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IŠ TOKIJO PARSKRIDĘS KISINGERIS
JAU ATSIDŪRĖ BRIUSELYJE
Jis yra įsitikinęs, kad soviety valdžia 

sutiks sumažinti tanku skaičių • i.
WASHINGTON, D. C. — Sekretorius Kisingeris, vos spėjęs 

parskristi iš Tokijo, kur jam teko informuoti Japonijos užsienio 
ministerj ir premjerą apie prezidento Fordo pasitarimus Pekine ir 
Indonezijoje, jis jau išskrido j Briuselį, kur dalyvaus Atlanto vals
tybių sąjungos užsienio ministerių'konferencijoje.

Tuo tarpu tikslių informaci
jų nėra, bet iš Kisingerio šal
tinių eina žinios, kad sovietų 
karo vadovybė yra pasiruošusi 
sumažinti tankų ir juos aptar
naujančių specialistų skaičių 
Europoje. Prieš išskrendant Į 
Briuselį, sekretorius gana ilgai 
kalbėjosi su sovietų ambasado
rium Dobryninu, bet iki šio me
to nepaskelbtas tų pasitarimų 
turinys.

Kisingeris mano, kad Varšu
vos pakto valstybės sumažins 
karių ir tankų skaičių, jeigu 
JAV sumažins atominių kanuo- 
lių skaičių. Tuo tarpu britai yra 
visai kitos nuomonės apie .Ki
singerio optimizmą. Britai yra 
įsitikinę, kad sovietų valdžia vi
są laiką stiprina-sava karo' jėgas 
Pytų Europoje.

Britai Įspėjo Nato 
apie sovietų ginklus

BRIUSELIS. — Britanijos lai
vyno admirolas, Sir Peter Hill- 
Norton. padarė antradienį rūpes
tį keliantį pranešimą apie au
gantį strateginį pavojų, kylantį 
iš esminio sovietų karinių pajė
gų apginklavimo ir karinės pa
ruošos pagerinimo, akivaizdoj 
Vakarų apsikarstymo.

Trumpai ir drūtai kalbantis 
admirolas apibrėžė “vienintelę 
Varšuvos Pakto kryptį — pa
stovų ir nenutrūkstantį ginklų 
ir karinės paruošos kokybinį ir 
kiekybinį patobulinimą su au
gančiu specializavimu puolimui’.’

Be to, Hill-Norton atidengė 
žvalgybinę analizę, liečiančią 
Varšuvos Pakto karinius įvykius 
paskutiniais mėnesiais, tvirtin
damas, kad “nebuvo jokio tei
giamo atsako iš Komunistų Blo
ko Į Helsinkio susitarimų įsakus, 
kurių tikslas buvo sudaryti pa
sitikėjimą tarp Nato ir Varšu
vos Pakto šalių.

Analizė konstatavo, kad 
“Maskva lieka pasišventusi savo 
tikslui pasidaryti pasaulio do
minuojančia jėga, ir yra visiškai 
aišku, kad rusai ketina vesti bet 
kokias derybas ateityje iš jėgos 
pozicijos”.

Hill-Norton atskleidė, kad šį 
pavasarį sovietai pirmą kartą 
pravedė karinių dalinių rotaci
ją Rytų Europoj oru, o ne, kaip 
anksčiau, geležinkeliu ir sauske- 
liais, ir jie atliko tai per treč
dalį įprastinio laiko. Karine ter
minologija. tai reiškia, kad so
vietai smarkiai išvystė savo su
gebėjimą greitai sustiprinti sa
vo jėgas, stovinčias priešais Na
to.

“Ore”, Hill-Norton pasakė, 
“plati perginklavimo programa 
yra pilnoj eigoj ir ankstyvame 
1980—1990 tarpumetyje dau
guma sovietų lėktuvų bus tobu
liausios konstrukcijos, aprūpin
ti naujausiais elektroniniais įren
gimais ir turį pagerintą apgin-

Vaistų gamintojų 
bėdos

Skokie vaistų gamybos fir
ma G. D. Searle and Co. buvo 
tikrinama Alices Ling, maisto 
ir vaistų administracijos tarnau
tojos, kuri pastebėjo, kad vais
tai vardu “Flagyl” gali sukelti 
vėžį ir kad vaistus gaminanti mi
nėta firma suklastojo vaisto 
“Flagil” davinius.

Alices Long viršininkai, mais
to ir vaistų tarnautojai, kurių 
vienas yra vedęs firmos direk
torę, pareikalavo Alices Long 
atiduoti visus užrašus, kas reiš
kė, kad ji jau nebegalės daugiau 
tikrinti vaistus.
.. Porą dienų, šį reikalą užvil
kinus, ji buvo suspenduota nuo 
darbo. Tuo būdu, šis reikalas iš
kilo aikštėn ir yra aiškinamas, 
o maisto ir vaistų administracija 
apklausinėjama ir tardoma.

Seneliai nukenčia
Vyriausybei vis kiečiau su

veržiant išlaidų diržus, kas nors 
turi nukentėti. Tarp nukentė
jusių daugiausiai, žinoma, yra 
seneliai, kurie nebegali toliau 
dirbti ir kurie neturi pakankamai 
susitaupę pinigų.

Tai pastebėjęs, med. dr. Del
bert Huelskoetter, 42 m. am
žiaus, įsteigė 13 akrų plote, 
Altmont vietovėje, senelių prie
žiūros namus ir juos pavadino 
Pleasant Acres. Juose abar ge
rose sąlygose gyvena 95 ir ge
rai prižiūrimui seneliai. Juos 
prižiūri namus įsteigęs dakta
ras, kuris dirba 140 valandų per 
savaitę, ir baltais chalatais už
sivilkęs 75 tarnautojai — se
selės ir kiti.

Blogiausia, kad suveržus val
džios išlaidas, namai dirba su 
nuostoliais. Senelių priežiūros 
namams kiekvienas senelis kaš
tuoja 21.70 dol., o Medicaid su
moka 18 dolerių.

GREITO LOŠIMO BILIETAI
Illinojaus loterijos adminis

tracija yra įvedusi greito lošimo 
bilietus, t. y., sumokėjus 1 dole
rį už bilietą, galimą tuojau su
žinoti ko vertas pirktasis bilie
tas — išlošta ar pralošta. 80 mi
lijonų greito lošimo bilietų tei
kia 10,752,000 laimėjimų, kurių 
tarpe yra 3 laimėjimai po 1 mi
lijoną, j 00 — 10,000, 1,200 — 
po 1,000 ir t. t.

klavimą bet platesnę skridimo 
zoną. Jis pasakė, kad aiški ko
kybinė lėktuvų persvara, kurią 
Nato turėjo 1960—1970 m., ma
žėja. Sovietai pasivijo technolo
gijoj ir “net yra prieky kai ku
riose srityse”.

Sunkumai slegia demokratus, kurie norėtų būti parinktais į prezi
dentus. Tai matosi sen. Edvardo Kenedžio, klausančio parodymo 
laike senato komiteto apklausinėjimo, mokiniu vežiojimo reikalu, 

žvilgsnyje.

SACHAROVO ŽMONA NORVEGIJOJE, 0 
JIS PATS IŠVYKO Į LIETUVĄ 

Sovietu valdžia neleido fizikui išvažiuoti, 
bet ji leido žmonai pinigus paimti

OSLO, Norvegiją. — Sovietų' valdžia neleido Andrei Sacha
rovui išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos ir atsiimti Nobelio premijos, 
bet ji sutiko leisti Sacharovo žmonai nuvykti į Oslo, priimti vy
rui skirtą premiją ir parsivežti pinigus.

Tuo tarpu pats profesorius Sa
charovas išvyko į rusų okupuo
tą Lietuvą, kad galėtų dalyvau
ti jo draugui Kavalevui suruoš
tame teisme. Sovietų policija 
sučiupo porą rusų, kurie bendra
darbiavo su lietuviais, besiprie
šinančiais okupantui. Ar Sa

charovas liudys teisme, ar jis 
turės progos pasikalbėti su tei
siamuoju jo pažįstamu, tuo tar
pu nežinia.

Tuo tarpu Norvegijoje, daly
vaujant karaliui ir Norvegijos 
mokslininkams, Elenai Sacharo- 
vienei buvo įteiktas čekis, auk
sinis medalis ir Nobelio premijos 
diplomas, čekį ir dokumentus 
Įteiks norvegė mokslininkė Asė 
Lionaes.

Kalinys apgavo 
reporterius
* -uBuvęs I^wisburgo kalėjimo 

kalinys Chuck Medlin, kur ka
daise taipgi sėdėjo nuteistasis 
vežikų bosas Hoffa, prigavo 
CBS reporterius. Chuck Medlin 
sugebėjo Times magazine repor
terį Patricką O’ Keefę ir CBS 
agentūrą įtikinti, kad jis žinąs 
ir parodysiąs kur yra paslėptas 
Hoffa.

CBS žinių agentūra sutiko per 
reporterį O’Keefą sumokėti jam 
10,000 dol. Pasak kalinio Med- 
linio, Hoffos kūnas įlietas į ce
mentą gali Atlanto dugne. 12 
pėdų gilumoje, kokias 2’/i my
lios nuo Key West krantų.

Chuck Medlinui su pinigais 
dingus, reporteriai patikrino nu
rodytą vietą, bet Hoffos nerado. 
FBI patikrinusi apgaviko as
mens tapatybę nustatė, kad ap
gavikas Ch. Medlin yra buvęs, 
kaip minėta, Lewisburgo kalėji
mo kalinys.

Skiepai nuo vėžio
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

Pasteuro Institutas paskelbė, 
kad jau išrasti vaistai — skie
pai, kurie galės sustabdyti vė
žio plitimą kai kuriais atvejais. 
Dr. Charles-Serie pareiškė, kad 
tie skiepai (vakcina), vadinami 
“Imuno-BCG Pazteur F”, yra 
rimtas žingsnis pirmyn kovoje 
su vėžiu, bet kol kas galės pa
gelbėti tik nežymiai vėžiu ser
gančiųjų daliai — tai yra prieš 
kraujo celių, vėžį arba leukemi
ja-

♦ Jungtines Tautas pasiekė 
informacijos, kad dabartinė Či
lės vyĮriausybė leido policijai 
kankinti politinius priešus.

< — ■ - .. - . ■

Braidžiojimas jo darbe — falctinai 
frafiko policininką Bangkok*, Tailan- 
dijoja, nepašalina ii paroigy blogiau

siai mioato potvynis.

VĖLIAUSIOS žinios
♦

♦ Sacharovo Nobelio premija 
pirmiausia buvo įteikta jo žmo
nai Elenai, o vėliau kitos premi
jos buvo išdalytos visiems ki
tiems premijas laimėjusiems

mokslininkams.
Briuselin atskridęs Kisin

geris padarė labai optimistiškus 
pareiškimus. Europos karo va
dų surinktos žinios rodo, kad to
kiam optimizmui nėra pagrin
do, nes rusai stiprina karo jė
gas visame Rytų Europos pa
sienyje. Panašiai galvoja ir ki
niečiai.

♦ Beirute Libano kariuomenė 
atskyrė abi kovojančias grupes, 
bet ginklų iš kovojančių ji ne
atėmė. Susirėmimai persime
tė į kitus Beiruto distriktus ir 
kovos tęsiamos.

o Washingtone vyrauja Įsi
tikinimas, kad dar prieš Kalė
das kongreso komitetai patvir
tins teisėją Stevens aukščiausio 
teismo teisėjo pareigoms.

o Kongreso komitetai baigia 
ruošti įstatymą, kuriuo bus duo
dama paskola New Yorko mies
tui, jeigu jis tikrai nuo bankro
to nepajėgs išsigelbėti. - Kongre
so komiteto nariai žino, kad pre
zidentas Fordas ruošiamą pro
jektą pasirašys.

o Sekretorius Butz labai ne
patenkintas spauda ir krovikų 
unijos paskelbtomis žiniomis 
apie javų pardavimą. Butz yra 
įsitikinęs, kad javų pardavimas 
yra naudingas kraštui, ypač far- 
meriams. Kitą metą jie galės 
dar daugiau javų auginti, nes 
paklausa bus nemažesnė.

NUTEISTAS APSKRITIES 
KOMISIJONTERIUS

Cook apskrities komisijonie- 
rius Floyd T. Fuller gruodžio 9 
buvo teismo pripažintas kaltu 
už lupikavimą ir nuteistas, 5 
metams kalėjimo bausme.

Komisiponierius Fuller nepri
sipažįsta kaltu ir sako, kad teis
mo sprendimas yra klaidingas. 
Fuller apeliuosiąs aukštesniai 
instancijai.

Puodas katilą vanoja
LNDONAS (DP). — Rusų ko

munistų valdomuose satelitiniuo
se kraštuose vis daugiau skati
nama spaudos kampanija prieš 
“liaudies valdžią” Kinijoje. Nau
jausiai prieš Pekiną po pilną 
puslapį užima straipsniai Čekos
lovakijos kompartijos organe 
“Rude Pravo” ir slovakų “Prav- 
doje”.

“Rude Pravo” rašo, kad Mao 
Cetungo Kinija pasidariusi ne 
tik “revoliucinių jėgų skaldymo 
ir dizorientacijos elementu”, bet 
ir “faktiškuoju imperialistų są
jungininku”. žodžiu, maoizmas 
sulyginamas su antikomunizmu. 
Girdi, “absoliuti komunistų par
tijų dauguma laikosi nusistaty
mo, kad “kova su maoizmu, kurs 
yra marksizmo-leninizmo prie
šas, yra viso pasaulio revoliuci
nio sąjūdžio svarbiausias užda-j 
vinys”, skelbia minėtasis čekos- j 
lovąkų kompartijos dienraštis.

BEIRUTE KAREIVIAI UŽĖMĖ DU
SVARBIUS KOTELIUS

Vyriausybė ryžosi neleisti išgriauti 
finansiniu Libano centry

BEIRUTAS, Libanas. — Libano vyriausybė, nepajėgusi įti
kinti kovojančių pusių mesti ginklus, pirmadienį nutarė Įsakyti 
kariuomenei baigti tarpusaves žudynes ir gelbėti Libano finan
sinius centrus. Sekmadienį paaiškėjo, kad musulmonai yra pa
siryžę išmušti krikščionis iš Beiruto pagrindinių hotelių ir už
imti bankus, prekybos Įmones ir pačius svarbiausius sostinės 
daugiaaukščius hotelius.

Kisingeris išgelbėtas
Kaip žinia, Kisingerio atsisa

kymas pristatyti užsienio vei
klą tyrinėjančiam senato komi
tetui prašomus dokumentus, pa
niekino komitetą ir patį senatą. 
Senatas jau galvojo apkaltinti 
Kisingerį viešame senato narių 
posėdyje. Būk tai Kisingeris at
sisakęs patenkinti komiteto rei
kalavimus-prezidentui Įsakius.

šiomis dienomis prezidentas 
pasikvietė visus komiteto na
rius į Baltuosius Rūmus, iša’iš- 
kino jiems rūpimus klausimus 
ir atsakė į kiekvieną komiteto 
statomą klausimą. Atrodo, kad 
komiteto nariai iš prezidentūros 
išėjo patenkinti ir nemano teis
ti '“nusikaltėli” Kisingerį. To
kiu būdu, prezidento kompromi
su, iškilęs ginčas buvo likviduo
tas.

Senato komitetas dar nori, pa
sak jo pirmininko O. G. Pike, iš
tirti ir nustatyti kaip toli gali 
siekti prezidento galia, statant 
reikalavimus užsienio departa
mentui ir slaptosioms agentū
roms, kaip ČIA ir FBI.

Cikagiečiai - i 
aukštas vietas

Prez. Fordas du čikagiečius, 
Peterį S. Bensingeri ir MitchelĮ 
Kabelinskį, paskyrė viršininkais. 
Pirmąjį paskyrė vaistų tikrini
mo Įstaigos viršininku, o antrą
jį — smulkios prekybos depar
tamento.

Smulkios prekybos adminis
tracija teikia ir garantuoja pa
skolas mažumoms ir praveda 
mažumų pagelbėjimo progra
mas.

Juos dar turės patvirtinti JAV 
senatas.

Pradedami statyti 
saulės šildomi namai

CHICAGO. — Rezidencijų sta
tybos Tirma Vernon Hills mies
telyje, Lake apskrityje, pradėjo 
statyti keturis namus, kurie bus 
apšildomi saulės spinduliais. 
Tie 4 namai skaitomi bandomais, 
iš kurių bus sprendžiama, ar to
kie namai apsimokės masiniai
statyti.

United Develapment Co. fir
mos vedėjas Robert Frommer 
pareiškė, kad ant tų namų sto
gų bus pastatyti saulės energi
jos kolektoriai, iš kurių tikima
si gauti 60 nuošimčių namams 
apšildyti reikalingos energijos 
ir visa 100 nuošimčių vandeniui 
tuose namuose kaitinti.

gas.

Be to, mūšių metu paaiškėjo, 
Įkad palestiniečiai vartoja ne
paprastai žiaurias kovos priemo
nes. Anksčiau užimtose srityse 
buvo imami vyrai ir išvedami 
nežinion. Sekmadienį jaunus 
vyrus šaudė vietoje. Antradie
nio kovos metu jau buvo žino
mos 230 žmonių mirtys.

Libano vyriausybė, vadovau
jama musulmono, nutarė Įsaky
ti kariuomenei imtis priemonių, 
kad sustabdytų žudynes ir apsau
gotų pačias svarbiausias Libano 
finansines įstaigas ir milijoni
nius hotelius. Palestiniečiai, ne
pajėgdami užimti pageidauja
mos strateginės vietos, pradėjo 
žudyti žmones ir griauti Ham- 
ros distriktą. Antradienį Liba
no kariams pavyko tuojau ap
ginti du hotelius ir sustabdyti 
pirmyn besistumiančius palesti
niečius. Kariuomenės tankai 
pirmiausia nutraukė susisiekimą 
su prieškiniais daliniais, o vė
liau pradėjo valyti pačias svar
biausias strategines pozicijas. 
Pasirodo, kad tankų partizanai 
vengia, nes naturi priemonių 
jiems sustabdyti. Visa eilė pa
lestiniečių pasidavė nelaisvėn.

Antradienio vakarą kariams 
pavyko atskirti abi kovojančias 
puses. Svarbiausia, jiems pa
vyko sustabdyti pirmyn besiver
žiančius palestiniečius ir išmuš
ti raketinius centrus, gadinusius 
didžiuosius hotelius. Falangis- 
tus palestiniečiai gana lengvai 
išmuša iš laikomų pozicijų, bet 
su kareiviais reikalas daug sun
kesnis. Kareiviai yra organi
zuoti, vieno drąsaus žmogaus ge
rai vadovaujami, todėl palesti
niečiai labai greitai apleidžia tu
rimas pozicijas, nes žino, kad ne
pajėgs pasipriešinti karių ker
tamiems smūgiams. Didžiausias 
karių ginklas — tankų dalinys, 
specialiai paruoštas kovai mies
tuose. Libane prieš tankus par
tizanai jau nebeturi ginklų.

Kariuomenės vadovybė pa
reiškė, kad kariai kovoja prieš 
ginkluotus elementus, plačiai 
neaiškindami apie sostinėje už
imtas pozicijas. Pirmas pra
nešimas sako, kad susirėmimų 
metu buvo užmuštas vienas ka
rys. Valdžios pranešimas sako, 
kad ministerių kabinetas buvo 
priverstas įpareigoti kariuome
nei apsaugoti pačius svarbiau
sius sostinės pastatus ir Įstai-

Vėsiau.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:21.



grupių, jų tarpe

8 milijonų dole- 
Amerikos Balsui

tvirtina, kad tikroji detentė ar- 
>ba bendradarbiavimas prasidės 
tik tada, kai Laisvės redakto
riaus kėdėje sėdės ne stalinistas 
Bimba, bet modernaus komu
nizmo atstovas Sevrukas.

K. Petrokaitis

Stalino stiliaus detentė
Išaugas A. Bimba nori, kad 

detentė, kaip ir mums peršamas 
kultūrinis bendradarbiavimas, 
būtų pagal stalinistų sampratą 
ir eitų tik viena, rusams naudi n- 
ga. kryptimi. Gruodžio 5 d. Lais
vės 49 nr. jis vaizduoja nieko 
nežinantį apie 
rių paskyrimą 
ir rašo:

— Tautinių
ir lietuvių, reakcinėje spaudoje 
reiškiamas didelis susirūpini
mas “Amerikos Balso” likimu. 
Jam grūmojąs bankrotas. Skai
tytojai šaukiami jį gelbėti, siun
čiant Washingtonui reikalavi
mus, kad jis jam išlaikyti ne- 

*■ mažintų lėšų.
Bet “Amerikos Balsas” yra 

* nešvankios- propagandos, taiko- 
- mos į socialistinius kraštus, šin- 

korius. Jo finansavimas nesu
derinamas su detentės politika. 
Jeigu mūsų vyriausybė jos nuo
širdžiai laikysis, ji turės arba 
pakeisti “Amerikos Balso” me
lodijas, arba jį uždaryti. 

” r - :

Apie pačią dętentę draugas 
A. Bimba taip rašo:

— Ideologinė detentė pasau
lyje negalima ir- neįmanoma. Ir. 
nereikalinga. Savo idėjų nega
lima išsižadėti. Kvaila reikalau
ti jįj išsiža'dėti.

U-V . . ■ - .... -r y.

rių pirmosios- pusės antroji pusė • tu

Velniai ir advokatai

... Draugo 275 nr. Nina Gailiū- 
nienė savo reportaže išsamiai 
aprašė Hartfordo lietuvių para-I 
pi jos margumynus, o kad skai- Į 
tytojai bent kiek pajustų 75 me
tų sukaties banketo nuotaikas, 
pateikė net du anekdotus:

— Klebonui Matučiui teko ne
maloni pareiga už klaidas, nors 
be jo kaltės padarytas, atsipra
šyti.. Dalinai pasisekė, pasikvie
čiant į talką humorą.

Šv. Petras įsakė velniams su
taisyti tvorą,-kurią jie'išgriovė, 
bežiūrėdami į dangaus pusę. Vėl 
niai neklausė. Šv. Petras pa
grasino, pasikvietęs gerą advo
katą (lawyer.) iškelti teisme by
lą. Velniai tik nusijuokė: “O kur 
tu jį. gausi? Visi advokatai mū
sų pusėje”...

Kunigiškas 
čiams patiko, 
tai ' pasakys

Kalnu ožiukas, kaip ir šiy laikp jaunimas, yra abejingas vyresniojo 
a pamokymams, .... ,

anekdotas sve- 
Buvo įdomu, ką į 
vadovas. Teis-j as 

Monchun su jam įprasta šypse
na padėkoj o kalbėtojui ir savo 
.profesijos draugus, nugrūstus Į 

Cicero miestelio LB politikie-Į pragarą, “apgynė” savo anekdo-

Dr-

(U&LOS E10VANO& 
510$ KNYGOS KOVODAMOS OABAR ‘NAUJI6NOS£T 

St> DtDSLĖMlS NUOLAIDOMIS:

A 31 Gusserr — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar ... ... .
Minkštmš viršeliais tik .......... ................ ....... . .............

A. Ji.Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po. Europą. įspūdžiai. Dabar tik .......—

♦ Galimoj twija užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arb<
v* j money- orderį..

$3.00
$2.00

$2.00

čH AJLSTBli ^Ti," CHICAGO; ILK -6060*
I I !■■ ■ ■■iii '■ '..-i- i iDfiDES ŠE1LN0 GYVENIMO BRUOŽAI

' -"3 t; ■ y
yra geriausia- dovana

’ < - • *' . ’

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti Dėdę Šerną as- 
pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 

Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvdhuną 
‘įima bus įdomu prisiminti senus linkus ir paskaityti gražių istorijų 

t Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirkti Amano Kuko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji ai 

* šunena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA 
NO RŪKU lengvai vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 

, duos progos susipažinti su musu pirmųjų išeiviu šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūką*, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
maiėk) • šerno gyvenimo bruožai. Išleido- Amerikos Lietuvoj istori 

- jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.
GAUNAMA ‘‘NAUJIENĄ ADMiMSTKACIJOJF.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.vių gerbūvis, privalo susipažinti žemiau išvardintomis knygomis* 

Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Justas Kapačfrrtkasą SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleb 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk* 
lose Vokietijoje. 2r3 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kipačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio, ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gaėsiai iliu
struota 300 psl.. Kaina 7 dol.

GIKAGIETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaime, Naudakiuose. 
KCnioėdnie ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir. ką jai Žmonės pasakė. 95 psL $1.50; Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3O0.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturiato ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincasr Žemaitis, LIETUVIŲ ETN4N4Ų SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl Kaina $2.00.

Vincai Žamaifia. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
34 psl. Kaina $1.M.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1731 So. HALSTED ST^ CHICAGO,, ILL. 60601 

darba valandomis arba ufsakarH pa it u Ir
> « « . * ar pinigine

paskalos, kad vieni matę velnią, 
su ragais ir uodega tupintį ant 
kelio, kiti tvirtino, kad medyje 
velniai lizdus suka. Vieną kar
tą tėvas užsitaisė šautuvą ir bu-, 
ėjo vaiduoklių ieškoti. Atsisėdo 
ant vieškelio atšlaitės ir klausė 
kaip miškas ūžiof, medžiai juda, 
bet nieko nematė. Tik staijga 
ta miško idilė pranyko t

— Cyiy-iy-tar-tar-tar, — pa
sigirdo pušyje^ keiktas garsas.. 
Tėvas šovė LPų&L bet nuaidėjus. 
balsui,, po valandėlės ir vėl tas 
cypimas ir tratėjimas kartojosi. 
Tėvas pagalvojo,, kad naktį į nie<^ 
ko nesužinosi ir nutarė ateiti ry
te pasižiūrėti,, kas“ eia ddbąr da
rosi?. ’

Rytas taip žpat bųvb vėjuotas 
ir lietus lynojo? Tėvas surado
te pušį, kurioj vehnas tupėjo... 
Tik kai gerai įsižiūrėjo, tai pa
matė, kad pušis? ties, viršūne-yra 
dvilypė, o nulūžusi trumpa sau
sa. šaka siekia antrąjį, pušies 
šoną. Kai yėjag; -praskečia dvi
šaki, tai šaką-įsitraukdama cy
pia,. o kai glaudžiasi, tai, šakos: 
galas., užkliūdamas, tarška.,. ..

Teisybėj kad baimė-turi daug 
akių. Aš pats ppe Aukščių- ka
pinių nakties, metu sutikau vel
niuką, kuris staiga iššoko prie 
takelio. ; :. . , .-.j

Apstulbau, męt turėjau sto
roką lazdą ir, neturėdamas kitos- 
išeities, drožiau, jam per galvą. 
Tuo pat momentų, išlindus mė-. 
nuliui iš debesų, pamačiau, kad 
tai buvo ne galva, o jaunos epaų- 
šaitės viršūnė... Dbn Pilotas

Premijuotas anekdotas

Medžiotojų ir meškeriotojų 
sueigoje medžiotojau-įteikė ge
riausio anekdoto premiją už šį 
vieno meškeriotojo pasakojimą:

Vieną kartą pagavau- vėžį ir 
nešiausi į -namus 'pasikišęs po 
pažastim. Pakely sutikau drau
gą, vaikščiojantį Marquette Par
ko 69-toj gatvėj tavernų rajone. 
Jis paklausė:-' - •

— Kur tųnešį, ią vėžį ?
— Nešu namo-.pietums. Tada

# . ! prabilo vėžys ir mums abiem pa
prasti kainas, ilgą laiką vertę i saj<^; « jau. pietus pavalgiau.

Vieną dieną šv. Petras pada
rė labai iškilmingą sutikimą nau
jam atvykėliui. Velniai, susi
rinkę prie tos išgriautos tvoros 
pasižiūrėti iškilmių, sužinojo, 
kad naujasis dangaus gyvento
jas buvo kunigas. “Kodėl tik 
kunigui tokios iškilmės ? — klau
sė velniai. “Ogi todėl, kad tai 
labai retas įvykis, šis yra pir
mas kunigas patekęs j dangų 
per dvidešimt metų”, — paaiš
kino šv. Petras...-

; - S. Pasilytė

Kaip šventieji lošė golfą

šv. Petras ir šv.- Povilas išėjo 
lošti folfą. šv.. Povilas pradėjo 

. lošimą ir. iškart. pataikė į: patį 
taikinį,, esantį už 600 yardų, Šv. 
Petras, jam tarė:

■ —' Nusiramink. Juk. mudu
atėjome lošti golfą, o ne stebuk
lų daryti.

Stoja Į partiją
. f \ ' ' ■ .* • ■ *• 1■ -

Kartą atėjo į partijos būstinę 
bulvė, ridikėlis, kukurūzas' ir ko
pūstas, Visi norėjo.įstoti Į pąr- 

. tiją. Sėdi visi laukiamajam ir 
laukia, kol pašauks.

Pašaukė bulvę. Sugrįžo nusi
minusi: nepriėmė į partiją už 
tai, kad amerikoniškos kilmės.
• Nuėjo ridikėlis. Ir jo nepriė
mė.

— Tu, sako, — mūsų neap
gausi: tik iš viršaus esi raudo
nas, o viduje baltas.

Pašaukė kukurūzą, pranešė, 
I kad nesurinkęs rekomendacijų 
— tik vienas Chruščiovas už jį 
tebalsavęs, o reikia trijų.

Pagaliau, beviltiškai nusitei
kęs, nueina kopūstas. Netrukus 

‘ ateina patenkintas, priimtas į 
partiją. Priėmęs motyvuodami 
tuo, kad jis turi daug skūrų, tai 
galima bus lupti ir lupti.

K. Pleperis

Iš įpročio
Po paskutiniojo pinigų pakei- 

i timo 1961 m. Tarybų S-goje nau- 
! jojo rublio vertė dešimtį kartų 
padidėjo.

Žmonės^ norėdami geriau su-

Po burlto^co čebatu.
Bet, deja, yr» vergą:
Nors ir gavę botagu, 
Rusui ranką jie bučiuoja 
Ir ar dolerį pakloja.
Ak, jei bočiai pamatytų, 
Kaip mismurgo jų vaikai, 
Išsigandę pasakytų:
“Bus gana jiems žaist paikai! 
Reikia jiems geros pylos,
Nes antraip — nuskęs meluos...”

Darbas pagal mokestį
Komikas Fred Allen reikala

vo $200 dienai už grynakraujo 
indėno rolės vaidinimą, bet jam 

. davė tik $100. Jis paėmė rolę ir 
vaidino. pusiau indėnų — indėno 
ir baltojo mišinį.

Degeneratai ir konvertitai
jaunas politikierius klausia 

seną, patyrusį politikoje vilką: 
) — Kas yra politinis degenera
tas ? į

— Tai yra žmogus, kuris me
ta savo partiją ir stoja į kitą.

— Bet ir mūsų partijoje juk 
tokių yra?

— Taip, mes tokių turime, bet 
atėję pas mus yra vadinami kon
vertitais, — atsakė senas poli
tikierius.

", d; toji., jte ji viena turėjo 
taip toli važiuoti. Gydytojas jį 
luramfno: “aš čia toj pat gatvėj

sakant, užmušti du žvirbliai vie
nu akmeniu”.

• Vienas restorano savinin
kas nutarė nekelti kainos už su
muštinius, bet juos daryti ma
žesnius, o kad jie atrodytų di
desni — samdyti tik mažas pa-

! davėjas.
e Yra sakoma: paukštį plunk

snos puošia; iš plunksnų pažinsi 
paukštį. Panašiai yra su žmo
nėmis. Jaunas žmogus drabu
žius puošia, o seną — drabužiai 
puošia.

• Komunistai per 60 metų 
skelbia kovą kapitalistams. Bet 
kapitalizmas ne tik gerki gy
vuoja, bet ir javus siunčia; kad

Magaryčios

• Pinigus skolintis yra ge
riau iš pesimisto, nes jis nesiti
ki, kad skola bus grąžinta.

9 Alpinistas pasakojo, kad 
San Bernardo veislės šuo ra
do kalnuose paklydusį hipį. Jis 
grįžo į stotį ir atnešė jam šu
kas-.

• Vienas kalbėtojas gyrėsi 
.savo iškalba, ir pranašumu: 

•“Prieš mane- buvusį kalbėtoją 
publika nušvilpė ir švilpę, kol 
aš pradėjau kalbėti. Man pasa
kius keletą žodžių, publika jam į 
vėl pradėjo švilpti...

e Viena mergaitė buvo to
kios geros nuomonės apie save, 
kad savo draugėms gyrėsi, jog 
futboiistai- vis nutraukia žaidi-. 
mą ir suėję krūvon’kalba apie 
ją. '"'Z *" Ū ’•’* ? '

I . \ f ę .-s* a-■ - * '

ę Pacientas apgailestavo, kad1

"rojaus” gyvenFoml Badu W-
mirtų. - ■■' '«r*. •*:

kombaiiMD neraltna der
liaus. lUinojaus unitešraiteto 
studentai rankomis stffinko 
daug bušelių kukurūzų, kuriuos 
mašinos paliko ant lauko. Su
rinktus kukurūzus studentai 
pardavė po S dot. už bušelį ir 
tuos pinigus atidavė' labdarin
goms įstaigoins šelpti netur
tingiems. Ag^kultūros depar
tamentas apskaičiavo, kad. maši
nomis- Paimant kukurūzus,, ant 
lauko pasilieka -5 procentai grū
dų;'iš S.T^bfl; bušelių: visą ku
kurūzų derliaufe. Brežnevas ga
lėtų atsiųsti Savo koldhozimn- 
kus pasirinkti,' tai nereikėtų nė 
paskolos- prašinėti. ? z•

< : b’; Don-.Pilotas
; ■ •• ■ - • > - - s

— ‘

P^ofc. Vaclovo. Biržiikpa r

širmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusįąpįa|, 
Abu tomai minkštuose viršetiuose parduodemi ui 54.0p-, ojki^tuo«e

- viršeliuose už .$6.00,. > L /. .
Abi knygai, gausite^ jei. pinigus -tokiu adresuu x

N A U J I E N OS ■ ’
1739 So. Halstėd Street ' CliteaKO, rfliitoiė SW0S-'

' ■; W <O. Halted?

AMERIKOSLIETUVTŲ
Į l)r Kazin Šidlausko knyga

ųns daryti įtakos j krašto politiką. 102

Knvtjos htK išsiųstos, jei *črtcįs'I.^rHa Money
<: bus.pa

---------------------------------- .............. .. t1

“NEPRIKLAUSOMA ^ą^ąnj.
7722 George Sh **

La. Salle, PQ., Montreal 690 
Canada

Prašome issirpti ir prisiųsti 
su virš, nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

- (Reguharr prenumerats — $±u.00)
• _--j r- ■£. ...

(Pavardė ir vardas) 4
3> > — ;

»«I ■■

f > ■ e <— > ■ > ■<*■■■

iž.

naujais rubliais lygindavo su kai
na sena valiuta. •

Kartą vyras, parėjęs iš darbo, 
pasakoja žmonai apie lėktuvo 
katastrofą, kurioje žuvę 100-tas

' žmonių.
— Tai senais būtų tūkstantis f

— sušuko žmona.
BLOGIAU Už MIRTĮ

X •
Pasmerktam mirti kubiečiui 

prieš pat įvykdymą bausmės bu-
; vo leista tarti paskutinį žodį. Jis 
pareiškė: ♦ j'

- Kastro yra revizfohlštų 
šuo, fašistas ir Kubos gyvento
jų išdavikas.

Prie jo priėjo šaudymo gru
pės seržantas ir tyliai pasakė:

j — Dabar tu, vyruti, taip kal
bėdamas turėsi dar.daugiau ne
malonumų. »>

Tėvas šovė velnią
Vėtai rudenį manu tėvo miške 

prie vieške’io naktį velnias gąs
dino pravažiuojančius. Sklido Per maskolbernių koncertą,

Geriau einame vis-į pirmąją ta
verną gerti?

Tokia žinifi - jaut nė. naujiena
Sužinojęs, kad mūsų atsto

vas Washingfene buvo apiplėš
tas ir sumuštas,'tuojau tą žinią 
pranešiau viensįm dienraščiui. 
Redakcija taip atsakė: \

— Kai praeitą pavasarį per 
taikos, draugiškumo ir brolišku
mo demonstraciją Washingtune 
buvo apiplėšti it sumušti kai 
kurie dalyviai,'tai tokias žinias 
jau mes netaikome naujienomis.

S. Bukis

Vienašališka detentė

Maišė košę okupantas ' 
Ir dypukai nesupranta, 
Paragavę jos nūnai: v 
Kur pasibaigia menai, 
Kur prasideda mainai ?-...

Me* žuiajotn if*be*rūsų,.4 
Ne jos- grožio verkti vertą

urn me.

xae

* t

' + A -

toertt»tot?«dk . 
Bondi wv iwkead ifcte <ria«rp^ 
WWi wW, th< «■ be cmM rt >w 
WJrifcMtfr»dt«N*fttertrti HbwC

ours.

'WbM

ru always be UMM mmi y 
ra need m* . 
And that odghš ta.imki

-~ 1739 So. Halsted Street
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DVI DAKTARĖS
• > Ptie to'paties stato sėdinč

ias moterys bando apsiginti nuo 
jgs užsipuolusiu vyrų. Tiksliau 
pasakius jos aiškina besibai- 
gUnčm išsilaisvinti moterų me 
to* reikšmę (V^omen’s Libera
tion Year).'.. .Jos įrodinėja mo
ters,“ .kaip asmėhs, nepakan
kamą supraįimą. Moters išsi- 
toišyinimo reikalingumą, ly- 

įvertinimą ir visuoti- 
jVęriPiąįimįi.
r Vienai poniai pakalbėjus 
ąįpię , moteriško pasaulio nei
giamą, aspektą, apsiribojant tik 
namų ąpyyoka ir virtuve, kita 
sakOj" ’ kad moteris nūdienoje 
neturinti jokių platesnių gali
mybių.. . Nekalbant jau apie 
jndters -visišką ignoravimą ir 
Jos 0arbo ne|yertįninią.

Prįe fo. sjtalo sėdį du vyrai 
odine ja savo. Jie sako, kad 

tųotėriai m. nereikalingas joks 
pranąŠunias, Nežiūrint ko mo- 
^rĮs.. besiektų ar bedarytų, 
jos .karjerą užbaigiama šeimy- 
ninĮam: gyvenime ir vaikų kazino ji net susumuoja, kad 
atikiejime.'Ų čįa Kanadoj, ypač svečias, greičiausia, t „s „

-daugelyje atvejų, žengęs nuo mėnulio. Nes kaip 
ųapteris turi net didesnės teises kitaip būtų galima paaiškinti 
ų£yyrū$>- Ypatingai’.tas jaučia- " ’ ’ ‘ XT*
pia^ jųridinįas atvejais. Kitaiptsižvalgant plačiau,
tąriąnt?mptevys. neturėtų dau-1 ribojant savąja Toronto kolo-

t*11 * ’ y ~. ■ - ■ ■■■- - ■ ■ — ■ ”

47- >

ji (žinanti tokių pavyz- 
kurie patys daugiau pa- 
negu galima jiems ką 

daugiau beprUtėti. Tai 
ima pavyzdžiu • 

specia-

I nija, 
džių, 
sako, 
nors
kalbėdama ji 
dvi moteris daktares, 
listes, kurios yra plačiau žino
mos už lietuviškos apimties 
ribų.

Viena jų, dar jauna, 
nai mokslus baigusi, 
jusi gerai

nese-
bet spė-- 

užsirekomenduoti
odos daktarė Gražina Girdaus--

giau ko ir benorėti; vyro už
nugaryje turint nerūpestingą, 
viskuo aprūpintą gyvenimą. 
Pagaliau jos, kad ir norėda
mos negali pasekti vyrų pavyz
džiais ar pasiekti vyriškų aukš
tybių. Geriausią tam pavyzdį 
mes matėme praeitą vasarą jų 
sušauktoje pasaulinėje konfe
rencijoje Meksikoje. Ten be- 
svarstydamos Moters reikalus,
jos ne tik nepriėjo jokio įma-Į kaitė — Szabo. O kita esanti 
nomesnio sprendimo, bet, iš-lakių daktarė, toje specialybė-• 
kilus nuomonių skirtumui, žy- je sau lygios neturinti Marija 
delkos vos nesusikabino su Arkštikaitytė - Uleckienč. Kas Į 
.arabėm, vienos kitom į plau
kus.

Su tuo užmetimu, gal net 
kiek įgeliančiu vieno vyro išsi- 
.reiškimu į pokalbį įsijungia 
elegantiškai apsirengusi, pa
trauklių bruožų pietautoja.

Pradėjusi pietauti, pirmiau- 
sia ji pasiteirauja iš kur bus 
atsiradęs tas, gerbiamasis, taip 
jau nedaug moterį teįvertinęs 
tėvynainis. Įnešdama kiek sar-

svečias, greičiausia, bus nu-

tokį moters ignoravimą. Ne- 
o tik apsi-

' V • :..Nięko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie-
- Seįndenas-lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne

. sodybų pievelės išauginti. Reikia patyrimo.
Diifiryririšėjnst nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė,

5VSODYBV PIEVELES
’ -;3.> Knygelėj*- aurašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
į ^olę-užaugintį kaip; žemę tręšti ir prižiūrėti. - Naujienos šią knygelę 
> MffdŽyiųžjal 'Užvažiavusieji gali, knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
- iH^. 'tolhre'-šyyėaa- arba nenori užvažiuoti, tai gaH atsiųsti $1.50 čekį 

a^ba- Mcoey- Drdeiį, o mes knygelę jam pasiųsime.. Pinigus prašome

' N A V j IĖ N o s,
■ ŠApSTĖp ST;, CHICAGO, ILL. 60608

srorošį ir* džiūgauti 1 sava žemės ūkio 
csĄššįliosioms'EurGpos tautoms”.
y žfBfefffūiį atrodo -tik žemdirbiams 

dauguma' (88.12%) buvo ūk 
iiėtMYŽUj absoliuti dauguma yra- arbj 
iiiaJpk'vaikži,' reiškia; kad ši knyga 
iaugumai," ypač kadangi knyga šū tok 

pradėjus skaityti nebesinori p<
Baflifefttvai' šiais'žodžiais: “Dėkinga

lietuviiĮ tautos likimas 
gyvenimo ir nebūtų su- : 

politinių, ekonomi- 
galima sakyti, lietuvių 
Ūkio kultūros vaisiais

ti, kadangi 
ir po pa- 

arba patys buvę ūki- 
knyga bus brangi abso- 
šū tokia meile Lietuvos 

pertraukti. Knyga 
“Dėkingas sūnus — myli-

daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00.

OrtėrLsiųstj .tokiu adresu:
i* j.'-z - v . ; J i. - -

■Ęų&STęip ^STREET, CHICAGO^ ILLINOIS 60608 
>,pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Eleis- 

lėšomis. Knyga dviejų da- 
ūkininkų krašte. II dalis: žemės

i 'į ■ KNYGOS ANGLŲ KALBA
f TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagietės įspūdžiai oku-
ęfottįįe Tiėtuvąje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.

L JacąurMt,-AKISSIN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
^a>l;-Kaiha $2.50: . ~
C .'Kri*tilana«iDiPn»UIHt, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado - Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.
- i ' .Dr.', Ju«ms. B. Kokius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tautė bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 pst ; Kaina $3;00.. Kietais viršeliais $4.00.
* % šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir
kitas -knygas galima įsigyti, atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar

įdomiausia, kad apie abi dak
tares, apie jų ypatingą gydy
mą, ji sužinojusi iš kitataučių. 
Jos pažįstami kanadiečiai, bu
vę tų daktarių pacientai ste
bėjosi, kad mes lietuviai turi
me tokių iškilių moterų.

Dr. Uleckienės atveju, viena 
pasakotojos įstaigos bendra
darbė, dar jauna moteris ture 
jusi labai blogas akis. Ir ką ji 
nedariusi, kiek ji perėjusi akių 
specialistų, niekas negalėjęs 
jai pagelbėti. Ji pripuolamai 
sužinojusi apie dr. Arkštikai- 
tytę ir nuėjusi paprašyti pagel- 
bos savo akim (savų tautiečių, 
pacientų dr. Arkštikaitytė ne
priima). Taip po keletos vizi
tų, po nedidelės operacijos ir 
kiek užtrukusio gydymo, kaip 
ji pasakojusi, tą jos bendradar
bę ištikęs beveik stebuklas. 
Jos akys ne tik visai pagijo, bet 
tiek sustiprėjo, kad nebereikė- 
ję net akinių nešioti.

Dr. Girdauskaitės atveju te
kę girdėti dar nuostabesnių at
siliepimų. Vienas iš būdinges
nių buvęs jos vienas pažįsta
mas, kuris Vokietijoje karo me 
tu pergyvenęs baisų bombar
davimą. Iš griuvėsių jis buvęs 
ištrauktas vos gyvas.

Kada galutinai pasveikęs ir 
išėjęs iš ligoninės, jis pamatė, 
turįs keistą odos išbėrimą. Tas 
išbėrimas — egzema buvusį to 
baisiojo bombardavimo’ išgąs
čio išdava. Pradžioje jis ne
kreipęs dėmesio, galvojęs tą 
egzemą išgydyti. Esant Vokie
tijoje jis neturėjęs daug vilties, 
bet čia, Kanadoje daugiau su
sirūpinęs. Jis pradėjęs eiti pas 
įvairius daktarus, lankęs kli
nikas, bet niekas jam negalė
jęs padėti. Taip praėję 20 šia
me krašte gyvenimo metų. Jam 
jau visai prarandant viltį, jis 
sužinojęs apie jauną dr. Gįr- 
dauskaitę.

Ir ką jūs pasakysite. Po ke
letos vizitų, Jo jaunosios dr. 
Gražinos patarimų ir po pakar 
lotinų receptų, jo egzema din
gusi tarsi ranka nuimta. Jis 
tiesiog pats netikėjęs. Ypač: 
ant kojų ir kai kuriose kūno 
vietose oda vėl tapusi sveika ir 
švarutėlė. Dėl to jis negalįs 
net išreikšti savo didelį dėkin
gumą dr. Gražinai. Ir kaip tas 
vyras toliau pasakojęs, toji 
daktarė, šalia savo priėmimo 
valandų, kad profesoriauja 
Toronto universitete.

5. Pranckūnas

pląigirię perlaidą.
t ■ - i , •<

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608 GIVE HEART FUND

Nesenai išėjusi laukta
- t v. * ’ ’-

/ .'■ Juozės Vaičiūnienės knyga'1 •TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
; ‘ ‘ .100. didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00. -

’ Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
• ; Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
• ’ Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį’tokiu adresu: NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 _

Kur tik klimatas palankus
sentai bcsmeg*niai visur: Manitoboi, ar Minesotoj, ar Maskvoje. 
Kur tik klimatas palankus — jaunieji tai ir daro, pirmajam sniegui 

r’' ; iškritus.

i los vieną dieną sakydamas, 
kad pakvietimas Solženicynui 
bus pasiųstas artimiausiu lai
ku, kitą dieną teigdamas, kad 
toks susitikimas būtų netiks
lingas. Tuo tarpu Valstybės 
sekretorius Henry A. Kisinge- 
ris tada visą laiką buvo tos 
nuomonės, kad prezidentui 
nėra ko susitikti su Solženicy
nu, nes tai pakenktų detentei.

Beje, visai tarp kitko, o gal 
ir ne, detentė įgalina žydus 
repatrijuoti iš Sovietų Sąjun
gos nenutrūkstančia srove,, li
tai, kai kai kurie mano, ir yra 
viskas, ką Vakarai gauna iš tos 
detentės.

Meany nepasakė, kaip jis ga
vo memorandumą, bet šiaip ar 
taip, jis buvo parašytas George 
Springsteen, vykdančio Kisin- 
gerio sekretoriaus ir adresuo
tas Lt. Gen. Brent Scowcroft, 
tuometiniam prezidento pa
skirtam patarėjui krašto apsau
gos reikalais. J.

grobtu ar užmuštu tebėra didelė. 
Apie tai plačiai kalbama. Ner
vingi turistai ir turtingi argen- 
tieniečiai samdosi gerai gink
luotus sargus, kurie juos lydi 
gatvėje ir saugo miegančius 
Sakoma, kad vienas US prekybi
ninkas nusisamdę ištisą būrį 
sargybinių, įskaitant vieną, ku
ris dviguba eile apsikaišęs gra
natomis, o kitas pasikabinęs liep- 
snovaidį sekė savo “poną”.

Gal būt šitokie neįprasti vaiz
dai, paimti iš ispanų invazijos 
laikų, kai donus (don — ponas, 
kilmingasis) lydėjo ginkluoti 
metisai bei mulatai, greitai 
dings ir bus tik praeities istori
nis reiškinys. Nauji krašto gy
nybos įstatymai leido kariuome
nei pradėti vidaus valymo dar
bus, “šluoti” iš visų pakampių 
bandolėrus.

• Didžiausias ir svarbiausias 
proto uždavinys yra nuspręsti, 
kada reikia bėgti.

P. Stravinsko 
viešas pareiškimas
Daugis iš “Naujienų* skai

tytojų manęs klausia, kodėl 
aš, eilę metų intensyviai ben
dradarbiavęs šiame laikrašty
je, dabar jau pora mėnesių 
jame nerašau. Kaikaš jaii pra
dėjo skleisti ir gandus apie ko
kius mano neva nesusiprati
mus su “Naujiemj” redakto
rium ir pan.

Ryšium su tuo noriu čia dėl 
to mano nerašymo pareikšti ir 
paaiškinti sekantį: i

Prieš porą mėnesių (X. 10.) 
aš susirgau ir buvau paguldy
tas ligoninėn, kur gydžiausi 
savo bronchinę astmą ir cuk
raus ligą. Grįžęs iš ligoninės 
namo, kurį laiką irgi buvau 
dar nevisai sveikas. Todėl 
spaudai nerašiau ir išvis vie
šajame gyvenime nesirodžiau

Dabar esu jau, galima sakyt, 
sveikas, bet nutariau savo pub
licistinių straipsnių rašymą 
šiame laikraštyje kuriam lai
kui sustabdyti ar bent gerokai 

: sulėtinti ir’ iintis, mano nuomo
ne, svarbesnio spaudos darbo 
— tai rašymo savo atsiminimų 
ir apmąstymų, taipgi paruoši
mo ir išleidimo teisinės- studi
jos Lietuvos laisvinimo, vpa^ 
gi VLJKo, ALTo ir LDT klau
simais. Noriu irgi suvesti Į sis
temą ir išleisti atskirais spau
dos leidiniais (knygomis) savo 
kitų temų straipsnius (jų pa- 
'grindines mintis), paskelbtus 
mūsų spaudoje.

Tai didelis darbas, kuriam 
; noriu rimtai atsidėti, sustab- 
; dęs ar žymiai sulėtinęs tą savo 
proginę gabalinę publicistiką 
šiame laikraštyje.

Ar šie mano užsimojimai 
duos savo: rezultatus, taigi ar 
tos mano knygos išeis, negaliu 
užtikrinti. Tai priklausys nuo 
mano sveikatos ir lėšų, kurių 
tam reikės sutelkti.

šia proga noriu pareikšti ir 
tai, kad mano santykiai su 
“Naujienų” redaktorium labai 
geri, nuoširdūs, rr aš, kiek tik 
man sąlygos leis, net ir tą di
delį spaudos darbą dirbdamas, 
“Naujienoms”, Šiam puikiam 
ir mano širdžiai taip artimam 
visų lietuvių laikraščiui padė
siu. Kviečiu tą daryti ir visus 
kitus lietuvius. P. Stravinskas 
Chicaga, 1975. XU 10 d.

KODĖL FORDAS 
NEPRIĖMĖ 

SOLŽENICYNO
Washington. — Pirmadienį 

AFL — CIO prezidentas Geor
ge Meany atidengė praeitos 
vasaros konfidencinį adminis
tracijos memorandumą, kuris 
įspėjo Fordą, kad jei jis su
sitiktų su rašytoju Aleksandru 
Solženicynu, tai jo poelgis bū
tų “aiškiu neigiamu signalu” 
detantei.

“Štai čia yra juoda ant bal
to,” pasakė Meany Senato Už
sienio Reikalų Komiteto sesi
joje, kurioj vyksta pasitari
mai, liečiantys U. S. užsienio 
politikos ateitį.

“Mes nenorim užgauti komi
sarų, ir todėl spjaunam i vei
dą žmogui, apie kurį'Valsty
bės Departamentas atsiliepia, 
gal būt sarkastiškai, kaip apie 
rusą, kuriuo mes labiausiai 
žavimės”.

Kaip žinome, Fordas, pata
riamas Valstybės Departa
mento, . atsisakė priimti Nobe
lio premijos laureatą.

Įdomu pažymėti, kad jis to
mis idienomis, kai Solženicy
nas buvo Amerikoj ir kalba ėjo 
apie jg-susifikiHią,- kaitaliojo 
savo sprendimą ^diena iš die-

BANDOLERŲ BAIMĖ
Argentinoje didelę problemą 

sudaro pogrindžio veikėjai bei 
bandoleros. Dabar Argentinos 
kariuomenė pradėjo juos ran

kioti, bet žmonių baimė būti pa

' ■ ■■WTYIlMeEl----------

NAUJIENAS
■ aTongui-“.......

NAUJIENAS

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

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.

LIETUVOS VARDO KILME ;
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

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 širdtus 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: * '

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

KĖDĘ ISPANIJAI!
• New Yorkas (AP) — Luk- 
senburgo Ministeris Pirminin
kas Gaston Thorn pasakė pir
madienį, kad Ispanijai kelias 
dabar yra atviras kvalifikuo
ti į Europos Bendrosios Rinkos 
narius.

Kol valdė Gen. Francisco 
Franco, kai kurie bendruome
nės nariai priešinosi Ispanijos 
priėmimui. Su Franco mirtim, 
Thorn pasakė, atėjo laikas pa 
dėti Ispafljjaf

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

neša

NIV RSA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

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 isi-

Taupykite dabar.

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

1800 So. Halsted St. 1 Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1928 metai*. TEL. 421-3070

Ist&igo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Katalikų Federacijos paslaptis
Amerikos lietuviai katalikai daug davė gerų žmonių 

Amerikos Lietuvių Tarybai. Ilgus metus ALTui pirmi
ninkavo katalikų veikėjas Leonardas Šimutis, vėliau pa
vyzdingai telktinei Amerkios lietuvių organizacijai va
dovavo inžinierius Antanas Rudis. Šiandien vykusiai 
ALTui vadovauja katalikas Dr. Kazys Bobelis.

Lietuvoje didelė lietuvių tautos dalis priklauso vie
nai ar kitai katalikų organizacijai. Amerikoje taip pat 
katalikai sudaro lietuvių daugumą. Jie sudaro dideles 
organizacijas, jų nariai dalyvauja kiekviename dides
niame lietuvių darbe. Kiekvienam lietuviui, kuris rūpi
nasi gimtinio savo krašto laisve, tenka susidurti ir dirb
ti kartu su lietuviais katalikais.

Netenka stebėtis, kad lietuvių katalikų tarpe yra 
Įvairių politinių ir filosofinių įsitikinimų žmonių. Jų 
tarpe yra didokas skaičius Amerikos Lietuvių Tarybos 
vedamo darbo šalininkų, atsiranda ir tokių, kurie Ame
rikos Lietuvių Tarybos vedamam darbui nepritaria. Jų 
buvo Stalino ultimatumo laikais, kai susidarė pavojus 
Lietuvos nepriklausomybei, ir Amerikos lietuviai, už
miršę savo mažus nesutarimus, nutarę dirbti bendrą Lie
tuvos nepriklausomybei .atstatyti ir suorganizavo Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Bet katalikų tarpe dar ir šiandien 
yra daug pritarėjų Amerikos Lietuvių Taybos vestam 
ir šiandien vedamam darbut

Įvairios Amerikos lietuvių katalikų organizacijos 
yra sudariusios Katalikų Federaciją, kuri iki šio meto 
skirdavo katalikų veikėjus Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbui dirbti. Federacijos vadovybei labai lengva suras
ti žmonių, kurie pritaria Amerikos Lietuvių Tarybos 
vedamam darbui ir kurie gali prisidėti prie šio darbo. 
Taip Katalikų Federacija elgėsi nuo sovietų valdžios 
Įteikto ultimatumo iki praeitos ALTo konferencijos, 
vykusios Chicagoje.
taktiką tiktai lapkričio 22 dieną Chicagoje vykusioje 
ALTo konferencijoje. Vietoj siųsti atstovus, pritarian
čius ALTo vedamam darbui, šį kartą ji pasiuntė į ALTą 
kelis atstovus, nepritariančius ALTo vedamam darbui.

Jau ALTo konferencijos metu, kai tik buvo perskai
tyti Katalikų Federacijos paskirti atstovai į ALTo vado
vybę, vienas konferencijos dalyvis paklausė Federacijos
vadovybę, kodėl šį kartą katalikai paskyrė į Amerikos kų Federacijos paskirtas į ALTo vadovybę?.

Katalikų Federacija pakeitė šią

Lietuvių Tarybos vadovybę žmogų, kuris dar birželio 
mėnesį labai jau nešvankiai atsiliepė apie ALTo, vado
vaujamo kataliko vedamą darbą? Konferencijai buvo 
pasakyta, kad tai yra grynai Katalikų Federacijos, o 
ne ALTo konferencijos reikalas. Buvo pasakyta teisybė, 
bet klausimas nebuvo išaiškintas. Tiesa,' kad Katalikų 
Federacija gali skirti tokius žmones, kokius ji nori, bet 
Amerikos Lietuvių Tarybos nariams taip pat rūpi žino
ti, kodėl Katalikų Federacija, turėdama savo tarpe tiek 
daug ALTo darbui pritariančių žmonių, pasiuntė va
do vybėn tokį, kuris ALTo darbui visai nepritaria? Kon
krečiai, ALTo konferencijoje buvo turėtas galvojo Sau
lius Kuprys, kuris paskutiniais metais jau kelis kartus 
parodė savo “išmintį” lietuvių renginiuose.

Šių metų birželio Ateityje Kuprys, komentuodamas 
apie nepasisekusią VLIKo konferenciją Chicagoje, 
taip rašo:

“Konferencija buvo uždara — nėi svečiai, 
stebėtojai, nei spaudos atstovai nebuvo kviesti,
kaip tik šios konferencijos nesėkmės - priežastimi 
buvo ne kas kita, o nekviestų asmenų reikalavimas 
dalyvauti konferencijoje stebėtojais “reorganizuo
tos bendruomenės” atstovų titulu. Tas jų reikalavi
mas būtų buvęs lengvai atmestas, jei ne ALTo pir
mininko pakartotini reikalavimai, kad tokia “delega
cija” turėtų dalyvauti konferencijoje. Vietoj svars- 

. čius Lietuvos aneksijos pripažinimo pavojų, ALTo 
pirmininkas reikalavo, kad veiksnių konferencijoje 
sėdėtų dar vienas ‘bendruomenės” atstovas ir kad 
tuo būdu būtų suteiktas “pripažinimas” vadinamai 
reorganizuotai “bendruomenei”. (Ateitis, 1975 m. 
birželio mėn. numeris, 179-80 psl.).
Jeigu Kuprys, pirma būtų faktus patyręs, o vėliau 

minėtus komentarus rašęs, tai panašiai jis nebūtų kalbė
jęs. Chicagoje šaukiamoje konferencijoje turėjo daly
vauti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovas, bet joje 
neturėjo teisės dalyvauti JAV LB atstovas. Jeigu jau 
buvo įleistas JAV LB atstovas, tai tokią pačią teisę turė
jo ir to atstovo suskaldytos Bendruomenės atstovai. Ne 
ALTo pirmininkas pakenkė vykusiai konferencijai, bet 
VLIKo pirmininkas, be susitarimo pakvietęs tiktai vieną 
suskaldytos Bendruomenės pusę. Ne ALTo pirmininkas 
reikalavo pripažinimo, bet pats gyvenimas ją pripažino.

Bet gražiausi yra šie Kuprio išvedžiojimai:
“Ar ALTo laikysena konferencijos metu yra tik 

kai kurių asmenų sauvalė ar visos ALTo valdybos 
nutarimų išdava ? Ar ALTą sudarančios organiza
cijos yra susipažinusios su ALTo valdybos narių el
gesiu ir ar tam pritaria? .Kaip ilgai lietuvių visuo
menė toleruos tokį elgesį, kuris trukdo'bendrą dar
bą kritiškame mūsų tautos momente?” Šiuo metu 
lietuviškos visuomenės pageidavimai tiksliausiai at
sispindi per Lietuvių Bendruomenės demokratinę 
santvarką”. (Ten pat).
Jeigu Kupriui atrodo, kad Barzduko primesta Ben

druomenė tiksliausiai atmuša lietuvių visuomenės reika
lavimus, tai kodėl jis paskirtas į ALTą? Iki šio'meto 
ALTo pirmininkas dar nesiėmė nei vieno žingsnio, nepa
sitaręs su kitais ALTo vadovybės nariais, o Kuprys, taip 
gerai informuotas apie Bendruomenę, šito dalyko neži- 
nojo. Kai Kuprys, neįleistas. į VLIKo konferenciją, nie
kus apie ALTą rašinėjo, tai ALTo pirmininkas išgavo iš 
prezidento Fordo prižadą nepripažinti aneksijos. Ar Ku
prys pakeitė savo nuomonę apie ALTą, jeigu jis Katali-

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS
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Giliau ir giliau, kaip į miško vidurį 
brisdamas, nė nebegalvojo apie galimą 
pasiklydimą. Mokytojas manė, kad žmo
gus. jau gimdamas savo pačia prigimtimi 
yra paženklintas amžinumo ženklu. Iš čia 
ir kyla tas jo amžinumo alkis ir savo visų 
kūrybinių galių rikiavimas amžinybės 
linkme. Dėl to žmogus jaučia ir tą savo 
nepasotinamą alkį, godumą. Nors jis pa
taptų ir viso pasaulio viešpačiu, visvien 
pasiliktų vis alkanas ir nepasotinamas. Su 
tuo pačiu kažkokiu ilgesiu ir savo vidiniu 
nerimasčių. Ir jei jis tam savo troškuliui 
nuraminti nerastų šaltinio, būtų pati tra
giškiausia būtybė visoje visatoje. Ir net 
sunku patikėti, kad pačios gamtos sąran
goje būtų įvykusi tokia baisi nepateisina
ma klaida. Bet kada neįmanoma žmogui 
atsiekti to amžinumo gamtiniuose rėmuo
se, tai turi būti kažkas už jos ribų, kur tas 
troškintos galėtų įsikūnyti. Nenoromis, 
rodos, kažkas jį stumte stumia, kad siektų 
to amžinumo tik antgamtiniame pasauly
je, ir to an^amtinio pasaulio pajutimas 
glūdi pačioje jo sieloje.

Mokytojas Pitt Perm lyg nuo kalno nu
siritęs į religinį slėnį vis dar su nepasitikė
jimu tebegalvodamas, kad netapo dar Kris
taus pasekėju ir tebegyvena abejonėse.

nes tikrą tikėjimą tegalima surasti tik su 
pačio Dievo malone. Jis viski ėmė ir save 
priskaitė prie Dievo ieškančių žmonių.

Jau kaip ir per kokią klaidą jam įsisė
dus į tą nemirtingųjų vežimą, tų svarsty
mų grandinė vis dar nenutrūko. Jis žino, 
jo, kad visi žmonės dalinami į dvi grupes: 
teisiųjų ir nuodėmių suteptųjų — netei
siųjų. Gal būt, ir teisinga savo esme, bet 
tie teisieji, kurių vieta yra danguje, turė
jo jį pelnytis dar čia žemėje, gyvendami, 
teisingu ir doru gyvenimu. Žinoma, kiek
viename žingsnyje gaudomam žmogui tai 
nėra lengva. Galvodamas, kad ir jis gali 
patekti į tų teisiųjų gretas Pitt Penn susi
domėjo, o kas gi yra tas dangus, kuris kai
po užmokestis yra skiriamas doram žmo
gui paties Dievo. Pasirodo, kad jo supra
timas apie dangų buvo blankus. Jautė, 
kad tai pasitaikė ne jam vienam. Pasipy
nė net mintis, kad ir genialusis poetas 
Dantė apie dangų teturėjo irgi blankų su
pratimą. Savo Dieviškoje Komedijoje jis 
keleriopai kūrybingiau ir vaizdingiau pa
vaizdavo pragarą, negu dangų. Matyt, 
nežinojo ar nesurado tokių vaizdų savo 
vaizduotėje, kuriais būtų galėjęs genialiai 
kūrybiškai dangų pavaizduoti. Puikiam 
vaizdui sudaryti gal ir genialiam kūrėjui 
buvo per maža to, kas apie dangų pasaky
ta, kad “Nei akys neregėj o, nei ausys ne
girdėjo, ką Dievas savo išrinktiesiems yra 
sutaisęs danguje”. Daugiau šviesos jo su
pratime teikė pats Dievo artumas. Paskui

Kun. R. K. Balčys savo pro
pagandiniame pareiškime skel
bia, kad jis, kiekvieną kartą 
nuvykęs į Lietuvą, ten pastebi 
Lietuvos ekonominio gyveni
mo tvirtėjimą. Ar tai ne (pro
paganda?

Paprastai niekad socialinio, 
ekonominių ir dvasinių page
rėjimų turistai negali suvokti 
pro turistinio autobuso langą, 
arba iš oficialios komunistinės 
spaudos.

Tiesa, maskvinė propagan
da šaukia apie derliaus gausu
mą, bet šį derlių duoda ne tik 
“išvaduota”, bet ir okupuota 
žemė. Jei šiandien Lietuvoje 
nestokoja duonos ir kitų gery
bių — nuopelnas ne “išvaduo
tojų”, o tos mūsų tautos dalies, 
kuri išsaugojo savyje aukštas 
moralines savybes, darbštu
mą, sąžiningumą, ir atkaklumą. 
Šiuos bruožus lietuvis turėjo 
dar tada, kai gyveno be “išva
duotojų”.

10.
Kun. Balčvs Viliui Baltrėnui 

pasakoja, kad jis aplankė Kau 
no vyskupą Juozapą Matulaitį 
— Labuką, vyskupą Romual
dą Krikščiūną. Bet nesigiria 
ir iš viso, matyt, jam neatėjo 
į galvą mintis, o gal bijojo įžeis 
ti komunistinį reporterį, jo 
paklausti, kodėl okupantas 
taip barbariškai pasielgė su 
vyskupais Julijonu Steponavi
čium ir vysk. Vincentu Sladke
vičium, kurie yra tremtiniai 
savo gimtajame krašte išvary
ti iš savo vyskupijų ir laikomi 
namų arešte. Kodėl jis to ne
paklausė “Gimtojo krašto” ko 
munistinio reporterio? Už ką 
jie nubausti? Juk pirmasis nu 
baustas už tai, kad atsisakė 
šventinti į kunigus keturis klie
rikus, pristatytus sovietų agen 
tų, antrasis — už tai, kad jį 
arkiv. T. Matulionis įšventino 
be tikybos komisaro leidimo.

Tad, persekiojimo ženklų 
okupuotoje Lietuvoje tebėra 
daug, tik gaila, kad kun. Bal
čys jų nematė, kurie vykdomi 
labai rafinuotomis priemonė
mis. Okupantas tokiais ir pa
našiais lankytojais, kaip ku
nigas Balčys bando pridengti 
tai, kaip ten religinė laisvė su
trypiama.

jis jau tiek tautiniai yra susinu 
kęs, kad gali žavėtis kapinė
mis,
vos agresijos metu žuvę kariai, 
kurie tankų pagalba atnešė 
tautai vergiją. Kodėl jam, kaip 
lietuviui, neparūpo sužinoti, 
kur yra mūsų laisvės kovoto
jų, mūsų partizanų kapai? 
Juk kiekvienam lietuviu pat
riotui jų kapai yra brangesni, 
juk tai didvyrių kankinių ka
pai! Kodėl jis raportuodamas 
komunistui Viliui Baltrėnui jo 
nepaklausė, kur yra kapas mū
sų herojaus Romo Kalantos, 
kuris liepsnose paskendęs šau
kė: “ Laisvės Lietuvai!”?

Kun. Baldys perša išeivijos 
žurnalistams sugestiją, kad 
būtų pozityvu, jeigu išeivių 
laikraščiuose nebūtų paskelbia
mos tendencingos žinios, atkar
totos iš neobjektyvių klaidinan
čių šaltinių. Tenka tat klausti,, 
ar jo galvosena tos žinios yra 
tendencingos, kurias skelbia 
LKB Kronika ir ar ji yra klai
dinantis šaltinis? Bet ar paties 
kun. Balčio skelbiamas pareiš
kimas, n:ra tendencigas ir ko
kia kaina jis tai atlieka? Tai
gi kurie jo manymu yra ne
objektyvūs ir klaidinantieji 
LKB Kronikose skelbiami fak
tai? i *

Tuo tarpu J. Jurašas Kopen
hagoje, teismui liudija: “Ka
talikų Bažnyčios Kronika skel
bia kokiomis priemonėmis ve
damą kovą prieš katalikų Baž
nyčią, kaip prievartaujama 
sąžinė ir įsitikinimų laisvė, 
kaip slopinamos pagrindinės 
žmogaus teisės, kaip spaudoje 
paverstoje režimo monopo
liu, siautėja cenzūra ir viso 
išdavoje, kaip faktiškai vyk
domas lietuvių tautos genoci
das.”

kuriose palaidoti Mask-

Nijolė Sadūnaitė Vilniaus, 
teisme pareiškė, kad ji teisia
ma už LKB Kroniką, kuri skel 
bia tiesą ir kovoja už fizinę ir 
dvasinę lietuvio laisvę.

Įdomu, kodėl gi, LKB Kro
nika kun. Balčiui yra neobjek
tyvus ir klaidinantis šaltinis, 
kai joje mūsų'pavergtieji bro
liai šaukia: “Mes, Lietuvos ka
talikai, prašome savo brolių, 
išeivijoje ir visus Lietuvos bi
čiulius pasaulyje
plačiąją visuomenę ir tautų vy
riausybes apie žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje!” Bet 
j am kunigui ir dekanui šis bro
lių šauksmas yra tendencinga 
žinia. Taigi, kaip tokį jo pa- Jo tėvas Madisone buvo iaikraš- 
reiškimą reiktų įvertinti?

informuoti

11.
Kun. Balčys žavisi Antakal

nio karią kapais, kur dega 
amžinoji ugnis. Liūdna, kad

jam iškilo mintis, kad dangus — tai abso
liučios ramybės vietži, kurioje galima pa
justi pačios laimės esmę. Ten nebėra nei 
gundytojų nei pagundų. Nebėra nė tos ko
vos tarp gėrio ir blogio, kuri taip giliai ir 
dramatiškai pasireiškia žmogaus sieloje. 
Dingsta ir tas nepasotinamas alkis ir visa, 
kas drumsčia amžinąją ramybę. Jis ieškojo 
tokiai savo iškilusiai minčiai ir pačio pasi
teisinimo šventajame rašte. Jam rodėsi, 
kad Kristui užgimus Betliejuje angelai gie
dojo “Ramybė geros valios žmonėms”. Ro
dos, ir pats Kristus ir daug kitų šventų as
menų vartojo šį išsireiškimą: “Ramybė 
jums”. Paskui dar prisiminė, kad ir šven
tame rašte pasakyta .paties Kristaus: “Pa
laiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, 
nes jie bus pasotinti.” “Paniekintieji ir nu
žemintieji ir ramūs paveldės dangaus ka
ralystę”. .. Bet čia suabejojęs dėl pačio 
teksto tikslumo ir išėmęs iš Spintos šven
tąjį raštą, nogėjo pasitikrinti. Tačiau tuo 
metu sučirškė jo durų skambutis, ir jis, 
palikęs atskleistą evangelijų knygą ant 
stalo, nuėjo jų atidaryti. Iš karto jo kak
toje iššoko piktos raukšlės dėl tokio neti
kėto sutrukdymo, bet beeinant prie durų, 
jos išsilygino, o lūpose nušritb > šypsena, 
kai pamatė buvusį mokinį Maikį GVinen- 
bergą.

— Mokytojau, aš ieškau Dievo — pra
bilo su šypsena seklys. Girdėjau, kad jūs 
jį buvote sutikę ir, berods, parikalbėjote. 
Apie tą susitikimą norėčiau išgirsti iš jūsų

Kyla klausimas, kas galėjo 
kunigui Balčiui, gyvenančiam 
laisvame Amerikoskrašte, taip 
išplauti smegenis? Nejaugi 
“Gimtasis kraštas”, kurį giria
si skaitąs jau ketinti metai. 
Sunku būtą įtikėti, manau, 
kad be šio, yra ir kiti kokie 
nors veiksniai.

šias eilutes ir pastabas dėl 
kun. Balčio padaryto pasikal
bėjimo okupuotoje Lietuvoje, 
noriu užbaigti “Tėviškės Žibu
rių” paskelbtomis 1975 m. lie
pos mėn. 10 d. mintimis, iš ku
rių gal geriau paaiškės ir kun. 
Balčio smegenų “išplovimas’’. 
Štai, ką jie rašo: “Apie laisvę 
savo tėviškės, bei tėvynės lan
kymą negali būti ne kalbos. 
Tik išimtys daromos komunistų 
žmonėms, bei jų bičiuliams, 
nusipelniusiems “tarybinei Lie
tuvai tai yra Sovietų Sąjungai 
ir "kitokiems, išrinktiems. Ir 
kad išeiviai lankytojai bandomi 
panaudoti sovietinei propa
gandai. Komunistų laikraščių 
korespondentai ieško palankių 
pareiškimų. Yra ir tokių lan
kytojų kurie nori būti paliaup- 
sinti komunistų sapudoje. Dėl 
to, jie nevengia pagyrų sovie
tinei tvarkai, okupaciniam re
žimui. Tuo būdu jie atsiduria 
plėšikautojų pusėje — apiplė
šia Lietuvos ir laisvosios išei
vijos garbę moraliai, padeda 
Lietuvos pavergėjams.

Reikia stebėtis gana žymių 
išeivijos žmonių atsilankiusių 
Lietuvoje, naiviais pareiški
mais, liaupsinančiais pavergė
jų, bei jų pataikūnų darbus. 
Ten jie viską mato:, gerus ke
lius nemokamą švietimą, gy
dymą, meną, bet nepastebi 
pagrindinio dalyko — vergi
jos, tautinės priespaudos, dva
sinio skurdo, materialinio var-

jie dezorientuoją. dalį žmonių 
savo nesusigaudymu. Jiems 
nesvarbu ką skelbia Kronikos, 
Jurašai daugelis kitų”... Reiš
kia jie perša tą žmoniją nužmo
ginimo kalėjimo sistemą...

{Pabaiga)

MIRĖ DRAMATURGAS 
, T. WILDER

Thornton Wilder, dramatur
gas ir novelių rašytojas, buvęs 
1930-36 m. Čikagos universiteto 
profesoriumi, mirė sekmadienį 
širdies priepuoliu. Jis yra gavęs 
už sukurtas dramas Pulitzer 
premiją, o 1963 m. aukščiausio 
laispnio taikos medalį. Parašė 
nemažai knygų, tarp kurių pa
žymėtina “Our Town”, “The 
Bridge of San Luis Rey” ir ki
tos.

Gimė 1897 m. Madisonė, Wise.

lūpų.
— Niekam iiš nesu sakęs, kad buvau 

sutikęs Dievą, ar su juo kalbėjau. Mane tik 
nustebino vienas į vykis. Buvau sutikęs 
vieną asmenį, kuris paliko man įspūdį.

— Taigi, aš ir ieškau to paties asmens, 
— kalbėjo seklys. Noriu jį surasti, areš
tuoti ir galvoju, jūs galėsite padėti man 
tame reikale...

— Areštuoti? — Nustebo mokytojas.
— Ar jis padarė kokį nusikaltimą? Man 

atrodo, sprendžiant iš jo veide kilnumo, 
kad jis negalėtų padaryti jokio pikto dar
bo. Sakyk, ar jau turite jo kaltę įrodan
čiu duomenų? C c

— Tokių duomenų, įrodančių jo nusi
kaltimą, aš kaip ir neturiu. Bet mus pa
siekė žinia, kad jis vadinasi Dievu, ir mes 
norime apsaugoti lengvatikius nuo apgau
dinėjimų.

— Mane stebina toks jūsų ir dar seklio 
pasisakymas. Kaip galima areštuoti žmo
gų ir dar mūsų laisvoje šalyje, jei netu
rite duomenų, ką jis blogo padarė. Jei jis 
lai būtų padaręs, turėtume skundų. Ap
gauti, nuskriausti žmonės netyli ir pasis
kundžia įstatymų saugotojams. Negirdė
jau nė iš vieno jį besiskelbiant Drevu. čia 
kažkos nesusipratimas, ar "koks iiors as
meniškas kieno nors reikalas. Man labai 
gaila, kad jūs, kaip seklys ir buvęs mano 
mokinys, patekote į kaž kieno sugalvotą 
voratinklį. Man net rodosi, kad tas, kas
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čio redaktoriumi.

jus siuntė, pats padarė nusikaltimą. Jūsų 
pareiga sekti nusikaltėlius, o mes jų taip 
daug turime Čikagoje ir kiek neišaiškintų 
piktadarysčių. Jūs atitraukiamas nuo sa
vo tiesioginių pareigų ir siunčiamas ieš
koti ir net nežinote ko, nei ką jis blogo 
yra padaręs. Valstybė ne tam moka jums 
algas...

— Jūs mano atmintyje buvote ištikęs 
kitoks. Aš dar prisimenu, kaip jūs aiški
note pasauli atsiradimą be Dievo. Argi tai 
būtų jumyse pirmasis senatvės pažimys. 
Matau jau skaitote ir Bibliją...

— Stebitės Biblijos skaitymu. Bibiijos 
skaitymas dar nieko nepasako, jog jau 
gyvenu pagal šventraštį. Esu ją skaitęs ir 
būdamas jaunas. Galiu jus patikinti,' kad 
Bibliją skaito ne vien tik tikintieji; Ją 
skaito ir bedieviai, mokslininkai, advoka
tai ir šiap žymūs žmonės. Jei jie nešerga 
fanatizmu, tai Biblijoje jie randa daig iš
minties, suranda paties žmogaus sielos 
praėjusių laikų paveikslą. Ir žymūs poe
tai, patys net nebūdami religinio gyveni
mo gretose, yra išsireiškę, kad šventraš
tis yra poetiškas veikalas. Ir tęsė toliau.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir.platinkite 
ftienraštį 

tJauji^nAs
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ML ANNA BALIONAS

JT

tt GXRKL£S LIGOS 
2888 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

ML K. G. BALUKAS 
AKUMItUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
644ft So. Pulaski Rd. (Crawford

Modkai Bulldins). Tot LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jai neatsiliepia, skambinti 3744012

BU C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR fi-APIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 6954533

Foe Valley. Medical Center 
060 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71«t STREET ' 
Often: HEmlock 4-5849 

RezicU 388-2233
OFISO.\ALANDOS;

Paznadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

ML PAUt V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
‘ Medicinos direktorius.

1933 S. Manheim Rd., Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

> REZ.: GI 8-9873
WLW. EIS1N - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos.pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TBU — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
J;-3907 West 103rd Street 

. -f-.Valandos pagai susitarimą.

DR. K- A. V. JUČAS
Tek: 561-4605 ir 489-4441 
' OFISAI:

- 1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

O6»e-tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VAT.ANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

‘•contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEBUTis’
INKSTŲ,. PŪSLĖS IR 

’ PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 WEST 63rd STREET 

VaL:. antrad. nuo 1—4 po pietų.
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

į Ofiso telef.: 776-2880
Naujas, rez. telef.: 448-5545

Detroito
Spaudos konferencija 
Detroito universitete

Lapkričio 22 d. Detroito spau
dos darbuotojai buvo pakviesti 
Ph. D. Justino Pikūno spaudos 
konferencijai. Atidarydamas 
konferenciją D. Pikūnas pareiš
kė, kad spauda yra penktoji ga- 

i lybė pasaulyje ir ji daug ką 
padaro. Konferencijoje dalyva
vo astuoni spaudos darbuotojai: 

j V. Selenis, A. Grinius, A. Na
kas, R. Garliauskaitė, D. čečiu- 
raitė, A. Smalinskaitė, V. Vesel
ka ir J. Urbonas.

Detroito universitetas 1977 m. 
švęs 100 metų sukaktį. Kaip ži
noma, amerikiečiai mėgsta šven
tes. Prof. J. Pikūnas pasiūlė uni
versiteto vadovybei pagaminti 
to universiteto gyvenimo filmą 
ir jau yra pakviestas vienas De
troito filmudtojas. Toliau jis 
kalbėjo apie psichologijos de-

ilėLUjieatOS
partamtente vykstantį mokslą. 

Universitete yra 7-8 programos 
ir daugumoje jos surištos su biz
niu. šiuo metu u-tete studijuoja 
sekanti studentai lietuviai: D. 
čečiūnaitė, A. Smalinskaitė ir 
S. Uznys. Kalbėjo ir apie ruo
šiamą universiteto patalpose K.
Čiurlionio reprodukcijos meno 

parodą, kuri tęsis keletą savai
čių. Prisiminė ir apie Bowling 
Green u-teto prof. L Laurina- 
vičiūtės-Alsen pastangomis su
suktą apie K. Čiurlionį filmą. 
Trumpais bruožais papasakojo 
apie Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademiją. Dalį žinių davė raš-

GRADINSKAS
TELEVIZUOS 

VALDOMOS
x NUO TOLO

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

--------.-----------------------------------------------y

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

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
" -............... -1’.1 .r- 111.....~___ "

r"" ....
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GiLINYČlA 

2443 WEST 63rd STREET 
’ Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

■ .......

1

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063
....J : ~ 1.~

y—L.' i . ■— ■■■■■-. im—v..... ..

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 
—i ’ n i i ■<

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-Į223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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. — šeštadieni ir 

1 sekmadieni nuo 8:30 iki 9:3d vai. ( 
i ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 i i

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
Ut------- ■ -■ —--------

Mokslo Akademija buvo įkur
ta 1922 m. Lietuvoje. Pirmas, 
pirmininkas buvo vysk. J. Skvi
reckas. Įvyko keletas suvažia
vimų ir tremtyje. Dešimtasis 
suvažiavimas bus 1976 m. lap
kričių 25-28 dienomis Detroite. 
L. K. M. A. žinioje yra veikalų 
yra sutelkęs lituanistinę biblio
teką, dokumentinę medžiagą, 
etnografinį tautodailės muziejų

židinys Detroite 1976 m. lap
kričio 25-28 d. ruošia mokslinin
kų suvažiavimą. Jame daly
vaus : psichologai, literatūros 
kritikai, architektai, gydytojai, 
advokatai ir kiti įvairių sričių 
žinovai. Suvažiavime manoma 
turėti raštų ir dailės kūrinių 
parodą. Parodai ruošti vadovė 
sutiko būti Rita Garliauskaitė 
ir V. Veselka, leidiniui paruošti 
A. Smalinskaitė.

Lietuviy Fondo vajus
Prasidėjus Lietuvių Fondo va

jui Detroite ir renkant antrą mi
lijoną, savo įnašus didino Ma
rija ir Jurgis Mikailos iki 1,000 
dol. dabar įnešdami 75 dol. ir 
šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Simaitis iki 200 
dol., dabar įnešdamas 100 dbi; 
Vajus baigiamas koncertu-ba- 
liu, kuris įvyks 1976 m. kovo 
mėn. 27 d., Lietuvių Kultūros 
Centre. -.................. x

• Žurnalisty popietė
Popietė įvyks gruodžio 28 d. 

2 vai. p. p. Windsore pas My
kolą Kizį. Popietės metu bus 
aptarta žurnalisto-rašytojo Al
fonso žiedo knyga, “Mintijančio 
žmogaus žodis”. Norintieji po
pietėje dalyvauti registruojasi 
pas žum. Vladą Selenį tel. 293- 
4611.

V. T amas o n is, M. D., S. C
CHIRURGAS

' 2<54 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Retrd. telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS* 0. P?"
O ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jCį Aparatai - Froiezai. Meo. Bsn- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

, (Arch Supports) ir L t.
Vat: g—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2350 Wist 63 r d St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
PLEASE!

Myyw un

PREVENT j
FOREST FIRES I

mai: šaktovus, šošė, Alf. Indrai- Į i'usta* JeriuMdūjtr. 
ka, V. Bu driskas, Ruibys w 

ftnona daktare, agr. R. MamA- 
nienė, viena agr. iš Floridos, 
inž. Mastys, inž. Eiva su žmona, 
agronome, vilkaviškietė ginm. 
mokytoja Uršulė Vingelytė, Lie- 
tuvninRaitė, UpČienė, ponai Pa^ 
kalniškiai, viena ponia Sibiro ka- 
cetininkė ir kiti.

Kacetininkas J. Kreivėnas, jo 
nelaimės drdaugas, kartu sėdėjęs 
su agr. X Duobliu tarė keletą, 
žodžių, kaip jis kalėjime laikėsi 
stojiškai, fr 84 asmenų kame
rai vadovavęs. Jis guod^ su
žeistuosius, raminęs ir padėjęs 
nelaimėje sužalotiems savo drau
gams.

Korespondentas ne visur pa
žino dalyvavusius* bažnyčioje ir 
pietuose, nes pirma kart susi-

ma& Avigad sako, kad' rasti 
pelenai ir strėlių smaigaliai yra 
pirmasis ir tikras Nabuchado- 
.nozaro žygio įrodymas.

Rasta bokšto liekanos ran
dasi į vakarus nuo šventyklos

istorikai mano, nebuvo apjuos
ta siena iki. antrojo šimtmečio- 
prieš Kr. Tais laikais Hasmo- 
neanu karaliai; giminės Judo. 
Mlaccabėj aus* buvo užsiėmę 
išplėtimu imperijos ir miestų 
įtvirtinimais. Tačiau istorikas 
-Josephus Flavijus, kuris gy
veno pirmame Šimtmetyje* gi
mus Kr., tvirtina, kad Hasmo- 
neanų siena pakeitė vieną iš

Vėliau atvyko buv. Vilkaviš
kio klebonas kun. J. Kardaus- 
kas, vyr. sūnus su žmona, po
nios seni bičiuliai Jonikai.

Klebonas ta proga pašventino 
namus.

Ponia rodė jo šaulišką unifor
mą su medaliais, fotografijų net 
su laidotuvių procesija, retų su
sirašinėjimo dokumentų su ko--

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

"JiH, mylimiausiai!, patys sava statydami ant iOay švankiausio ti- 
Milmo, melsdamies šventoj* .dvasioje*'. — Judo 20.

Kai kuriems maldos yra apsunkinimas, nuoboda, bet tikram krikščio
niui maid* didžiausiu palaiminimu. Tai yra brangiai m» jo privilegija 
artintis prie dangiškos malonės sosto ir gauti sau pamgailėjimo, nuodėmių 
atleidimo ir visokios reikalingas pagalbos. Šita palaiminta maldų privile
gija prildaiiso Dievo žmonėms, kuriems yra leista artintis pas dangiškąjį 
Tėvą,, visos malonės ir paguodos Dievą, visų geni dovanų Davėją. Pas tą 
visų begaliniu erdvių Tvėrėją gyvenantį aukščiausiame danguje, jie gali 
visuomet ateiti vardim mūsų didžiojo Užtarėjo ir Atpirkėjo, kuris yra per- 
malda vw 3 g už.- m ūku nuodėmes-

Kaaaoti^ aotradioni Sophia Barčus radijas skalbia ive^io Raito tyrini* 
tofų afikinlmus.

Visi žino,, kad mirtis yra- žiauri Ir paliočia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rurieilt | tą klausimą atseko knypūtė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemniramal. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET,
i CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAITO TYRINĖTOJAI

vėlyvesnių karalių.

Po 1967 m. Izraelio — arabų 
*karo, vyriausybė panoro at*-: 
statyti sugriauto senojo miesto

žalės istorinės liekanos, kurios 
archeologo Avigad’o žodžiais 
tariant, “viskas derinasi kar-' 
tu — istorija ir archeologija”.

ieškojo savo be žinios dingusio 
vyro.

Dalyviai, kurių dalyvavo apie 
30; skirtėsi prisiminę savo bu
vusį kolegą ir seną bičiulį, dė
kojo jo žmonai už šaunų savo 
vyro paminėjimą bažnyčioje ir 
namuose.

Reikia stebėtis, kaip motina: 
su mažais vaikais leidosi į neži
nią, užaugino, išmokslino abu
du sūnus. Juodu sukūrę set- 
mas. Jaunesnysis South Korė
joj su ypatinga misija išsiųstas. 
Armijoj jau 17 m., K. Paulius

SLA 200 kp. susirinkimas
SLA 200 kuopos metinis ir 

svarbus susirinWmas įvyks šį 
sekmadienį gruodžio mėn. 14 <L. 
2 vai. p. p. Juliaus ir Gabrielės- 
Rimkūnų namuose, 8446 Salem 
Lane, Dearborn, Mich. 48128. 
Bus renkama 1976 kp. valdyba 
ir nominuoti kandidatai į Pildo
mąją Tarybą. Taip pat bus-pri
imami narių mokesčiai. Bus pa
daryta bendra nuotrauka ir po. 
to kavutė. A. Sukauskas

NABUCHOD0NOZARO
’ STRĖLĖS

Hebrajų universiteto Jeru 
žalėje archeologai atrado šluok, 
snį pelenų, ir inedinių. anglių 
ant molinio pado, giliau že
mėje. Atrastasis padas priski
riamas senovės? sargybų, bokš- 
tuiį buvusiam senojo miesto 
žydų kvartale; Pelenuose taip
gi rasta keletas strėlės smaiga
lių, kurie sprendžiant iš for
mų, priskiriami Babilono ka
riuomenei.

Iš rastų bokšto liekanų ir ži
nomų istorinių- davinių, spren
džiama, kad bokštas buvo su
griautas Nabuchodonozaro in
vazijos metu; 586 m. pr. Kr. 
Radinys buvo atidengtas be
kasinėjant ir tyrinėjant pirmą 
ją Jeruzalės sieną, kuri priski
riama- Izraelio karalystės lai
kams, remiantis senojo žydų 
'istoriko Josephus Flavijaus 
raštais. Iki minėto atradimo, 
jos buvimu abejojo daugelis 
archeologų.

Skelbiant atradimo davinius, 
Hebrajų universitetas Jeruza
lėje pareiškė, jog. miesto sie
noje yra reikšmingiausias isfoi 
rinis paminklas, koks tik buvo

INFLIACIJA SPARTESNĖ
Prekybas departamentas pra

neša, kad ISTfr metų pirmame 
pusmetyje fabrikantai išleis įmo
nių- įrengimams, mašinom? ir jų 
dalims supirkti 5% daugiau ne
gu kad- per paskutinius 6 mė
nesius 1975 metais buvo išleis
ta; Padidintos 5;% įmonėms ge
rinti sumos neišlygins infialci- 

’Hių kainų; kurios 1976 m. padi
dėsiančios 6-7 %>.

Į
1975 m. minėtiems- reikalams 

buvo išleista 113.5 bil. dolerių, 
gi 1976- m. pirmųjų 6 mėnesių 
laikotarpyje bus išleista 119.5 
^bilijono. Pasak prek. departa
mento,. ši 119.5 bil. suma,, dėl 
.padidėjusių kainų,/bus. 10%' ma
žesnė už 1974’ metų sumas. In- 
■fliacija visdėlto yra greitesnė.

SKAITYK' PATS' IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI;

Susiriti kirmy

PRANEŠIMAI

— Našliu. NaUiukiįi ir Pavieniu 
Draugiško klubo susirinkimas įvyks 
gruodžio 12 dieną 7 vai. vakaro Vy
čiu, salėje, 2455 W. 47th. SL Via įdu
bo nariai įpareigojami dalyvauti. Bus 
renkama nauja vaidyba ir aptariami 
svarbūs reikalai. Po susirinldnio vai
šės ir šakiai. V: Cinką; sekret

; — SLA 134-tos Mofeiy kuopos, su- 
brinkimas įvyks gruodžio 1S dieną 
■Chicago. Savings and Loan svetainė
je. 6245 So. Western Are. Pradžia 
1 vai. popiėf. Narėje malonėkite skaito , 
Uhgai dalyvauti, nes bus valdybos rin- ’ 
kimas it nominacijos. Taip pat bus 
Kūčių vaišės ir pasikeitimas dovanė
lėm. Narės prašomos atsinešt po do
vanėlę. A. HaUk, nut. ra&.

— Lrefuviv Moterų Draugijos Ap- 
švieta priešmetinis susirinkimas i vyks» 
š’eštadeinį; gruodžio 13v dieną 1*30 vai. 
popiet; 254d' W> 71st: SU N^rės- kvie
čiamos atsilankytų nes yra daug rei
kalu aptarti it bus Valdybos rinkimas 
1976 metama Taipgi atsineškite do
vanėlę Š2.00 vertės, dovanu pasikeiti
mui. Po susirinkimo bus vaišės. Į

Rožė Didžgalvienė, rast. .

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■ =..... ...............................—

Laidotuvių Direktoriai

6845 Sa WESTERN AVK

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KETURIOS SAVAITĖS NUO 
A. A. J. DUOBLIO MIRTIES

Gruodžio 6 d. 10 vai. buvo šv. 
mišios Jėzuitų koplyčioje. Laike 
mišių kun. Pečkys pasakė pa
mokslą. Giedojo vilkąviškietė p. 
Mastienė. Grojo vargonais mu
zikas Motekaitis.

Bažnyčioj lankėsi daug jo 
draugų agronomų, pažįstamų.

Po mišių jo žmona agr. A. Bu
blienė visus pakvietė pietų j sa
vo kuklų namelį. Kai niekur ki
tur jos darželį puošia meniškas 
lietuviškas kryžius.

Agr. J. Duoblys buvo Vilkaviš
kio aps. agronomas. Buvo areš
tuotas su keletą kitų pirmomis i 
okupacijos dienomis. Pasodin
tas j Marijampolės kalėjimą. Iš 
ten po ilgų ir kankinančių tar-j 
dymų buvd išvežtas į Sibirą. Si- * 
bire išbuvo bemaž 8 metui, kaip 
ir visi kiti su palaužta sveika
ta buvo grąžintas į Lietuvą.

Palaidotas lapkričio 2 d. ša
lia savo tėvų. Paminėtini pietuo
se dalyvavo jo kolegos agrono-. -

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT{.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Sunkioj ligo» išvarginta^ numirė musų mylima žmona, 
mamytė, uošvė ir senelė

MAGDALENA KURIENe
Gyveno Chicagoje. *

Mirė 1975 im gruodžio* mėn. 9 dieną, 2:30 vai. popiet, 
sulaukusi 71’ metų.- amžiaus. Gimusi Lietuvoje,. Kybartuose.

Amerikoje išgyveno. 25- metus.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 

West 71et Street
Penktadienį, gruodžio 12. dienų 11:00 vai. ryto bus ly- 

dilna iš koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos baž*- 
nyėią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama šv, Kazimie
ro Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Magdalenos Kurienės giminės, draugai ir |>a- 
žįslami nuoširdžiai kviečiąmį. dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jm paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ' 1

Nuliūdę lieka:

Vyras, duktė, žentas- ir an ūkai.

I>ai<loluvių Direktorių*. Išnnald A. Petkus. Tel. GR 6-2345.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3367 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 59th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

So. CAHTORNTA AVE Phone: LAfayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Te!.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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NOTARIATAS

INCOME TAX SERVICE

musu

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų

PAVARDE IR VARDAS
SKAITYK PATS IR PARAGINK

ADRESAS KITUS SKAITYT

EUROPA BUS 
STIPRESNĖ!

HEART 
FUND

VOS NEUŽKLIUDĖ
KITO LĖKTUVO

kad 
pėdii

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

185 North W<b**h Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Call Frank Zapolis 
3208 «/2 W. 95th St.

GA 4-8654

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

— Violeta Nešukaitytė, To
ronto Lietuvių sporto klubo Vy
tis narė ir tarptautiniai žinoma 
stalo teniso žaidėja, pakviesta į 
Kanados geriausių sportininkų 
draugiją.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefj REpublIc 7-1941

— Adv. G. Balčiūnas, adv. A. 
Juodgalvis, S. Janušauskas, S. 
Masionis ir P. Raudys išrinkti 
Toronto Lietuvių profesionalų 
ir verslininkų sąjungos valdy- 
bon, o Revizijos komisijon — V. 
Bačėnas, G. Beresnevičius ir E. 
Kundrotas.

NAUJIINOS, CHICAGO I, ILL, — THURSDAY, BSCIMBHR 11, 1978

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

— Vytas Mickevičius išrinktas 
Toronto universiteto Lietuvių 
klubo valdybos pirmininku. Val- 
dybon išrinkti: Dalia Sokolovai- 
tė, Snaigė Valiūnaitė, Dana Žu- 
lytė, Algis Janušauskas ir And
rius Gaputis.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į
RENTING IN GENERAL 

Nuomos

4369 ARCHER AVE., CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimai Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metu patyrimas.

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 
pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS x 
4444 Se WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. TeL VI 7-3447

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas 
Prašome telefonuoti pasitarimui 

HA 1-6100

— Kpt Ignas Lukošius pa
skirtas Bostono priemiesčio 
Roxbury policijos nuovados vir
šininku. Ta apylinkė pagarsėjo 
paskelbus masinę mokyklų in
tegraciją Bostone ir jo apylin
kėse.

Brmgenybės, Laikrodžiai, Dovanoj 
visom progom*.

3237 WEST 63 rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

radiciniam susirinkimui paštinink 
nesveikuos

— Tradicinė Kalėdinių gėlių 
paroda Garfield ir Lincoln par
kų gėlynuose prasidės gruodžio 
20 d. ir tęsis iki sausio 4 d.

— Dail. Petro Bugailiškio dar
bų paroda bus Toronto Lietuvių 
namuose Gedimino pilies menė
je gruodžio 13 ir 14 d. Tuo lai
ku ten pat bus LAS Kanados 
vietininkijos suvažiavimas.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS SU 
ATSKIRU ĮĖJIMU Marquette Parke 

Tel. 776-4513.

HEl P WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. - 

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Pranas Būdvytis iš Gage 
Parko apylnikės, surinkęs re
kordini skaičių parašų 2-jo PLJ 
kongreso peticijoms, visuomet 
prisideda prie bendrų darbų bei 
akcijos. Dabartiniu metu jis 
prisideda prie muz. Jurgučio 
šeimos išleidimo iš Sovietų Są
jungos, naudojant palankius 
tam tikslui Helsinkio susitari
mus. • .'i •

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

Ramunės kepsniai šven
tėms. Ona Konkulevičienė ir 
Bronius Zabukas, Ramunės de
likatesų krautuvės savininkai, 
2547 West 69-toj gatvėj, telef. 
925-4254, jau pasiruošė Kūčių ir 
šv. Kalėdų stalui aprūpinti ger
biamus klijentus visais jų 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. 
Pirmadieniais uždaryta.

530.00, pusei mėty — $16.00, 
$8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 

— $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo- 
Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Briuselis. — 10 iš 13 Europos 
NATO šalių ministeriu — vi
si išskyrus Prancūzija, Islandi
ją ir Portugaliją — susitiko

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
510. 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, laisvamanišku 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, Ill. 60608

metinės NATO pasitarimų žie 
mos savaitės atidarymui. Pir
mininkas pasakė, kad dešim
tuko grupė, taip- vadinama 
“Europos grupė’*, paskelbs 
išlaidas ginklų patobulinimui, 
“reikalingam išlaikyti ir pa
kelti Europos gynybos pajė
gumą” 1976. m.

, Jau'sutarta padidinti gyny
bos arsenalą šimtais "tankų, re
aktyvinių naikintuvų ir raketų.

ginimu už darbą. Šiuo atžvilgiu, 
galima sakyti, pasireiškia abie
jų pusių bloga valia, kurią kurs
to ir “gundo” visiems žinomas 
skriaudžiamųjų “užtarėjas”. 
Reikėtų paminėti ir tai, kad da
linai tų streikų priežastimi yra 
— stoka pas paštininkus kilnaus 
pasiaukojimo valstybės gerbū
viui bei gerovei. Jiems nesvar
bu, kad paštas duoda milijoni
nius nuostolius, kuriuos ir kas
met keliamas pašto mokestis ne
gali išlyginti. Paminėtina, kad 
Lietuvos paštas duodavo į me
tus apie* 2,600,000 litų pelno. 
Anekdotinis patarimas: pavesti 
pašto vadovavimą lietuviams — 
nuostolių nebūtų ir patarnavi
mas nešlubuotų.

Lietuvoje paštininkų užmo
kestis, palyginus su čia esamu, 
buvo menkas. Tą mes žinojome, 
vertėmės gana kukliai ir negal
vojome net mintimi kokį tai strei

antra 
savaičių 

Lapkričio 26 d. TWA

— Dr. Vaclovas Paprockas iš 
New >JYorko, buvęs PLGS ir 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
S-gos pirmininkas, žinomas vi
suomenininkas ir kultūrinin
kas, pradėjo . 71-muosius am
žiaus metus. Jis renka medžia
gą ir duomenis apie 3 chirur
gus — dr. J. Žemgulį, dr. S. 
Mačiuli ir dr. A. Gudom, ku
riuos rusai nužudė 1941 m. bir
želio mėn. 26 d.

Naujienoms reikalingas
SPAUSTUVĖS DARBININKAS

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate, Notary Public.

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

šymai ir kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS’ 

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 9 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS

o Patsys naujausieji vokiški 
aparatai, gauti Gradinsko elek
tronikos parduotuvėje. Ant 
grindų pastatomi Hi-Fi Stereo 
radijai — patefonai su ketverio- 
mis bangomis. Staliniai: stereo
foniniai ir “keturių matavimų”. 
Nešiojami: nuo mažiausio ligi 
pačių gerųjų su dvidešimtviena 
banga. Magnetofonai (tape re
corders) : kasetiniai, aštuonių 
takų, atvirų ričių; monofoniniai 
ir ir stereofoniniai; veikia namų 
elektra ir baterijomis. Garsia
kalbių sistemos: lig katurioli- 
kos vienam aparatui. "Vokiškų 
aparatų pasirinkimas dabar pats 
geriausias: apie 40 modelių. 
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ligi Kalėdų 12—4. Tre. 
užd. Adresas: 2512 W. 47th St. 
Tel. FR 6-1998. (Pr).

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

— Giedrė Paulionienė, A. Rin
ktinas ir V. Taseckas (vedėjas) 
moko Toronto aukštesniuosiuose 
lituanistiniuose kursuose. Yra 
3 grupės su virš 50 studentų. 
Miesto mokyklų administracija 
duoda nemokamai patalpas ir 
moka mokytojams algas.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

Socialinio gyvenimo vardyne, 
žodis streikas, pasako ką tai 
ypatingo svarbaus, o jo veiks
mas atneša ir gero ir blogo. 
Todėl streikuojantieji turėtų 
būti apdairūs, kad nenupiovus 
šakos ant kurios sėdi.

Daugumai Lietuvos paštinin
kams, buvusiems ištikimiems 
valstybės tarnautojams, dar iki 
šiol sunkiai suprantami ir keis
tai atrodo taip grėsmingi pašti
ninkų streikai. Nesigilinant i ki
tų darbo sričių streikus ir jų 
neneigiant, reikia stebėtis, kad 
taip lengvai Šiame kontinente 
paštininkai išeina i streiką, pa
likdami be jokio “skrupulo” ir 
atsakomybės svarbų visuome
niniai valstybinį darbą.

Galėtų kilti klausimas, kar 
čia kaltas? Atsakymas būtų 
toks paštininkai, kurie reikalau
ja ko negalima ir vyriausybė, 
kuri nesirūpina teisingu atly-

— 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.

-*• Čiurlionio Galerijos “Dailės 
Aruodas”. Norėdama padėti dai
lininkams ir visuomenei, Čiur
lionio Galerija, Ine. š. m. gruo
džio mėn. 6 d. atidarė “Dailės 
Aruodą” — nuolatinį dailės kū
rinių pardavimą. Jau turima 
dešimties dailininku darbu. 
Aplankykite ir įsigykite nesen
stančių dovanų. “Dailės Aruodo” 
valandos: pirm., antr. ir šešt. 
12—5 vai., ketv. ir penkt. 12—7 
vai., sekm. (išskyrus didžiąsias 
šventes) 2—5 vai. Adresas: 
8929 So. Harlem (Midland Sa
vings rūmuose). Tel. 839-5299 
arba 436-1722. (Pr).

ką-maistą Kelti, tik todėl, kad 
turėjome gražų pasiaukojimo 
jausmą Lietuvai, jos valstybei. 
Ir šiandien tuomi galima di
džiuotis, kad dirbta nesvajojant 
apie streikus.

Trumpai apžvelgtus paštinin
kų socialinio gyvenimo įvykius, 
numatoma smulkiau panagrinė
ti Lietuvių Paštininkų S-gos me
tiniame susirinkime, kuris šau
kiamas gruodžio-21 d. 1 vai. K. 
Repšių namuose, 6608 S. Rich
mond Ave. Ta proga bus atšvęs
tos Kūčios — prieškalėdinis tra
dicinis paštininkų pobūvis.

J. Tijūnas

<> Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos ar asmeniškų 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).

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. S29.900.

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32.000.
2 BUTŲ 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. 'Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

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

Jay Doolittle gyvai atmena 
kas nutiko “Aš mačiau jį pra
lekiant pro šalį, šviesas ir visą. 
Jis lengvai galėjo būti 100 pė
dų atstume, o gal net 20-ties”, 
jis pasakė šį šeštadienį.

“Aš susinervinau”.
“Jis” — Boening 727. buvo 

praskrendąs pro kitą bevardi 
lėktuvą, kurio keleiviu buvo 
Doolittle šį penktadienį.

Jis atsimena pilotą, pertrau- 
lėktu- 
kelei-

kianti eilinį pranešimą 
vo garsiakalbiu lėktuvo 
viams.

Pilotas kalbėjo apie 
artėjantį nusileidimą, kai štai 
ga jis sušuko, “O, palauk, su
stok!” prisimena Doolittle.

Tuomet, sako Doolittle, dau
guma lėktuvo keleivių dar ne
susivokė kas nutiko, nes retas 
turėjo galimybės visa tai pa
matyti.

Abu lėktuvai laukė signalo 
nusileidmui. Jie buvo virš Mi
chigan ežero penktadienį apie 
60 mvliu i šiaurės rvtus nuo O’ 
Hare aerodromo. United flight 
lėktuvas, skridęs iš Providen
ce, R. L, kurio keleiviu buvo 
Doolittle, su. 57 keleiviais, o 
TWA iš Hartford, Conn. —77.

Federalinės-Aviacijos Admi
nistracijos pranešėjas Neal 
Callahan praeiškė, kad TWA 
pilotas pamatė United lėktuvą 
tiktai kai jie buvo 300 pėdų nuo 
tolyje vienas nuo kito. United 
pranešėjas konstatavo 
lėktuvai prasilenkė 51 
atstume.
Išvengta avarija buvo 
mažiau kaip dviejų 
bėgyje 
jumbo jet iš Philadelphijos į 
Los Angeles vos neužkliudė 
American Airlines lėktuvo virš 
Michigan valstijos.

Doolittle sako, kai jis atvyko 
į viešbutį mieste, penktadienio 
vakarą, jis suvalgė “hambur- 
geri”, išgėrė keletą bonkų 
alaus ir nuėjo miegot.
Miči gatve lis•JUBILIEJINIŲ METU

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu. Minint ta sukakti, gerbiant pirmojo 

Amenkos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja uz Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalio^ 
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuziiu laikais. .Tos 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoįe ir Kanadoje metams —

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00.
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn
se — $31.00 metams.

— Sol. Birutė K&įrhežaitė yra 
pakviesta duoti operų ąrijų kon
certėlį “City of Hopą” ąmerikie- 
čių organizacijos narių priėmi
me. Jis įvyks 1975 m. gruodžio 
mėn. 13 d., 8 vai. vakare, Dol- 
nick Max Dr. Community Cntr. 
salėje, 6122 No. California. 
1976 m. vasario mėn. Birutė Ke- 
mežaitė vyksta į Europą užre- 
korduoti (įdainuoti į magnetinę 
juostelę) operų arijas su sim
foninio orkestro palyda naujai 
vokalinei plokštelei. Šį visą rei
kalą tvarko B. Kemežaitės buvę 
“šv. Cecilijos Konservatorijos” 
profesoriai — Romoje. Grįžusi 
iš Europos, sol. B. Kemežaitė 
yra numačiusi visą eilę koncer
tų amerikiečių publikai. (Pr).

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vlenintelj 
i F lietuvį kailininką 
/J Chieagoje ------

Ulįk NORMANĄ 
dRj^^BURŠTEINĄ 

263-5826

677-84«9 
(buto)

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

^fiOME INSURANCE^




