesniesiems:

kur reikia, padėti atlikti at
skirus uždavinius, pvz. — a) pa
dėti skautui ar skautams įsigy- 
ti patyrimo laipsnius ir specia- 

Tybes, b) talkinti skiltininkui ar 
kitam vadovui atlikti jo parei- 
gas.c) sueigose, užsiėmimuose, 

•-■kelionėse, stovyklose ir pn. at-! 
~|ikti apsiimtus ar vieneto vadijos 
■įir vadovo pavestus darbus, d) 
nusitariant su vieneto vadovu — į 
^apsiimti ir atlikti lietuviu bend- 
Tuomenei naudingus uždavinius; 
'#) atlikti kitus vieneto vadovo 
įgaliotus veiksmus.

VAKARONE [DAR > J 
NUO ATLANTO APIE PIRMĄJĮ

Pagerbsi:
Ina Nenortienė ir 
Antanas Saulaitis

Aną šeštadienį, -(gruodžio 6). 
rudeninę Chicagos-skautų veiklą, 
paįvairino. Liet. Skaučių Seąe-J 
rijos Vadija, • pasikvietusi čion, 
rytuose gyvenančią dailinininkę i 
s. Iną Nenortienę, kuri Čiurlio-! 
nio galerijoje pateikė lietuviš
kai visuomenei savo vėliausius 
emalio meno darbus. Įdomiu su
tapimu, savąitgalįo. metų mūsų 
miestą aplankė ir Tarybos Pir
mininkas v. s. A. Saulaitis.

Seserijos Vadija, pasinaudo
dama retų svečių sąskrydžiu, šeš
tadienį surengė jaukią, vakaro
nę, kurioje pagerbti abi “rytie-' 
čiai”: sesė Ina Nenortienė — 
jos parodos proga, ir brolis A. 
Saulaitis -— jo skautiškos veik
los penkiasdešimtmečiu.

Skautininkų Alberto ir Irenos j
Kerelių pastogėje susirinkęs pus- [ šyti 1947 m. Iki jos:pasirodymo 
šimtis Chicagos skautų-čių va- j užtrukę gerokai per 25 metus, 
dovų maloniai pabendravo su ! Knygoje esą surinkta iš skau- 
svečiais; šeimininkė — Seserį- tų gyvenimo ir veiklos daug me- 
jos VSP — v. s. Irena Kerelienė 
pristatė viešnią ir įteikė jai se
sių dovanėlę; jūrų sesė v. s. A. 
Gasnerienė pasveikino Tarybos 
Pirmininką, “50 metų nešusį 
skautišką kryželį”, ir įteikė lie
tuvišką koplytstulpį. Po trum
pą žodelį tarė ir svečiai, o pas
kui padainuota, pasidalinta skau
tiškos praeities džiaugsmais, pa-

lapkričio 16 d. TaftiŠnės- S-gos ’ Pastebėjęs ir yieną klaidą,1 
namuose. Dalyvavo^r pats kny- .X^ ^soma apie jį patį.. Esą jis 
gos 'autorius-t’bėBTHėtūtiškos ^vęsr korporacijos-Plienas na- 

! skautijos įkūrėjas vėtras Jur- Iš kur tokia žifiia paimta, 
jto nežinąs. Ji esanti netiksli. 
Jis buvęs tik skautų korporaci-Į 
joj- “Vytis”., o ne kurioj kitoj. 
Gal ir daugiau klaidų esą, bet, 
greitai perskaitęs, nespėjęs įsi
gilinti. Knygoje rašoma apie ei
lę žymių asmenų. Esą tik skau- 
tija juos iškėlusi. Čia sunku

gėla. Knygos pristatymą orga7 
nizavo Bostono skautų ir-skau
čių ramovė. Vedė dail'. \skaut. 
Julius Špokevičius.-- Prisirinko 
pilnutėlė salė skautų-skaučių ir 
jų bičiulių.

Apie knygą1 ir jos -autorių 
kalbėjo dr. Jurgis Gimbutas.

Autorius knygą pradėjęs ra-'

CHICAGOS AUŠROS VARTŲ "SAULUTĖS" 

su tunto adjutante p. s. Laima Rupinskierre. 
š. Gotceito nųotr.

i ;

sutinkant. ~ vieno skauto įžodis), b) prade-
- , Prityręs skautas gali vilkiu- ,'da Vykdyti prityrusio skauto pa

reigas vienete.
Prityrusio skauto švilpuko 

virvelę gali dėvėti, kai jis išlai
ko prityrusio skauto programos 
egzaminus.

14. Prityrusių skautų gran
dies nariai, be to, išlaikę vadova
vimo programos egzaminus ir 
vykdą savo uždavinius, dar dėvi 
specialų PSG ženklelį.

V. Bendrieji dalykai

14. Prityrusių skautų tarps
nis yra Brojijos skautiškojo ug
dymo ir veikimo šaka, galimai 
neišskiriama iš skautų vienetų, 
ypač draugovių.

16 Prityrę skautai laikosi 
skautavimo dvasios neišsiskirti 
iš vieneto, bet jį stiprinti ir jame 
veikti.

17. Prityrusių skautų gran
dies seniūnas, jei jis kitu titulu 
neįeina į vieneto vadiją, kvie
čiamas į vadijos posėdžius.

18. Į vadijos posėdį gali būti skautų reikalu, 
pakviestas kiekvienas prityru
sių skautų grandies narys, kai Ji jos Vadijos priimtas 1975 lap- moji dailininkės p; 

'jis yra apsiėmęs uždavinius, ku- kričio 7 d. posėdyje ir nuosta-! Philadelphijoje vass 
rių reikalai tariami posėdyje.

19. Vieno vieneto prityrę skau- (tvirtinti 1975 lapkričio 10-26 po
Itai gali bendradarbiauti su kito sėdyje. J:
Į vieneto prityrusiais skautais, jų I 
vienetų vadams susitarus.

20. — šie nuostatai įsigali 
LSS Tarybos Pirmi j ai juos pa- į

sivaišinta sesės Irepos paruoš
tais skanėstais ir-tub j pat tele
fonu pranešta į Nevį Yorką VS 
sesei L. Milukienei.

Svečių ir susirinkusių vardu 
Seserijos Vadi jai už [smagią va- 

. karonę padėkojo viešnia daili-
tvirtinus ir tuoj vietovėse pra
dedami vykdyti.

Vyriausias Skautininkas lei- j ninkė Ina, neatsilikįdama savo 
Į džia instrukcijas prityrusių kūrybine dovanėle namų šeimi- 

jninkei. . 4 .
šių nuostatų projektas Bro- J Dalyviai sužinojo^ jog būsi-

And that ocght to^nata

mtarity^C 
Bonds an rn 
When Madai

ę
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Tat atsitiko Floridoje šiemet, 
?ak$ŠAdiani, lapkrido 7-9 dieno- 
»U»/Qrlandp mieste vos keletą 
rhylin atstu: nuo Walt Disney 
Wbrid Jkbr t^p načiu metu vy- 
kpi Uapą JaVanti ’festivalis, su- 
traųkęs .tūkstančius apytuščio- 
pąią ;«alvęjųįs/ bet dolerių piU 
ziomiš kišenėmis peraugusių vai-

V/ r . : . ... J
>,JTai bųyo septyniolikamečio 
misionieriaus iš Indijos metinis 
fėįtlYS&a,' f kurį iš visos Ame- 
rikpė ir svetimų kraštų susirin
ko daugiau kaip 10,000 jo šalį- 
ninku,- pasekėjų, bet ■ didžiausia 
dalimi karštų išpažintojų, kurie 

truput):perdaug svorio pri- 
aūgusį- vyriuką - vadina esant 
Tmodernių - laikų ..mesiją”, kurs 
neramiam .pasauliui atneša ra- 
^ybę.tftkBtabrini metų! Jis tik- 
ri*ojw vąrtiu; ir pavarde yra 
Pręmpąl Singh Rąyąt, bet jis 
save vadina ’‘’Tobulu Mokytojų” 
(Perfect Mastei-), p jo išpažin- 

ti&jai vadina if ^urii Maharaj Jį; 
‘Thęviškėsio^ šviesos” Misijos 
įsteigėju, icuriė vyriausioji būs^ 
ti®ė yra Denver mieste, Colora
do' valstijoj e' Guru Maharaj. Jį 
kįdtik* giriasi 55 kraštuose tu- 
rįs‘ ^Bilijoną ir du šimtus tūks-

•—«čii “iš ažirtoiv”. iš kurių 
0,000 esą Jungtinėse Valstybė

je/ Guru reiškia mokytojas, iš-' 
rvūn*r*si.

Jo. keturių dienų “tiesos, švie
sos, meilės ir taikos” festivalis 
sutraukė į Orlando tuzinus “mo
derniausių” (rock) orkestrų, šo
kėjų trupes ir dainorių chorus, 
nuskustomis galvomis ir gels
vos spalvos jupomis apsivilku
sius “mahatmas” (mokinius vie
nuolius) ir minias amerikiečių, 
kurių didžiausioji dauguma bu
vo jaunesni kaip 30 metų am
žiaus.

Kaip rimtai Amerikos jauni
mas žiūri į- tokią retą progą re
gėti-ir girdėti ką “nepaprasta” 
milo jau vien toks faktas, kad 
tūkstančiai jaunuolių stovėjo iki 
enkių valandų eilėse kepinan

čioje karštoje Floridos salėje ir 
užėjusioje lietaus liūtyje, kad 
koks jaunuolis “guru1’ pūsteltų 
i dešinę ausį “švento kvapo” ir 
gautų pabučiuoti jo Koją!
žmonės nori panem et circenses

Gurų Maharaj Ji su gausinga ' 
svita (palyda) ir 26-mete žmo- ] 
na amerikiete, buvusia jo sek- < 
retote Durga Ji (buvusia Ma- ;

iimieros 43 x 65 pėdy ir sveria 75 svarus. Ji ruoiiama .Galenos Parko mokyklai už $1,250, 
kuriuos mokiniai! steną asi padėti išmokėti.
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dabar tą skaiuių sumažina iki 
1.2 mlijono. Maharaj Ji motina 
ypač esanti priešinga, kam šis 
vedė amerikietę žmoną.

“Dieviškos Šviesos” misija 
JAV-bėse yra įregistruota kaip 
ne pelno, ne denominacinė kor
poracija, neprivalanti mokėti 
mokesčius ir daugiausiai to dė
ka, kaip Tampa Tribune rašo, 
jaunasis septyniolikametis in

das Prempal Singh Ravat turi 
dvejus JAV-bėse namus—$400,- 
000 kaštavusius Malibu pajūry
je, Kalifornijoje, ir $80,000 ver
tus namus Denveryje, kur yra 
jo centras. Abudu namai turi 
šildomus maudymosi baseinus, 
tenisui lošti aikštė, tris liuksu
sinius Mercedes Benz automobi
lius (ketvirtąjį Rolls Royce au
tomobilį jis “nusikratė”, kaip 
jam nepatinkamą). Jo misija 
Jungtinėse Valstybėse padaro 
kas mėnesį po $300,000 pajamų. 
Festivalis Orlando davė $650,000 
pajamų.

Pinigų sumos sukeliamos iš 
trijų pagrindinių versmių: 30 
nuošimčių sumoka 575 pasekė
jai, gyvenantieji “Dieviškos 
Šviesos” misijose; 40% gauna
ma donacijomis (aukomis) ir li
kusieji 30 nuošimčių gaunama 
iš misijų biznių-kelių krautuvių 
ir patarnavimų pačiame Danver 
mieste, “šiek tiek” įplaukia iš

misijų, kurių pasaulyje Miron* 
šiama po vieną kas mėnesį. 
“Tennis aikštės ir Mercedes au
tomobiliai dovanojami ne kad 
jis norėtų, bet kad mes norime 
parodyti, jog jį mylime”, pa
aiškino vienas guru pasekėjas.

J. Pr.

Argentinos prezidentienei 
neužtenka algos

Istorija sako, kad Romai de
gant, imperijos Cezaris smuiku 
grojo ar poemas kūrė. Pana
šiai yra ir Argentinoje: kai mi- 
nisteriai susirinkę laukė prezi
dentienės, kad galėtų degančius 
Argentinos klausimus svarsty
ti, ieškoti pairusiam krašto ūkiui 
tinkamos išeities, tai prez. Pero- 
nienė dar taikė sukneles ir.vis 
skundėsi, kad jai neužtenka al
gos suknelėms pirkti. Ir tai ne
perdėta, kai Argentinoje inflia
cija didėja kasmet 292%, t, J., 
kai suknelė prieš metus, sakyki
me, kaštavo 100 pėzų, tai šian
dieną tokia pat suknelė jau kai
nuoja 392 pėzus.

zikos, prožektorių šviesoj “šven
toji šeima“ laiveliu buvo nuga
benta į jiems skirtą viešbutį 
ežero krante. . Kai atsikėlęs iš 
savo sosto Guru Maharaj Ji 
atsuko savo nugarą, jo visas auk
sinis rūbas atrodė prakaitu nu
mirkęs.

Kojų bučiavimas
Sekančiai dienai, šeštadieniui, 

visa scena buvo paruošta, šio 
jaunuolio kojų bučiavimui ir 
“švento kvapo” į ausį (dešinę) 
pūsterėjimui.

Guru buvo aprengtas Vakarų 
stiliaus baltu kostiumu, mėlynais 
marškiniais ir tokios pat spalvos 
kaklaryšiu. Jis sėdėjo po baltu 
šilkiniu baldakimu, ilgo iš fa- 
nierbs sukalto, dviem eilėm pra
eiti ružavai dažyto į' koridorių 
panašaus praėjimo gale. Du 
“premies” (mylimieji mokiniai) 
povų plunksnų vėduoklėmis gy
nė guru nuo karščio. Reporte
riai arti nebuvo prileidžiami, 
tad iš tolo stebėjo, kaip gurų 
sėdėjo viena koja keliais inčais 
aukščiau : pakelta ir kaip dviei-jliaus elegantą ir žadėjusi jo vie- 
liu praėjimu prie jo.kojų trau-Į ton paskirti vyresnįjį jo brolį, 
kė dvi nebaigiama ilgos žmonių Į bet, kaip atrodo, motinos grasi- 
rilėse. tain sugrūpuotos, kad pro ‘ mma€ neuaveikė ir nepilname- 
vieną koja galėjo praeiti ir nesi-iM-

.lenkdami koją pabučiuoti aukš
tesnieji, pro antrą žemesnieji 
žmonės; taip pat praėjimas pro 
gurų buvo priderintas, kad jis 
praeiviams galėjo į dešinę ausį 
įpūsti “šventojo kvapo”. Kojų 
bučiuotoj u eilės po 4 ir 5 žmo
nes gretomis, surušiuoti pagal

rolyn Johnson) į Floridą iš Aus
tralijos, kur Sydney mieste tu
rėjo panašų festivalį. Orlando 
priemiestyje prie Sandy ežero 
jam buvo iš anksto paruoštos 
karališko priėmimo sąlygos.

Pirmąjį viešą pasirodymą 
“guru” padarė penktadienio va
karą lapkr. 7 d. Atgabentas per 
ežerą laiveliu su visa šeima ir 
asmenine palyda, aistringais plo
jimais, dainomis ir giesmėmis 
sutiktas jis buvo nulydėtas gė
lėmis nuklotu taku tilteliu į iš- 
n”oštą, iškeltą 10 pėdų viršum 
vandens, iš abiejų šonų neper
šaunamu stiklu apsaugotą sceną- 
estradą.

Scenoje pats guru, paauksuo
tu rubu ir gėlių vainiku apsi
rengęs, buvo pasodintas į ma
syvų “meilės sostą”, jo žmona 
ir kūdikis ant velvetinių pagal- 
;u ’■‘rie jo kojų.

Savo trumpoje įžanginėje kal
boje “tobulasis mokytojas” 
(1->erfect Master), darbo nepaty- 
—Hot-Uc -minkštomis rankomis 

Iamostiguodamas, aiškino pa- 
1 grindinį savo skelbiamo “moks- 
’o” dslykų — meditaciją bei jos 

-n-- ‘■’tivdamas: žodžių, jis 
s k’ damas, kad “...tai 

I. vra taip neapsakomai gražu, kad 
• j neįmanoma nusakyti žodžiais. ■ 

’ vra kaip kad bandytum išaiškin- 
cukraus saldumą “...Meditaci- 

;os “technika” esanti atliekama 
paties guru ar vieno kurio iš 
aštuoniolikos jo mahatmų (mo
kinių) rankų uždėjimu. Ta tech
nika, kain guru pasekėjai aiš- 
kiną, atidaranti išpažintojo tre- 
čiaią aki”, esančią kaktos gilu- 
winip nMėtii akiu tame. Tą 

o-Hrlorma trails na-
lano+i “•naancnlrnTns driflUgsma 
— maH+i itioriškala šviesa, na- 
rnn-anf? rėktam, na tirti

vių vingiuose, parkuose ir kur 
papuola.

Įdomu pastebėti, kad guro pa
sekėjų Jr garbintojų tarpe yra 
ir Rennie Davis, 34, buvęs vie
nas iš veikliausiųjų “Septynių 
revoliucionierių” Chicagoje pra
eitame dešimtmetyje, kurs pa
reiškė, kad dabartinė sąmonės 
(conscience) revoliucija yra 
“svarbiausias įvykis šiame am
žiuje, kurs atvės žmoniją į tai
kos gadynę”. Nors pats guru 
apie save to nėra sakęs, bet jo 
spaudos sekretorius Anctil už
tikrino, kad “tobulasis mokyto
jas” nėra joks dievas.

Kasdieninė “guru” 
gyvenimo puse

Sakoma yra, kad nėra dūmų 
be ugnies. To pasitaiko ir šven
tose šeimose. Sunku patikrinti, 
bet guru, kaip “Dieviškos švie
sos”. Misi jos lyderis, kaip tvir
tina/ praeitą pavasarį buvęs pa
keistas savo motinos Shri Mata- 
ii, kuri jį pasmerkus kaip išlai- 
dingai gyvenantį Vakarų sti-
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tis “iobulas mokytojas” savo 
kultą tebeplatina Vakarų sti- j 
liumi, tik tuo skirtumu, kad vie- 1 
toje pasigyrimų, kad jo kulto 
misijos: priskaito daugiau kaip 
6 milijonus aktyvių pasekėjų, -

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

1TSTMTNIMAT Iš BALFO VEIKT,OS 
io dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
H’ ti viršeliai $4.00. minkšti — $3.00.

kiekvienam lietuviu’. vpaČ tremtiniui Geriau- 
hėjin siuntusiam siuntinius į Vokietija ir ki . 

" ietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 
' “ki arba Money Orderį tokiu adresu:

Halsted Street Chicago.. Illinois 60608

kūs po kelias valandas kentė 
karšti, kol nasiekė naviJioną, pa- 
otafv+a atvirame lanke ir ansta- 
tvfa aknlintATnia naimėmis, gė
lėmis ir krūmeliais.

Rūrisi ianno amžiaus hno-
■ :■ ; • įr natinti Žo- rin crvrAci Vain ije lankia ItilrAie

■ d’ fTHevaV’. Pato ,aavn ižsTiva i ian-nail <rnm VIoTiq SO metu
~ ~ haiiroa. tnrrn trasiėmė i rankas = amžiaus moteris iš Denver. Co-

»-- Mvn g mėnetin amžiaus alvvi- po., nesakė- “Kai aš nrfvlaudžiu
; vAo «ma1vną kūdiki — pAtiu ka- savo veidą. r»rie io kotu, iis iš

i-ūno a-nvarnikiinfo Premleta. ia mo-noa vaima vieno skanomns jn 
ant Volin naoiinno j-p ankštvn iŠ- Vo-ntAiirnvo” e./‘AĮ( matau Ir

.-. Z ' ‘ kėlės rodė publikai, o jo žmona lankiu, kain kvaPaf tai atrodo
- - ^1n bandė savo vyro tiems, kurie to nežino “bet aš

/ ■ • - ................. .. “mAkola” neaiškinti, sakvdama: norėčiau visa savo am*iu vra-
L. ' ~ '””71 -7- ‘‘..tairi. premies (mvlimieii), Msti nrie in ko<w. Aš vise »m-

f kiekviena diena aš iaučiu kaip, tin vailėiaiisi. kodėl nettimiau
4 r - ’ -i .....rv ; fHa žinote, yra stačiai neapsa- kai Jėzus rweno. bet dabar ma-

• •• • .— 7 <’ -• • -• j komaivražu. taip neįtikėtina ir no saunas išsipildė. Aš esu su
z /. .- . , . . taip labai gražu matyti jus ir mesiia”...

v a r TTP V O C drauge kaip viena šeima...”
/ r : Po tokios Įžangos ir griausmin-
;1TOt Sp Halsted Street Chleagn TTHnni« snsna gy anlodismentu. dar minutęki-

TLjn.ajft.Tti m f— — — tą pasiklausę “modernios” mu-

Di.KnKUt i 
7.’II i

tironai 'AĄjusri laukta 
L- ’ ,• riMiinipnp*. knvo

’’HTINn 50KH uwn TAKAIS 
««<W» K-tMell

Prisinažista nesąs dievas
Gnm vrs vienas nets Dieviš

kos šviesos Miriios lyderis. Ta 
miriia nėra relivita, tik Įsiti
kinimas. kad meditaciia tinka 
atsakvt i visus žmogaus klau- 

i simns”,
I spaudos sekretorius Joe Anctil. 
buvęs žvmi Houston. Texas, te- 

llevHios asmenybė.
MeditarHa. kain sentvnioli- 

kamečio “mesilaus” garbintojai 
tvirtina, yra svarbausioif sąmo
nės “technika” siekti “saves pa
žinimo” ir dėlto vist guru pase
kėjai kasdien praleidžia medi- 
taciiai mažiausiai po dv! va
landas. kiti net viršvalandžiu 
jai skiria. Net pačiame Oriando 
mieste, medituoiančių lotus po
zicijoje — sėdinčiu kojas sulen
kus Ir delnus aukštyn iškėlus 
buvo “pilni patvoriai* viešbu-

paaiškino maharaį Ji

’h* mt- tHiipotni |Usų pinigai atlieka d» 
iu> darbus. Pirma, jie padeda Jums* pa 
kti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra 
padeda sukurti geresnę apylinkė* ben 

«»mene ir parūpina fondus namam* isi

Išduodami Certifikatai. kurie neša iki

investavimo knygelės sąskaitos neša
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TtLlateicte mMate
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7%%
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Tačiau Lietuvos katalikams 

šis jubiliejus sutapo su kitomis, 
beje, skausmo ir liūdesio me
tinėmis, prieš 30 metų ateisti
nė valdžia Lietuvoje pradėjo 
atvirą, grubų ir atkaklų karą 
prieš tikinčiuosius, ypatingai 
prieš Lietuvos katalikus ir jų 
Bažnyčią, šis doriems žmonėms 
baisus karas tebesitęsia ir da
bar.

Vengdami nemalonių perse
kiojimų, daugelis lietuvių sa
vo tikėjimą yra priversti slėp
ti taip, kaip pirmųjų amžių 
krikščionys (Kronika Nr. 18). 
Ar gi neturėtų skaudėti širdį 
katalikui, skaitančiam kun. 
Balčio “Gimtajame krašte’? ru- 
žavomis spalvomis nudažytą 
okupuotoje Lietuvoje Bažnyčios

būklę, kai tuo tarpu LKB Kro
nika visai ką kitą rašo? Jis 
džiaugiasi ten aplankytais te
atrais, parodomis, nori -ten 
pagyventi pulsuojančiu kultū
riniu gyvenimu.

Juk ką jis skelbia, tai skel
bia netiesą apie menu žydin
čius teatrus. Nejaugi jis jau 
tiek yra naivus ir nežino, kad 
teatrui, net jei jis pasižymėtų 
aukštu meniniu lygiu, reikia 
būtinai laisvės, kurios kaip tik 
rusų okupuotoje Lietuvoje 
trūksta.

Komunistinei Maskvai- teat
rai, parodos, koncertai, 'dainų 
šventės yra viena iš svarbiau
siųjų priemonių komunistinei 
ideologijai skleisti. Todėl ver
čiami statyti tokie veikalai, 
kurie iškelia įvairius jų egzis-

fc. STRĖVA (tavimo sukaktis ir kurie pa- niaus katedra, paversta pa- Vakaruose propagandiniais 
deda indoktrinuoti marksis- veikslų galerija. Jei jau kated tikslais. Deja, kunigui R. K. 
tinę idėją. d

štai ką rašo teatralas, buvęs, ti apie kitas mažesnes švento 
Kauno teatro režisorius Jonas 
Jurašas, išvykęs į laisvuosius 
Vakarus apie komunistinį te- 

menininkų 
tautos tvir- 

Ne tik už 
spektaklių,

jra taip išniekinta, ką bekalbė
■ fi onin L-ii o c* -mnoc

ves!

Balčiui tai nerūpėjo.

8.

Frank Annunzio - kovojančios 
Lietuvos draugas

Lietuviai jau žino, kad kongreso atstovas Frank An
nunzio ne vieną kartą viešai pasisakė už Lietuvos, Latvi- čių rusų buvo prijungtos prie Sovietų Sąjungos. Frezi
jos ir Estijos nepriklausomybę. Ne tik kongreso užsienio dentui Fordui pasirašius Helsinkio saugumo ir bendra- 
komitete, bet ir pačiame atstovų bute keliais atvejais jis 
viešai pasmerkė sovietų okupaciją, naujai kylančios im
perijos pastangas prisijungti tris Baltijos valstybes ir 
kiekviena proga reikalavo, kad sovietų, karo jėgos, polici
ja ir kolonistai būtų atšaukti iš Lietuvos.

Kai kongrese buvo svarstoma paskutinioji rezoliuci
ja, smerkianti sovieįų valdžios aneksiją, tai atstovas 
Frank Annunzio pasakė svarbią kalbą, liečiančią Helsin
kio konferenciją, sovietų valdžios iliuzijas ir tos deklara
cijos sukeltus įvairius komentarus. Kad ateityje ku
riam nors pareigūnui nekiltų mintis leistrpadaryti kokias 
nuolaidas sovietų valdžiai ir nurašyti Baltijos valstybes, 
JAV atstovų rūmai priėmė rezoliuciją Nr. 864, kuri lietu- 
4viams jau yra gerai pažįstama. zAtstovas Annunzio bu
vo tos rezoliucijos koautorius ir rėmėjas visuose kongre
so apklausinėjimuose ir pasitarimuose.

Atstovas Annunzio priminė kongreso atstovams visą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavergimo eigą. Jis pacita
vo kelias datas, kurios parodo, kad Stalinas, tiktai susi
taręs su Hitleriu 1940 metų birželio 15 dieną pasiuntė į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją tankus, kurie panaikino trijų 
Baltijos valstybių nepriklausomubes, primetė pavergtoms 
tautoms savo iškamšines valdžias, prisijungė minėtas val
stybes prie Sovietų Sąjungos, o dabar nori, kad tas prie
vartos veiksmas būtų pateisintas.

Panaikinus minėtų kraštų nepriklausomą gyvenimą 
.ir pavergus lietuvius, latvius bir estus, Stalino primestos 
karo jėgos ir policija pradėjo sauvaliauti visame Pabalti
jyje. Pradžioje areštavo įtakingesnius visuomenės veikė
jus, valstybės tarnautojus ir mokytojus, o vėliau vežė Į 
šiaurę ir geriausiai įsikūrusius ūkiinnkus. Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai primetė sovietinę sistemą, kuri yra pati 
parankiausia pavergtiems kraštams išnaudoti.

Sovietų valdžia keliais atvejais stengėsi pateisinti prie
vartos veiksmus, bet iki šio meto jai nevyko. Brežnevas 
bandė panaudoti Helsinkio konferenciją “prisijungimui” 
patvirtinti, bet risi žino, kad nei viena pavergta tauta pati 
neprisijungė prie Sovietų Sąjungos. Jos buvo išprievar-

tautos, joms primestos kvislinginės valdžios, o vėliau pa

darbiavimo deklaraciją, sovietų valdžia laimėjo simbolinę 
tų užkariavimų pateisinimą, sako Annunzio, nors visi ži
nome, Helsinkyje pasirašytas dokumentas nėra jokia tarp
valstybinė sutartis.

Kongreso atstovas Annunzio, besikreipdamas Į ats
tovų rūmų pirmininką, tarė šiuos svarbius žodžius:

“Ponas pirmininke, Jungtinės Amerikos-Valsty
bės paveldėjusios didžiąsias laisvės ir sąžinės laisvės 
idėjas, negali teikti savo prestižo jokiam dokumentui 
arba jokiam veiksmui, kuris sumažintų pavergtų tau
tų viltis išsilaisvinti iš tironijos. Ilgai kentėjūsieji šių 
pavergtų valstybių piliečiai siekė JAV įkvėpimo, ir 
kad visos laisvę mylinčios tautos turi vilties atsikra
tyti rusų primestos vergijos ir užimti savo vietą ne
priklausomų pasaulio valstybių tarpe. JAV kongre
sas, kaip krašto gyventojų balsas, priimdamas šią 

. atstovų rūmų rezoliuciją Nr. 864, turi išblaškyti visas 
abejones, kaip draugams taip ir priešams, kad šis kraš
tas tivrtai stovi už pavergtų Baltijos valstybių lais
vę,ir apsisprendimą”. (Congressional Record, House, 
1975 m. gruodžio 2 d., H 1159 psl.). ’ \
Jeigu kada nors kuris politikas ar valstybės tarnau

tojas, užimąs pačią aukščiausią vietą JAV administraci
joje, norės daryti okupantui dar daugiau nuolaidų, tai jis 
privalės atkreipti dėmesį ne tik į atstovų rūmų priimtą 
rezoliuciją, bet ir į atstovų rūmų pasakytas kalbas tos re
zoliucijos proga. Atstovo Annunzio pacituotas tos kal
bos paragrafas yra pats svarbiausias. Jis aiškiai pasako 
apie tos rezoliucijos atstovų pačias giliausias mintis.

Atstovas Annunzio yra tautų laisvės šalininkas. Jis 
labai gerai pažįsta pavergtos lietuvių tautos likimą, sie
lojasi lietuvių vedama kova ir nori lietuviams padėti.

Jis yra įsitikinęs, kad tiktai laisvos tautos gali siekti 
gerbūvio, todėl ir padeda lietuviams siekti laisvės paverg
tam gimtiniam kraštui. Būtų gražu, jeigu lietuviai laiš
kais padėkotų kongreso atstovui Frank Annunzio už pa
reikštas svarbias mintis. ’

' k ' - w

6.
Bet štai ką rašo apie bažny

čių būklę okupuotoje Lietuvo
je Jonas Jurašas: “Lietuvo
je neleidžiama remontuoti se
nų bažnyčių ir statyti naujų. 
Daugelis iš seniai pastatytų už
darytos, paverstos sandėliais, 
ateizmo muziejais, kultūros 
įstaigomis. Klaipėdoje po di
delių pastangų pastatyta nau
ja bažnyčia, buvo po jos pa
šventinimo atimta ir paversta 
filharmonijos sale.

Nuo veikiančiųjų parapijų 
lupami žymiai didesni mokes 
čiai, pavyzdžiui, už elektros' 
naudojimą plėšiama dvigubai’.’ 
Tai kas neteisybę rašo ar J. Ju
rašas, liudydamas tarptauti
niame Sacharovo vardo tyri
nėjime š. m. lapkričio mėn. 
Kopenhagoje, ar kun. Balčys, 
pasakodamas savo įspūdžius 
komunistiniam reporteriui, kad 
girdi, ten yra speciali įstaiga, 
kuri rūpinasi bažnyčių remon
tu, bei jų restauravimu. Pa
gal kun. Balčį išeitų, kad išei
viams nereikėtų rūpintis oku
puotos Lietuvos religine būkle, 
ir bereikalingas bet koks religi
nės šalpos fondas. Taigi, Ame
rikoje veikiantis Religinės šal
pos fondas nereikalingas ir 
nereikalingas bet kokių pinigi
nių aukų rinkimas, nes tai, tik 
tuščias darbas. Manau, kad į 
tokį jo pareiškimą išgiriant 
puikią bažnyčių būklę oku
puotoje Lietuvoje turėtij Reli
ginės šalpos vadovai jam tarti 
kietą žodį. Juk vadovaujantis

atrą: “Ant teatro 
sąžinės guli sunki 
kinimo nuodėmė, 
šimtus išdavikiškų 
pastatytų lengvabūdiškai guo-
džiant save, “kitos išeities nė
ra”, bet už tuos pasmaugtus 
kūrinius, kuriems kelią už
kirsti mūsų prisitaikėliškumas, 
baimė būti nepaglostytais, ne
papenėtais trupiniais nuo stalo. 
Net ir švariausieji iš mūsų — 
vis dar tiki, kad vardan tautos 
kultūros apsaugojimo visiško 
išnykimo reikia obuoliauti su 
pačiu velniu.

Jei iš skaudžios realybės gi
musi dramaturgija, pilnu bal
su prabiltų apie egzistencijos 
skausmą, apie niūrią ir mela
gingą tarybinę tikrovę, apvilk
tą maskaradiniu panegyrikos 
ir tuščio triumfo — to karna
valo virš lavonų kostiumų. 
Apie tas dvasines, pilnas vil
čių abejonių ir desperacijas, 
žmogaus problemas su kurio
mis šiandien tyliai grumiasi 
ne vienas užsidaręs tarp ketu
rių sienų ir užsikimšęs burną 
^pagalve, kad jo riksmo negir
dėtų, net lojalūs kaimynai. Ar
ba apie marinantį dvasią bevil
tišką abejingumą, kuris palaips 
niui paraližuoja’ dalį tautos, 
nutildo sąžinės balsą ir lengva 
ranka leidžia išsižadėti savo 
idealų, įsitikinimų, o jei rei
kės ir savo draugų, pasmerk
ti ką liepta ir pagirti už ką bus 
atlyginta (J. Jurašas; Litera
tūros ir meno teatrinė anketa). 
Tai šitoks okupuotoje Lietu- kun. Balčio padarytais pareiš- 
voje teatrų tikslas ir teatralų 
uždaviniai.

kimais išeitų kad vysk. V. Briz- 
gio suorganizuota delegacija 
pas Amerikos vyskupų pirmi
ninką arkiv. Bernardiną, jo 
prašyti, kad jis paveiktų vys
kupus atkreipti'daūgiad dėme-’ 
šio į okupuotos Lietuvos kat 
Bažnyčios skaudžią būklę, ti
kinčiųjų persekiojimą bei jų 

nereika-

5.
> Kun. R. K. Balčys “Gimtaja
me krašte” skelbia, kad dabar
tinėje Lietuvoje labai rūpestin
gai užlaikomos bažnyčios, rū
pestingiausiai remontuojamos, 
tvarkingai prižiūrimos. Ar gi,į diskriminacija, buvo 
tai tiesa? Juk faktai yra visai 
kiti. Vien tik iki 1959 metų Vil
niuje ir Kaune buvo uždaryta 
apie 50 katalikų bažnyčių ir 
pusiau viešų koplyčių. Uždraus 
ta naudotis kapų koplyčiomis, 
išsprogdinti Trys Kryžiai Vil-Į ten pavergėjas ■»• _ • . 1 , * V • • • ' • • • j •

Jis džiaugiasi nepaprasta 
kultūros pažanga dabartinėje 
Lietuvoje. Bet jis nesisieloja, 
kaip okupantas vertina mūsų 
tautos praeitį. Jei jis ir nepa
smerkia visa, kas buvo gero ir 
ko likučiais tebesinaudojama 
šiandien. Tai šie sveikieji 
pradai nustelbiami naujų ?vė- ..., 
jų, blėsta tautinio savitumo ir 
moralinio tvirtumo jausmas, 
vis sparčiau linkstama prie 
vienodos formos be Isavito tu
rinio. Maskvos replės siekia 
uždusinti lietuvio dvasią, nu
raminti lietuvišką mintį. Kun. 
R K. Balčys porina komunis- . 
tiniam reporteriui, kad kon- ; 
certų salės pilnos. Bet jis tuo 
skleidžia gryną melą, paruoštą 
pridengti Maskvos propagah- - 
diniam melui.

Jis niekina mūsų Nepriklau
somos Lietuvos kultūrinį gyve
nimą. Mat, ant jo, prieš kele
tą dešimtmečių nebuvo klau
sytoj ų, entuziastų, o dabar jis 
negali atsistebėti muzikinio 
gyvenimo įvairumu ir turtin
gumu. Ar gi tai nemelaginga 
propaganda? . ■ ■ ■:'

Kun. Balčys prieš keletą de
šimtmečių lakstė tik su marš
kinėliais. Jis tada neturėjo nė 
mažiausio supratimo apie jo
kią muzikinę kultūrą, nei ma
tė tuščių salių. Todėl jo padik
tuotas pareiškimas “Gimtojo 
krašto” reporteriui yra netei
singas, šmeižiąs Nepriklauso
mos Lietuvos kultūrinį gyveni
mą, jo grynai pataikaujančios 
fantazijos okupantui padaras, 
tam kad sumenkinti mūsų'pra
eitį, kurioje meninė iultūia 
buvo pasiekusi aukšto lygio, 
kurioje reiškėsi mūsų iškilieji 
dainininkai, muzikai; kompo
zitoriai; režisoriai ir kiti.

(Bus daugiau)

reporteriui yra netei- 
šmeižiąs Nepriklausb-

tinga.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

70.
Prieš dvejetą dienų mokytoją Pitt Penn 

buvo aplankę jo seni bičiuliai, kaip tik tie 
patys, nuo kurių grįždamas jis buvo pate
kęs į tą kryžminę susišaudymo ugnį tarp 
plėšikų ir policijos. Jo sužeidimas, tiesa, 
buvo menkas, tik, rodos, pradrėskimas ir 
jau buvo užgijęs, net nepalikęs nė jokio 
rando, bet tas pasireiškęs išgąsčio sukrėti
mas, iššaukęs tą baimės ligą dėl artėjan
čios mirties, tebesitęsė ir vis stiprėjo. Tų 
bičiulių apsilankymu jis visai nesidžiaugė.

Nors jis nežinojo apie jo dvasinį apsir- 
gfnią. bet gal nujautė, kad jis yra patekęs 
lyg į kokius sūkurius dėl savo įsitikinimų. 
Tad atskubėjo, lyg norėdami patirti, kaip 
toli jis yra nuklydęs nuo savo įsitikinimų 
pasaulio. Dar sveikindamas, šiltai besi 
šypsant, jis jau pajuto tyrinėjantį jų žvilgs
nį ir buvo priverstas, lyg ko prasikaltęs, 
savo žvilgsnį nuleisti. Jis nenorėjo atskleis 
ti jiems tai, ką ir pats nuo savęs norėjo 
nuslėpti. Ir vėliau kalba nesirišo, ir jis 
jautė, kad jo bičiuliais nebelaiko jo tuo 
pačiu, kas jis buvo anksčiau. Net atsargio
mis užuominomis bandė psMirti, lyg kokie 
gydytojai, ar ta, jo protinio pasikeitimo, 
tarsi kokia liga nesanti pavojinga ir jo fi
zinei sveikatai. Mokytojas nebuvo pratęs 
pasakoti savo vidinių nusiteikimų, bėt ne-

mokėjo ir nenorėjo niekados meluoti. Ir 
nors tai buvo jam nemalonus reikalas, bet 
jis aiškino aplinkiniu būdu apie savo pasi
keitimą. Anksčiau dėl jo įsitikinimų ne
buvo kilę jokių abejonių. Gal tai buvę 
vien dėl to, kad jis buvo įsitraukęs kaip 
vėžlys į savo kiautą ir tokių klausimų ne- 
besvarstęs, nebenagrinėjęs. Jis ėmė jiems

— Svarba glūdi ne šovinio odos pra- 
drėskime, o mano nervų sukrėtime. Tai 
buvo man lyg to vėžlio kevalo visiškas su
triuškinimas. Pasijutau tarsi stovįs prie at
viros kapo duobės. -Kartu atsirado ir vi
sos tos abejonės ir dėl pačių įsitikinimų. 
Prasidėjo persijojimas bei patikrinimas, 
ar viskas jau yra taip tikra, kaip aš buvau 
įsitikinęs. O žinia , kad kai atsiranda abe
jonės, tai jau ir pats, rodos buvęs tikras 
dalykas darosi nebetikras. Kiekviena abe
jonė yra kartu ir pralaimėjimo ženklas. 
Kai suabejoję kariai bėga iŠ savo apkasų, 
tada jau prasideda ir pats pralaimėjimas.

Lyg norėdamas jį apraminti ir paguosti 
jo bičiuliai dar labiau jį gramzdino į tą iš
kilusių abejonių balą. Jie tikino, kad se
natvėje taip atsitinką neretu atveju ir ne 
vienam žmogui. Dažnai dargi žymūs moks
lininkai ateistai vėl sugrįžta į religinį gy
venimą. Žinoma, čia lemia ne vien tik pa
ti jų senatvė, bet ir stipriai veikiančios tra
dicijos. papročiai, o labiausiai tokio as
mens tikintys artimieji. Sunku kitaip ir 
patikėti, kad lyg per kokį stebuklą praras-

MIRĖ POLITINĖ FILOSOFĖ 
HANA ARENDT

Viena iš Įžymiausių Amerikos 
politinių filosofų, emigrantė iš 
Vokietijos, profesorė Hana Ar
endt, mirė, kaip atrodo, nuo šir-kunigui,

Lietuvą dies smūgio savo namuose, pie- 
kad'tinėj Manhatano dalyje. Ji buvo 

išsprogdinti Trys Kryžiai Vil-| ten pavergėjas draudžia ga- 62 metų, 
niuje, 'nugriauti kryžiai beij minti, spausdinti ir platinti ti- - - - ■ ■ .. .
koplytėlės gatvėse ir aikštėse.' kybinio turinio knygas brošiū- panei£ Arendt buvo socialinė 
''•"Išsprogdintos 35 Vilniaus ras, laikraščius. Kada ten ti-^grbuotoja. Paryžiuj; ji padėda- 
■Kalvarijų koplyčios, paverstos kin tieji neturi net maldakny-|vo Vokietijos ir Prancūzijos žy- 
'muziejais Kauno Įgulos bažny- gių. Keletos oficialių leidinių dų pabėgėliams persikelti Į kitus 
čia,' šv. Kazimiero Vilniuje — juokingas tiražas, liudija J. Ju- kraštus, daugumai į Palestiną, 
ateistiniu'muziejumi, šv. Jono rasas, jokiu būdu nepatenki-
*ir daugelis kitų sandėliais. O na tikinčiųjų poreikių, o didžio manas Jeruzalėj”, nagrinėjanti 
•biauriausias barbarizmas įvyk-! ji šventojo Rašto ir Maldyno žydų nuolaidumus naciams, bū
dytas,-kai buvo išniekinta Vii- egzempliorių- dalis atsidūrė vo žydų vadų kritikuota.

tų savo ateistinius įsitikinimus,,,.tarsi kutų, 
perblokšti staigios religinės šviesos, kaip 
kokio regėjimo ,kaip tai esą atsitikę anuo-' • 
met, kada pagal Evangelijos ’tvirtinimą ; 
Kristaus persekiotojas buvo išmestas iš > 
balno, regėjo ir kalbėjo su Kristumi ir iš r 
netikinčio Sauliaus pasidarė apaštalas Pau- 
lius. Manytina, kad abejojantis vengia 
mirdamas palikti artimiesiems lyg atvirą 
žaizdą, tad ir nusilenkia kryžiaus ženklui. 
Paskui jau po religinių apeigų, lyg atžy
mėtas prisikėlimo ženklą, gula ramus į‘ 
karstą ir atiduoda žemei savo pavidalo pa
laikus visiškam sunaikinirtiui. Bet visi ar
timieji tebetiki didžiąja viltimi,' kad iš tų 
dulkių vėl prisikels amžinam gyvenimui 
savo sielos ir kūno junginyje.

— Artimieji, senatvė, tradicijos, — 
kalbėjo pats sau mintyse mokytojas Pitt 
Penn, išleidęs savo bičiulius.

— Argi jie neklysta? Juk pati esmė to, 
tarsi grįžimo į tą pačią kryžkelės vietą, iš 
kur jis pasuko į ateistinių ĮsitįkĮhirlilį vieš
kelį. glūdi kitur. Tai vra akivaizdus sau 
klausimo pastatymas dėl pačio žmogaus 
nebūties. Ir tie artimieji bei .tradicijos yra 
lik palengvinantys veiksųjaį, šij>.esminio 
klausimo sprendimo. Jr sena į vę nėra
vieni niek priežastis, privedanti prie šios 
kryžkelės. Tai visa patvirtina , kad ir 
jauni ateistai .užklupti sunkios ligos ar 
kitų nelaimių, pajutę tos nebūties timsos 
baimės siaubą, atsigręžia į Dievą, lyg į

MA U J IENOS, CHICAGO ILL.

Kiekvienam, ypač 
nuvykus į okupuotą 
labiausiai turėtų rūpėti,

Prieš Antrą pasaulinį karą

laikraščius. Kada ten ti- darbuotoja Paryžiuj; ji padėda- 
!vo Vokietijos ir Prancūzijos žy- 

Keletos oficialių leidinių dų pabėgėliams persikelti į kitus

Jos kontroversinė knyga “Fič-

.vienintelį surastą sprendimą, kad toji ne- ją teigę, mes tik žavimės tuo, ką matome, 
būtis per Jį taptų vėl nemirtinga.

Negalėdamas iš tų savo susimą s tymų 
ištrūkti, kaip nuo kokio apsėdimo, jis mąs
tė toliau, kad mokslas,, praskleidęs mūsų 

t žinojimo horizontus, neatskleidė pačių gi- 
liųjų-naslapčių pačioje mūsų būtyje. Daug 
mums davė pats smalsumas ir išradingu
mas praktiškame mūsų gyvenime, bet į 
pagrindinius pačiam žmogui iškylančius 
klausimus dar nesurado ir, tur būt, nesuras 
tikslaus ir patenkinamo atsakymo. Mūsų 
pačių prigimtis — būtis likosi vis ta pati ir 
pasiliks, be abejo, tokia pat, kada jis gal 
ir po ilgo savo išsivystymo pasidarė sąmo
ningas, ’ galįs tarti anuos filosofo lūpomis 
žodžius: “Žinau, kad esu, bet nežinau, 
kas aš esu”. Dažnai jis dėl savo tos pri
gimtinės būties ignoravo ir pačius moks
linius atsiekimus, išradimus. Imdamas vi
sai ne tai savo dėmesin, ką mokslininkai 
teigia, o tik savo patirtine išmintimi ir gal
va tikrovišką veikmę žmogui ar ir pačiai 
žemei. Bet vis tiek nėra galima nuneigti, 
kad tas jojo supratimas yra klaidingas. 
Esame patyrę iš mokslo šaltinių, kad sau
lė yra tarsi degantis vulkaninis milžiniškas 
kamuolys, skleidžiąs neišmatuojamus kie
kius šiluminės energijos, kurios išteklių 
dalis pasiekia ir mūsų žemę ir turi lemian
čios įtakos net pačios joje gyvybės atsira
dimui. Tačiau, kai mes žvelgiame į plau
kiančią mėlynose padangėse saulę, lyg vi-

I sai pamiršdami, ką mokslininkai yra apie

!

Gana realiai pajuntame ir jos veikimą že
mai. Mums toji saulė, kaip ir mūsų protė
viams, ne tik švietė ir buvo kaip geroji 
motulė, bet ir visa, kas žemėje yra gyva, 
savo glostančia motiniška šiluma, lyg sa
vo isčiuje išnešiojo, kad toji, iš žemės ki
lusi sėkla taptų pačia gyvybe. O kai mes 
kartu tomis akimis matome ir pačią žemę 
pražydusią tokiu nuostabiu grožiu, mūsų 
susižavėjimas iškyla iki pačioš palaimos 
būsenos. Blunka ir visa kita, ką mus moks 
las yra įtaigojęs. Net ir pats mėnulis, ku
ris yra pats negyvas, dargi su apgulusio
mis ant jo veido dulkėmis, savo šalta, iš 
saulės skolinta, šviesa, liejantis į žem| 
balzganą šviesą naktimis, atrodo, tarsi 
besišypsančiu veidu, paslaptingai sugun
do mus ir pačiai žmogaus gyvybei atsirasti. 
Tas grožis, ta jaučiama didžioji gamtos, 
mokslininkų nublukinta, paslaptis mus 
taip sužavi, kad jaučiamės esą lyg tikros 
laimės būsenoje. O tada atbunda ir tdi, 
kas slepiasi pačioje mūsų sieloje. Pajun
tame savyje dideles dvasines galias ir ':os 
savo polėkius ir skečiame, tarsi ereliai sa
vo sparnus, kylame į aukštąsias padanges, 
kad savo žvilgsniu apglėbtume visą paslap
tingąją žemę ir pajustume savyje dvasiš
kos kibirkšties ugnį ir ilsimės Olimpo 
kalno viršūnėje, kur ir patys dievai turi 
savo amžinąją buveinę.

. -j
• * i

(Bus daugiau)
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ml anna balionas
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
m GERKLES LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.
M;

| Brigkloh Paikai

■ Iš Joniškiečių klubo susirinkimo

Jonieškių Labdarybės ir Kul
tūros klubo priešmetinia susirin
kimas įvyko gruodžio 2 d. Vy
čių salėje. Susirinkime dalyvavo

DR. K. G. BALUKAS
AKUtERIJAIR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical 'Building). Tai. LU 5-6446
- Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 -------

Fejf'Velley' Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS

gausus narių skaičius. Pirm. Ju
lia Sadauskas atidarė susirinki-
mą ir pakvietė vienos minutės 

■ atsistojimu pagerbti mirusį na
rį James Marcinkų. Jo artimie
siems pareikšta užuojauta.

Protokolą perskaitė Antoi
nette Kalys; ir valdybos narių 
pranešimai visi priimti. Praneš
ta, kad Antanas Radžukėnas ir 
Anna Saudargas buvo ligoninė
je ir jau sugrįžo į namus. Anta
nas Jusas dar tebėra slaugymo 
namuose. Nauja komisija 1976 
metams išrinkta: Anna Casey 
ir Kazimiera Stukas.

PHYSICIAN ANO SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

* Razid.: 388-2233 
r-s^^-t-OFISO VALANDOS: 
Ptrtea’diėniais ir ketvirta d, 1—7 vaĮ, 
antrai, penktadieni nuo 1—5. tree. 
'. "I ir šeštai tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S
Gydytojas ir- chirurgas 

Westchester Community klinikos 
■' s- Medičinos direktorius. 
T938S. Manheim Rd., Westchester, Ifl. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai, 
- Tel.: 562-2727 arba 562-2728

- REZ.: GI 8-0873
DR. W. EISIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L1GO5 

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. a. b’, gleveckaš 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 
VaianSos'pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441

. O F-1 S A-1: 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214- N. WESTERN AVE.

* "’Valandos pagal susitarimą.

bftso tek: H E 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. j. MESKAUSKAS
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 
Tik ■ susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
’ ' OPTOMETRIST AS

-> ‘1 kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
r. v i “contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Klubas nutarė pasveikinti su 
Kalėdų šventėmis Naujienoms 
$40, Sandarai $25, Sophie Barčus 
Radio $35, Karo Veteranams

GRADINSKAS
TELEVIZIJOS 
VALDOMOS 
NUO TOLO

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
—~Sekm. 12—4; Tre. užd.

IL -------- --- -

GELI N I fl K A S
(ĘUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios’ gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės: •

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525- So; Harienr Avė—— -586-1220

j-,.!,., ...X JĮ 'W _ _ —

X- - - - . ------- ~ - ■ -  

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly . Hills
G ELI M YGI A

- 2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8^0833 ir PR 8-0834

k--------- - .. i-Į-4-------------------------------  -

--------------  ■” ‘ 11 .r.-... — ' ' 

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N Ą S 

Tei. WA 5-8063
-■ —

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
' »■ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

Į 2656 WEST 63rd STREET
Va£: aiitrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirta*, nub 5—7 vai. vak.
—Ofiso Telef.: 776-2880

/ ----- S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—, 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Neujes rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

’ Tel.: PR 8-1223
OFISO VAI.; pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niais 2-4 vah po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
'C ft I R U R G A S 

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

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

; p. Šileikis, ©, p.
ORTHQPEOAS-PROTEZISTAS

ĮĮjn Aparatai - Protezai. Med. Ban- tO datai. Speciali pagalba kojoms 
•ą' (Arch Supports) ir t t.

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

CHICAGO ILL 60629

Val.\ 9^-1 ir 6—8. šeštadieniais 9—1-

$15 ir Margutis $10, Baleko mu-1 
ziejui $10 - - - į

Ta pati valdyba 1976 metams 
pasiliko. Išrinkta komisija ksy-

i goms tikrinti: Kasper Krikš
čiūnas, Anna Condux ir Anasta
sia Williams. Komisija susi
rinks pas pirm. Julia Sačauskas.

Pranešta, kad balandžio mėn. 
sueis 50 metų kaip klubas buvo 
sutvertas. Nutarta surengti 
banketą. Smulkiau apie tai ki
tą kartą. < - -

Po susirinkimo pasveikinta 
Mary Nabereza jos gimtadienio 
proga. Sukaktuvininkei sudai
nuota Ilgiausių metų! Sekė vai
šės, ir popietis praėjo linksmai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
1976 metų vasario 3 dieną Vy
čių salėje. A. Kalys

Upytės Klubas
Iš Upytės klubo veiklos

Praėjusį penktadienį Vaičai
čio svetainėje įvyko metinis Upy
tės klubo susirinkimas. Narių 
atsisankė daug. Pirmininkei 
Onai Condux atidarius susirin
kimą, minutės tyla buvo pagerb
ta mirusi klubo narė Al. Šimkus.

Pirmininkė pasveikino visus 
klubo narius su ateinančiomis 
šventėmis ir palinkėjo, kad 
Upytės klubas gyvuotų ir tarptų.

Upytės klubas patapo Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus na
riu ir užmokėjo savo duoklę. Bu
vo svarstyta daug klubo reika
lų. Daug yra sergančių narių ir 
daug jau mirusių. Geras veikė
jas -klubo maršalka Antanas Ra- 
džiukėnas šv. Kryžiaus -ligoninė
je po operacijos sveiksta. Svar
biausias dalykas buvo valdybos 
1976 metams rinkimai. Keletas j n? 
valdybos narių atsisakė iš val
dybos. Jų vietai buvo renkami 
kiti nariai.

Gaila, kad Ona Condux sune
galavo. Jos vietoje išrinkta An
na Viceiki, vicepirm. vietoj S. 
Petrošiaus' .-Kazė Stukienė. Fi
nansų sekretoriaus Viktorijos 
Cinkos vietoje išrinkta Pagge 
David. Korespondentui R. šiliu
kui atsisakius išrinkta-Anttoneta 
Kalys. Iždininkė likusi senoji 
Marijona Radžiukėnas. *•

Upytės klubas didelį skaičių 
turi narių ir nemažai kapitalo. 
Paskirta švenčių dovanos laik
raščiams, Radijo ir Veteranams. 
Susirinkimai bus laikomi kas du 
mėnesiai. Klubo Reikalus/ ap
tarus buvo vaišės ir draugiški 
pasikalbėjimai. R. š-

kum
Kuninai ir ty^gės

DETROITAS. neitą sek
madienį 1,200 seserų: vienuolių, 
kunigų, teologų ir ^pasauliečių 
susirinkime buvo įsteigta orga
nizacija tikslu skatinti moterų 
ordinavimą Romos katalikų ku
nigais. Po trijų dienų debatų 
nutarimas tokią organizaciją 
steigti padarytas nuslegiama 
balsų dauguma.- f

Kanonų įstatymai ir katalikų 
tradicija- moterimsdraudžia 
teikti sakramentus, šventinti Ko
muniją ir atleisti nuodėmes. 
“Iki Vatikano II Susirinkimo 
moterims vienintelė vieta baž
nyčioje buvo dirbti virtuvėje, 
valyti bažnyčią ir mazgoti al
toriaus linines”, pasakė viena 
delegatė iš- Downers Grove, Di., 
žmona ir motina, kuri nori būti 
kunigu. ,

Konferencijos dalyviai reiškė 
nuomonę, kad jau laikas peržiū
rėti kunigų statusą, kur kuni
gystė tebėra rezervuojama vien 
tik celibato besilaikantiems vy
rams, taip kaip būtų priimami 
ir vyrai ir moterys, celibatai ir 
necelibatai, nevedę ir apsivedę.

Konferencijoje dalyvavo ir du 
vyskupai, bet jiedu dėl moterų 
į kunigus- savo nuomonės nepa
sakė. Daugelio konferencijos 
dalyvių nuomonė buvo, kad būti 
šventinamos kunigais moterys 
gali tikėtis tik 1985 metais.

- >4 . f . 1-- ■- - f-

4967 m. spaliu 23 d. “The Ti- J 
mesi"J ' • • - * -
! -1-967 Tn. prasidėjo' Jehovos 
liudininkų persekiojimas. Pra
dėta atiminėti jų turtą, deginti 
namus, išprievartauti moteris, 
pradėta juos kankinti1 ir žudyti 
(“Awake” 1972 ir l975 m. gruo
džio & <L). Iki 34,000 malavie- 
čių * išbėgo- į--kaimynines terito
rijas, į Mozambiką ir Zambiją. 
Tačiau neilgai jie džiaugėsi ra
miu gyvenimu pabėgėlių lage
riuose. — k .

1975 . m. Mozambiką, buvusi 
portugalų kolonija, tapo nepri
klausoma. Visi Malavijos buvę 
gyventojai pabėgėliai grąžinta 
atgal, iš kur atbėgę, čia juos 
uždarbį koncentracijos lagerius. 
Prasidėjo, nauji kankinimai.

■ Taip Jehovos liudininkų per
gyvenimai nacių ir Rusijos kon
centracijos lageriuose, Sibire 
beii Moldavijoj e, .kartojasi iš 
naujo, šį kartą Afrikoje, p

JAV ŠELPIA UŽSIENĮ

pranešė, kad 'JAV paskyrė 5-6 
metrinius tonus maisto badau
jantiems kraštams bendroje su
moje užl.5 bilijono dolerių. Pa
skirtas maisto kiekis yra 5% di
desnis už buvusį pereitų fisko 
metų.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Dltvas, kuris yr» turtingas gailastingumu, dėl begalinės savo 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirg nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi“. Jono 3:14-16.

' : Kaip labai didi “ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne
galima pasiek|i jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip* savo ’Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
‘'avo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 

eSnlmas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 

jo garbėje ir šlovėje. -

Tėvd 
silikši

Kas antrą antradieni Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
tojų aiškinimus, f .
- - V&i.tine^kad įnirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: ’* ~ '

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

------- --- JŲ. RAŠTO TYRINĖTOJA!

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
,1,/ 2533 W. 71st Street

> Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i,,".-..-.-.;   --7r-Į-ra-   : 1 "  

Nesilaiko konstitucijos 
ir persekioja, ;

Afrikoje, Malavijos valstybės 
konstitucijoje, priimtoje'1966 
m., pirmame skyriuje įrašyta: 

į “Vyriausybė' ir' Malavijos žmo
nės turi pripažinti šventą- as- 

. mens laisvę; įamžintą Jungtinių 
Tautų visuotinoje 4r tarptauti
nėje žmonių Laisvės deklaraci
joje” ... -UK-: -

Tačiau kriminaliniai elemen
tai, kaip Maskvos ir kitų mark^ 
sistinių kraštų- buvę dr esami 
diktatoriai; mirę hitleriai, visa
da sugebėdavo' irb- sugeba^ gra- 
gražiausias, žmoniškiaušias de
klaracijas paversti beverčių pa- 
pieriaus gabalu. • • ••
’ Taip atsitiko ir Malavijoje, 
Zambijoje; Malavijos konstitu
cija tapo bevertė.' Jbš diktato
rius dr. H. Kamūzu Banda de
šimtimis tūkstančių malaviečių 
atėmė konstitucijos garantuotą 
asmens teisę į laisvę, kaip rašo

■ tXt—I—y ą-t wwAe. » -•»♦*■ !>■»»»

BITĖS UŽPUOLĖ ŽMONES
Brazilijoje, prie Argentinos 

sienos Porto Alegre vietovėje, 
piktų bičių spiečius užpuolė su
sirinkusius žmones. Jos sukan
džiojo 150 piliečių, iš kurių pen
ki buvo-paguldyti į-ligoninę;?

Piktosios bitės, besiplėsdamos 
.slenka- šiaurėn. -JAV jau dabar 
baiminasi ir- klausia-:-įkas bus 
kai jų prisiveis Amerikoje?

i?; =7 r» j * ; n

VT; TRYS MODERNIŠKOS 
im-CONDiTIONED KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

PADIDĖJUSI PREKYBA 
i . -r

Amerikos prekybos’ bendro
vės džiaugiasi, kad pagerėjusi 
ekonominė padėtis.-ir šiltas oras 
žymiai pagyvino prekybą.- Pre- Į 
kių pardavimas per 5 paskuti- ' 
nes savaites pagerėjęs 6.7-22.5-%. į 
Esą, žmonės daugiau perka žais
lų, spalvotus' TV aparatus, elek
troninius skaitliukus -ir.-'kitus 
nebūtinos reikalingumo prekes. 
Tas rodo;‘kad sutvfrtėjtr va’rto- 
tojų pasitikėjimas krašto ūkiu, 
bendra ateitimi.

y ' f v ? T *»« ' F •GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

žagariečių klubo 
susirinkimas įvy- 

23 d. Jbno Stitilio 
S. California, avė. 
Masilionis atidarė 
pasveikino gausiai

^agarieciį Klubas
Lietuvių 

priešmetinis 
ko lapkričio 
salėje, 4346 
Pirm. Paul 
susirinkimą,
atsilankiusius narius ir prane
šė, kad mirė klubo narys — 
Aleksandras' Šimkus. Buvo pa
gerbtas atsistojimu ir vienos mi
nutės tyla, o šeimai išreikšta gi
li užuojauta....................... .

Prie klubo prisirašė nauja na
rė Emily Armoška. Priimta gau
siu rankų plojimų. Nutarimai, 
raštininkės ir valdybos narių ra
portai buvo vienbalsiai priimti.

Klubas nutarė pasveikinti su 
Kalėdų šventėmis Naujienas, 
Sandarą. Sophie Barčus radijo 
leidėją ir veteranus.

Klubo valdyba 1976 metams 
parinkta visa ta pati būtent: 
pirm. Paul Masilionis. vicepirm. 
Adeline Gedvilą, nutarimą raš
tininkė Rožė Didžgalvis,- finan
sų rast. Herman Danta> kontro
lės rast. Josephine Masilionis, 
iždininkas Matt Povilaitis, kor. 
R. Didžgalvis. Knygų revizijos 
komisijon apsiėmė Jannie -Po
vilaitis, Julia Sačauskas ir An
tanas Brokevičius.

Sekantis klubo susirinkimas 
Įvyks sausio 25 d. anksčiau mi
nėtoje salėje.

Po susirinkimo buvo pasvei- 
I kinta Josephine Masilionis 
i sios gimtadienio proga. Visi 
’ giedojo Happy Birthday, o

su- 
vė- 
po- 

is. Visa valdvba linkėjo vi-

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

Bruno lyw.w.y.
. Gyv. 5222 So. Ridgeway Ave.

• • t -Y *
Mirė 7975 fli. gruodžio mėh\ 9 dieną, 12:05 vai ryto, sulaukęs 

57 metų amžiaus. Gimęs Chicago, Ulindis. H r
kaliko nuliūdę: žmoną Gražiųa, pagal tėvus Kondrotaitė.'3 sūnūs 

— Joseph, marti mačy, AlAh ir Victpx;,uošvis Juozas Kondrotas, bro
lis Walter su šeima, 2 seserys — Bernice Buffenbargėr ir Eleanor Mil- 

? ler jsu šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pžfistšni.
Trečiadienį, 6:00 vai. vak, kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 

koplyčiose? '6&45 So/"Wėsterti ASfemie.
• ' Penktadienį, gruodžio 12 dtenh JQ;00 vaL ryto bus lydimas 7S k<> 

plyčios-į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. KazimieraTJetėviu kapinėse.

Visi’a. a. Bruno Brown giminės, draugai ‘i/ pažįstami nuoširdžiai 
- kfiečiarhl dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi

mą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka*

» - - 'f
f Žmona, sunūs, uošvis, seserys, broliKHt~

Q'll 4N5 ] V fVjGFTti i Y*-3 M 1 i A
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos

Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
,,,TOMAS IR.LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

ZIGMONT ;
, OEl 3629 W. 66th Place, Chicago, Illinois

Mirė 1^75 m. gruodžio*8 (L, 9:00 .vaL ryto, sulaukęs 68 metų am
žiaus. Gimęs^Lietuieoj^ Laukuvos p&iti.

Paliko nuBudę. žmonar lįene,. p&fal tėvus tValus, duktė Irene 
Kmieciak, žentas Robert, 3 anūkėj — Susan. Lisa ir Christine, brolis 
Joseph Martin bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietinojį liko hfrofft Ir 2 seserį.
Trečiadienį. 3:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar

quette koplyčioje. 2533 West 71st Street. * -y « » -
Pęnktadienį,. gruodžio 12 dięua 9:0Q ypl. ryto bus lydimas iš ko- 

tflyffos i P. Marijos Gimimo parapijos baznyaą, o po gedulingų 
pafhaldų buš laido jaata Sr:«KazifAiarw~lJetaHk.' klpintito.

Visi* a a. Zųpnont Martin giminės, drangai ir pažistafni nuofir- 
rfziai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: , -
Žmoni, duktė, anūkės, broliai, wwryt.

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

;tJ1 : t GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

..... „...X J. RIDIKAS
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ALT Informacija
ALTOS POSĖDIS

Amerikos Lietuvių Tarybai 
gruodžio 5 d. savo būstinėje 
Chicagoje turėjo posėdį, ku
riam pirmininkavo dr. K. Bo
belis. ALTos valdyba pasis
kirstė pareigomis, galutinai 
suredagavo suvažiavimo pri-1 
imtas rezoliucijas, išklausė 
kun. A. Stasio ir dr. V. Šimaičio 
pranešimų iš VLIKo Seimo; 
nutarė pasveikinti naują VLIKo 
valdybą.

Ypač pasidžiaugta JAV At
stovu Rūmuose vienbalsiai pri
imta rezoliucija, kuria pabrė
žiama, kad JAV nepripažino 
ir nepripažins Lietuvos inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą. 
Dr. K. Bobelis painformavo, Į 
kad palaikomas artimas ryšys 
su senatoriumi Charles Percy, 
kuris dabar imsis šia rezoliu
ciją pravesti senate.

Kai tą rezoliuciją ruošis

: kalu komisija, v<’l bus reika
lingas lietuvių laiškų ir tele-j 
gramų siuntimas saviems se
natoriams.

Iš Wasjnngtono į posėdį ai-i 
skridęs dr. Jonas Genys pain-: 
formavo apie Bendrojo Ameri
kiečiu Baltiečiu komiteto veik
lą, apie įspūdžius Atstovų Bū 
runose priimant Lietuvai pa
lankią rezoliuciją. ALTos po
sėdyje taip pat aptarti kili ak
tualesnieji reikalai.

Be suminėtųjų posėdyje da
lyvavo ir T. Blinstrubas, dr. K. 
Šidlauskas, dr. J. Valaitis, E. 
Smilgys, A. Pakalniškis, O. 
Baršketytė, T. Kuzienė, J. Pa- 
kalka, E. Vilimaitė ir kun. J. 
Prunskis.

NAUJOJI AMER. LIETUVIŲ
TARYBOS VALDYBA

Suvažiavime sudarytoji Ame 
rikos Lietuvių Tarybos valdy
ba gruodžio 5 d. turėjo posėdį 
savo centrinėje būstinėje, Chi-

gontis. Pirmininku vienbaishti 
išrinktas dr. Kazys Bobelis, vi
cepirmininkai: Teodoras Blins
trubas, Povilas Dargis, dr. Ka-j 
zys Šidlauskas, dr. Vladas Ši
maitis, dr. Jonas Valaitis, se
kretorius kun. Adolfas Stasys, 
iždininkas Juozas SkorupskasJ 
finansų sekretorius Eugenijus' 
Smilgys, protokolų sekreto
rius — Aleksandras Pakalnis-j 
kis, ALTos atstovas Washing-! 
tone — dr. Jonas Genvs; na-! 
riai: Alvydas Jonikas, Teodo
ra Kuzienė, Julius PakalkaJ 
Emilija Vilimaitė ir Ofelija 
Baršketytė.

STUDENTAI AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBOJE

šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga paskyrė į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybą Ofeliją Baršketytė iš 
Chicagos, o į tarybą: Vytautą 
žagarską iš Clevelando ir 
Danguolę Antanelytę iš Oma- 
hos.

Gyvos meno formos ir maloniai kutenantis tepi lojimas yra Romos 
menininko Emilio Cociatori specialybė. Jis pasirenka modelius, 

kaip Marilda Dona, ne meno siužetui, bet kaip pakaitalą drobei.

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL^AVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
svarstyti senato Užsienio Rei- cagoje, kur pasiskirstė parei-

I
Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
f lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
' pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 3J4 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 

| Orderį
I AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

- — — — , ■ „ — ■ - ------------- - -- —

Lietuvių ir latvių studentų 
konferencija Chicagoje, reikš
dama Amerikos Lietuvių Ta
rybai padėką už iniciatyvą ir 
paramą atsiuntė auką 135 dol.

JUCIŪTĖS ATSIMINIMAI 
ANGLŲ KALBA

Sibiro tremtinės Elenos Ju- 
ciutės skaudžių pergyvenimų 
knygą “Pėdos mirties zonoje” 
Į anglų kalbą verčia dr. Algis 
Mickūnas, profesoriaująs Ohio 
universitete. Paveiktas Sibi
ran ištremtųjų kančių, ėmėsi 
šio darbo neimdamas honoraro.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikta

Naujienoms reikalingas 
SPAUSTUVĖS DARBININKAS 

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas. 
Prašome telefonuoti pasitarimui 

HA 1-6100

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 BUTU MŪRINIS. Nauii 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

pa- 
ii ž-

-.... =....................... ' ------------------ ==------
Į MOVING — Apdraustas perkraustymas 

°’5ruc ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
trankiai Ilgų metų patyrimas.

1 AL NAUJOKAITIS
:022 W SS ST_ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

' ' ■ mmes..,:--- xn ju... ak-.-......... . £

PASKLEIDft LIETl’VOS 
INKORPORAVIMO 
NEPRIPAŽINIMO 

UŽTIKRINIMĄ
Prezidento Fordo kalbą 

sakytą liepos 25 d., kuria
tikrinama, kad JAV nepripa
žins Lietuvos inkorporavimo ĮI 
Sovietų Sąjungą, Amerikos į 
Lietuvių Taryba išverstą j pran
cūzų, vokiečių, ispanų kalbas 
pasiuntė Lietuvos atstovybėms 
ir eilei Įtakingų asmenų, 
tinkamuose kraštuose tos kal
bos tekstai buvo multiplikuo
ti ir išsiuntinėti ministerijoms, 
atstovybėms, spaudai, Įžymiems 
politikams.

darni linksmų Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų Metų.

— Vilius A. Trumpjonas iš 
Oak Lawn, III., nesenai grįžęs 
iš kariuomenės, platinimo va
jaus proga susipažino su Nau
jienomis ir -jas užsisakė viene- 
riems metams. Naujasis mūsų 
skaitytojas p. V. A. Trumpjo
nas yra kilęs iš žinomos Mažo
sios Lietuvos lietuvių Trumpjo- 

' nu giminės, kuri sunkiausiais 
laikais išlaikė lietuvybę, lietu
viškumą ir savuosius papročius, 
juos perduodami iš kartos Į kar
tą savo ainiams. Naujienos dė- 

j koja jam už dėmesį taip pat ta
ria padėkos žodžius jo artimie
siems, patarusiems siųst susipa
žinimui.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS SU 
ATSKIRU ĮĖJIMU Marquette Parke.

Tel. 776-4513.

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto tradicinis linksmava- 
karis ruošiamas 1976 m. sausio 
10 d. Jaunimo centre.

— Birutė ir Laima Naurec- 
kaitės dalyvavo Beverly Shores 
Lietuvių klubo metinio paren
gimo programoje. Jų dainomis 
ir laikysena buvo sužavėti gau
sūs banketo dalyviai. Jaunosios 
solistės subrendo muz. Alice 
Stephens bei Aidučių ansamblio 
draugystėje.

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

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

6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Nauias garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. S29.900.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent air cond. 'Arti Maria High. — 
S45.500.

l’Ą AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
b^ismontp su patnmimais. Pušų me
džio norčius. S32.OOO.
2 BUTU 19 M. MŪRAS Mūro gara
žas. Nauii atskiri šildvmai Air 
eond. Kametai Tronofas bmsrnantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
S35.700.

8 BUTU MŪRAS, nanias gazn šil- 
'ivmas nania elektra, alurm’n langai, 
si 5.nnn metiniu pajamų. A.rti mūsų. 
$71.700.

VALDIS REAL ESTATE
2525 West 71st St. Tel RE 7-7200

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

maistas, doleriniai Certifikafal.
V. VAL ANTINAS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdŽais 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 — S30.00z pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608

|~| Siunčiu  ----—... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS —--------- ------------------ ------- ------ -

ADRESAS —..... ........... -.................. ...........— 

— Vincas Vosylius, East St. 
Louis, Ill., artėjančių Kalėdų 
proga pratęsė savo draugo An
tano Vaičekausko prenumeratą 
vieneriems metams. Tai yra jo 
tradicinė draugystės dovana, 

tai užsiniečiai, tu-;nors jis šiemet atleistas iš dar- 
Naujienos yra dėkingos už 

tokiu prasmingu ir vaizdžių 
būdu draugystės palaikymą,

Panra&tai, infliacijai krašte 
siaučiant, 
rimtieji tvirtą valiutą, jaučiasi^0- 
miliionieriais, tačiau vietos gy
ventojai, versdamiesi tik vie
tos infliacijos sugraužtais pini- linki jiems abiems linksmų Ka
cais. vos tegali galus su galais , 
sudurstyti, šitai galima matyti 
iš dabartiniu kainu Argentinoje. 
Būtent: Argentinos sostinėje 
Buenos Aires viešbučiai perpil- 
dvti užsieniečiais, nes jiems 
kambarvse su vonia kaštuoja tik 
3 doleriai dienai. Sultinga mė
sa ir irera bonka vyno —■, SI, kle
boniška degtinė — S0.45, ciga
rečių pakelis — SO.12, kelionė 
požeminiu tramvajumi — 30.3.1 rjni<ta Korn!

Amerikiečiu akimis žiūrint — 
labai niem. tiesiog veltui, bet pa
bandykite jūs būti Argentinos 
niliečio vietoje, užsidirbti tuos 
smunkančius pėzus rančiuje ar 
fabrike prie mainos, tai jūsų 
tos. užsieniečio akimis žiūrint, 
pigtios kainos taps miliionais. 
Argentinos 1 pėzas kainuoja tik 
1.8 amerikietiškus centus.

ledų! ;
— Adelė ir Juozas žemaičiai 

iš Brighton Parko apylinkės 
perka Naujienas paskirais nu
meriais. bet Kalėdų proga įtei
kė penkine jų paramai per Kri
stina Austin, linkėdami jai ir 
kitiems darbuotojams bei ben
dradarbiams linksmų švenčių.

— Dr. Živilė Modestienė i§- 
[ Neo-Lithuania 

Chicagos skyriaus pirmininke, 
Algis Augaitis — vicepirm., 
Korneliia Bakšvtė — sekr., An
tanas Juodvalkis — ižd., Vita 
Aleksandriūnaitė — ypatin
giems reikalais, Antanas Plau- 
šinaifis — arbiter elegantiarum. 
Skvrnis šventė 25 m. veiklos 
sukaktį. <

— Ofelija Baršketytė studi- 
. liuoia humanitarinius mokslus 
i Chicagos universitete. Jos pas- 
, bangomis to universiteto Baltą 
’iir slavu departamentas pakvie- 
, tė savo banketo programai Van

dos Stankienės vadovaujamą 
tautinių šokiu, grupe “Žilvitis”. 
Ji daro pastangas įsteigti tame 
universitete Pabaltiečių studen
tų klubą.

— Jūratė Raulinaitytė pa-

— Ponia Berta Hoyer, gyv. 
Brighton Parko apylinkėje, šian
dien maloniai nustebs ir pra
džiugs radusi savo pašto dėžu
tėje Naujienas. Jas jai užsakė 
vienericms metams jos miela 
duktė Rūta ir žentas Ričardas 
Timnfai, gyv. Gage Parko apy- kviesta i Tx>s Angeles jaunimo 
linkėie artėjančių Kalėdų pro- simfonini orkestrą, 
ga. Nauiienų vadovybė dėkoja 
Rūtai ir Ričardui už tokj pavyz
džio vertą dovanos parinkime ir 
kartu su jais sveikina jų mielą 
mamytę p. Bertą Hoyer, linkė- ir kritikų.

Ji yra 16 
metu, mokosi gimnazijoj ir gro
ja violončele. Minimas orkest
ras yra gerai žinomas ir puikiai 
vertinamas ne tik publfkv*. bet

— Religinės šalpos centro val- 
dybon išrinkti: kun. K. Kuz
minskas, P. Seniūnienė, A. Bag
donas, V. Diminskis, P. Indrei- 
ka, J. Padegimas ir A. Zailskas.

— Kun. Vincas Valkavičius, 
iš Brocktono lietuvių parapijos 
paskirtas Marlboro šv. Mykolo 
parapijos klebonu Massachu- 
sets valstijoje.

— Antanas Vaičekauskas iš 
St., Louis, Ill., atsiuntė tokį 
sveikinimą: “Sveikinu visus 
naujieniečius ir laikraščio ben
dradarbius sū Kalėdų šventėmis 
ir Naujaisiais Metais. Linkiu 
sėkmės ir nepavargti garbinga
me darbe. Naujienų paramai 
pridedu penkinę”.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PAPDUOSIT — 

NTTOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER .AVE. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
T.EMONTQ APYT.TNKft.TE 

135-TA TR ARCHER AVE 
Tel. 257-5861

— “Pelkių žiburėlio” literatū
rinėje valandėlėje, girdimoje per- 
Margučio radiją tarp 2—3 vai. 
popiet šį ketvirtadienį, gruodžio 
11 dieną aktorius Algimantas 
Dikinis skaitys Kazio Borutos 
pasaką “Jurgio Paketurio 
27-tą klajonę”.

— Antanas Walskis, senas 
Naujienų skaitytojas, savo gim
tadieni paminėjo labai šauiai — 
tris dienas paeiliui. Kadangi 
savo namą laimingai pardavė 
baltam piliečiui ir pats pasiliko 
gyventi, tai naujasis savininkas 
iškėlė jam karališkas vaišes. 
Kita diena atvažiavo dukra su 
žentu iš Micbigano valstijos tai 
ir vėl vaišės, — linkėjimai il
giausiu metų... Be to, dar ir 
geri Walskio bičiuliai iškėlė ne
menka baliuką, c.

— Vladas Navickas Jr., 17 m. 
jaunuolis iš Bridgeporto apylin
kės įstojo 4 metams į Marinų 
korpą ir išvyko į apmokymo 
centrą, esanti San Diego. Cal. 
Vladas Jr. anksčiau dirbo Nau
iienų ekspedicijoj kartu su da
bar tebedirbančiu vyresniuoju 
broliu Norbertu Navicku, stu
dijuojančiu Illinois universitete 
Circle campus.

^fKįtėdų, Nauiųjų Metu, šei- 
rhb&^aF asmenišku švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, -išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos. 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

Branganybėt, Laikrodžiai. Dovanot 
vlaoma progom».

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

✓

SS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P- NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 8063Z TtL YA 7-5980

9.»I Mnf.r. Onkllc

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Tatn unt daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel. VI 7-3447

■ 
B

Q^fFrank Žapolis 
32081/, W. 95th St. 

GA 4-8654

JIOME INSŲRANi

♦ Ramunės kepeniai šven
tėms. Ona Konkulevičienė ir 
Bronius Zabukas. Ramunės de
likatesu krautuvės savininkai, 
2547 West 69-toj gatvėj, telef. 
925-4254, jau pasiruošė Kūčių ir 
šv. Kalėdų stalui aprūpinti ger
biamus klijentus visais ių pagei
daujamais valgiais. Pasirinki
mas labai įvairus. Su užsaky
mais prašome nesivėluoti.

čia pat veikia gausus valgių 
restoranas, atdaras kasdien. 
Nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pR® vienintelj 
lietuvį kailininką 7^ 

Chicagoje —■ oiiiiLff

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(ptaigoa) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Arenu® 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

DĖMESIO
62—80 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
Talaf^ REpublIc 7-1941

SKAITYK PATS IR PARAGINKKITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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