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KISINGERIS TARIASI SU RUSAIS 
MASKVOJE IR WASHINGTONE 

Pravda pritaria sovietų politikai ir 
aštriai kritikuoja JAV ir Kiniją

WASHINGTON AS, D. C. — Sekretorius Kisingeris, grįžęs iš 
Europos, tuojau pradėjo įtikinėti sovietų valdžios atstovus, kad 
jie sustabdytų ginklų siuntimą į Angolą. Kisingeris jau susi-
žinojo su sovietų valdžios atstovais Maskvoje ir su sovietų parei
gūnais Washingtone. JAV reikalauja, kad sovietų valdžia su
stabdytų ginklų siuntimą į Angolą.

Ar šis naujas sekretoriaus Ki
ši ngerio žingsnis kiek padės An
golai, šiandien sunku pasakyti. 
Šiandien Maskvoje išėjusi Prav
da labai aštriai kritikuoja Ame
rikos ir Kinijos politiką Ango
loje. Sovietų valdžios laikraštis 
sako, kad sovietų valdžia pade
da Angolos liaudžiai sudaryti de
mokratinę vyriausybę, kuri baigs 
išnaudojimą, tuo tarpu Ameri
ka, Kinija ir kitos vakarų Eu
ropos valstybės stengiasi pratęs
ti kolonializmą.

Pravda labai aštriai kritikavo 
JAV ambasadoriaus Jungtinė
se Tautose primetamus kaltini
mus Sovietų Sąjungai. Sovietų 
Sąjunga nesistengia kolonizuoti 
Angolos, bet bando padėti An
golos liaudžiai’ sudaryti vyriau
sybę, kuri pati galėtų valdyti 
kraštą. Iš sovietų dienraščio 
tono, paruošiamo su užsienio mi
nisterijos ir paties Brežnevo ži
nia, neatrodo, kad sovietų val
džia bandytų trauktis iš Angolos.

Vakar atrodė, kad senatoriai, 
bandę sustabdyti bet kokią pa
ramą Angolai, laimėjo svarbų 
užsienio politikos žingsnį. Jie 
imasi priemonių uždrausti pra- 
zidentui Fordui ir valstybės se
kretoriui teikti bet kokią para
mą Angolai. Toks yra JAV at
stovų rūmų dagumos nusistaty
mas. Bet tikrovė visiems akis 
bado: JAV neteiks jokios para
mos, o sovietų valdžia siunčia 
ne tik savus ginklus, bet ir sve
timus kareivius į Angolą. Kiek
vienam aiškėja, kad rusai, įsi
stiprinę Angoloje, kenks lais

vam susisiekimui pietų Atlante.
Sekretorius Kisingeris, paty

ręs apie šitokį kongreso daugu
mos nusistatymą, ėmėsi kitos 
politikos. Jis paskutinėm dviem 
dienom tarėsi su keliais Afrikos 
valstybių pareigūnais apie prie
mones naują kolonizaciją, o Wa- 
shingtonas, pasitaręs su prezi
dentu Fordu, reikalauja, kad so
vietų valdžia nesiųstų ginklų į 
Angolą. Pasitikėjimų metu jis 
aiškiai rusams pasakė, kad so
vietų valdžios nutarimas siųsti 
ginklus į Angolą gali pakenkti 
visai detentės politikai. Ar so
vietų valdovai nusigąs šitokiu 
grasinimu, tuo tarpu dar neži
nia, bet vakarykštis Pravdos 
straipsnis visai kitu tonu kalba 
apie visą Angolos reikalą. Ki
singeris yra įsitikinęs, kad jis 
paveiks sovietų valdžią keisti 
Angolos politiką.

DDR DIDINA GYNYBOS 
SĄMATĄ

RYTŲ VOKIETIJA. — DDR 
— 1976 metams yra paskyrusi 
gynybos ir milicijos reikalams 
10.2 milijardus markių, kas su- 
už praeituogius metus.

Izraelis pateisina 
savo reidus į Libana 

c- c

TEL AVIVAS. — Kariuome
nės štabo viršininkas Mordechai 
Gur pasakė trečiadienį, kad Iz
raelis sustiprins savo kampa
nija prieš arabų partizanus ir 
pateisino oro antpuolius ant tai
kinių Libane, padarytus anks
čiau šį mėnesį, kaip kairinę 
sėkmę.

’’Izraelis tebekovos ir tebemuš 
teroristus atitinkamom priemo
nėm, kai sąlygos bus tam tin - 
karnos”, pasakė lt. gen. Gur gru
pei . studentų Jeruzalėje.

Jis pasakė, kad rezultatai'šio 
mėnesio antros dienos reidų ant 
taikinių šiaurės ir pietų Libane 
buvo geri ir, kad taikiniai ne
buvo gyvenamuose pabėgėlių' 
stovyklų -dalyse.

Pranešimai iš Beiruto sakė, 
113 buvo užmuštų ir 128 sužeis
ti antpuoliuose ant pabėgėlių 

stovyklų. Kariniai šaltiniai čia 
sakė, kad reidai buvo ant parti
zanų štabų.

Tripolio gyventojai 
bėga palikę namus
BEIRUTAS. — Aršios gatvių 

kovos tarp krikščionių ir mu
sulmonų Tripplije privertė tre
čiadienį gyventoj u d šio antro 
savo didumu Libano miesto bėg
ti iš savo namų, o taip pat pri
vedė dviejų dienų paliaubas prie 
visiško žlugimo.

Saugumo karininkai pranešė
— 16 užmuštų ir 45 sužeisti. Jie 
pasakė, kad minosvaidžių sviedi
niai pataikė į mokyklą ir rake
tos padegė keletą daugiaaukščių 
gyvenamųjų namų.

Kovos taip pat įsiliepsnojo ke
liuose Beiruto priemiesčiuose, 
kuriose policijos žiniomis, 6 už
muštu ir 8 sužeisti. Viešbučio 
rajonas centriniam Beirute, vir
tęs tvirtove, buvo ramus, bet 
antgonistus buvo galima matyti.

ANTRAS BOMBŲ FABRIKAS
LONDONAS. — Londono slap

toji policija — Scoatland Yard
— praneša, kad beieškant tero
ristų Londone, netikėtai buvo 
surastas antras bombų fabri
kas. Fabrikas buvo įsitaisytas 
vieno namo trečiame aukšte. 
Rasta pridirbtų bombų ir daug 
joms gaminti reikalingos me
džiagos.

♦ JAV atstovai gali pasitrauk
ti iš UNESCO, Jungtinių Tautų 
mokslo, auklėjimo ir kultūrinės 
organizacijos, savo veiklos pa- 
grindan padėjusios prieš sioniz
mą nukreiptą rezoliucija.

AUKSO LYDINĮ 11 DIENU 
VEŽIOJO PO PASAULĮ

Iš Vokietijos aukso turėjo nuvežti 
į Saudi Arabijos sostinę

CHARLESTON, S. C. — Praeitą trečiadienį iš ilgos kelionės 
grįžęs didelis Amerikos transporto lėktuvas parvežė pusės mili- Į 
jono dolerių vertės aukso lydinio. G

Muitininkai tuojau nustatė, 
kad tas aukso lydinys įvežtas į 
JAV nelegaliai.

Lakūnai nieko apie minėtą 
auksą, nežinoję, nes jis buvo pa
krautas pačiame priešakiniame 
skyriuje, kur labai retais atsiti
kimais dedamos prekės.

Auksas siunčiamas iš Šveicarijos
Lėktuve rasta pusės milijono 

dolerių vertės aukso, kuris tuo. 
tarpu nežinia kam priklauso.

Vėliau pradėjo aiškėti, kad jis
11 dienų buvo vežiojamas Iš 

vienos valstybės į kitą. Didy
sis lėktuvas vežiojo keleivius, 
bet apie auksą mažai kas tesirū
pino.

Per 11 dienų keitėsi didžiulio 
lėktuvo įgulos ir patarnautojai, 
bet paskutinieji nieko nežinoję 
apie auksą. - ?. •.
Auksą bet kas galėjo neštis

Lėktuve rastos kelios aukso 
lydinio dėžės. Viena dėžė buvo 
atidaryta, joje trūko 7 lydinio 
gabalų.

Tuo tarpu iš Europos atei
nančios žinios sako, kad auksas 
priklauso Šveicarijos bankui. Iš 
Šveicarijos jis buvo siunčiamas 
į Saudi Arabiją, Jeddos banką, 
šveicarų lėktuvai atvežė Į 
Frankfurtą 1,335,000 doleriu 
vertės aukso.

Muitininkai pasvėrė Charles
ton aviacijon bazėn atvežtą auk
są ir rado jį tiktai pusės mili
jono dolerių vertės. Tai reiš
kia, kad pakelyje dingo apie 
850,000 dolerių vertės aukso.

Dabar policija pradės tardy
ti lakūnus ir patarnautojus, kol 
nustatys kas ir kur auksą ėmė 
iš lėktuvo ir kodėl jis nebuvo 
iškeltas Saudi Arabijos aerodro
me. Iš kelionės likęs ir į Char
leston lėktuve rastas auksas da
bartiniu metu yra Amerikos 
muitininkų žinioje. Aiškinimo 

darbą įkinkyta tarptautinė po
licija.

Britų Kolumbijoje 
rinkimų rezultatai 
VANKUVERIS, Kanada. — 

“Social Credit” partija Britų 
Kolumbijos rinkimuose laimėjo 
nesitikėtą pergalę, visas kitas 
partijas palikdama toli užpaka
lyje.

“Social Credit Party” su sa
vo senu vadu Bill Bėnnett prie
šakyje iš 55 vietų Britų Kolum
bijos provincijos legislatūroje 
laimėjo 36 vietas, kuomet jos 
konkurentė (kairiųjų) New De
mocratic Party tegavo vos 16 
vietų, o konservatyvai ir libera
lai “laimėjo” tik po vieną vietą.

šios provincijos rinkimais gy
vai yra susidomėję amerikiečiai, 
kadangi kairiųjų kandidatai ža
da reikalauti įstatymo, kuriuo 
svetimšaliams Kanadoje būtų 
uždrausta pirkti žemę.

Rinkimai Argentinoj 
įvyks 1976 metais
BUENOS AIRES. — Įsitvirti

nusi Izabelės .Peron administra
cija nusprendė trečiadienį pada
ryti visuotinius rinkimus 1976 
m. spalio mėn. 17 d., mirusio 
Juan D. Perono pirmo žingsnio 
į galią trisdešimt pirmųjų me
tinių dieną.

Visuotiniai rinkimai buvo ank
sčiau numatyti 1977 m., bet val
džia pereitą mėnesį nusprendė 
juos priartinti.

Renkami bus: prezidentas, vi
ceprezidentas, kongresmenai, 
gubernatoriai, provincijų įgalo- 
tiniai, merai ir municipaliteto 
nariai. ’ - -v

Amerikos Atstovų 
Rūmai baiminasi

JAV “garbingai” nudegusios 
pirštus Vietname, nelinkusios 
vėl įsivelti į tokį pat įvykį An
goloje. Tuo ypatingai yra su
sirūpinę Atstovų Rūmai. Jie yra 
pasiryžę net prilipdyti įstatymų 
gilią turinčius priedus prie ka
rinės Pentagono sąmatos.

Paaiškėjus, kad prezidentas 
visiškai nemano įsivelti į buvu
sios portugalų kolonijos civili
nį karą, šiek tiek atližo. Tačiau 
Angolos klausimai vėliau bus 
rimtai svarstomi Atstovų Rū
muose.

Sen. Humphrey puola
“Auksaburnis” sen. Humph

rey ypatingai puola prez. For
do administraciją, kad ji berei
kalingai lendanti j Angolos ug
nį. Jis sakė, kad Amerika prieš 
Rusijos įsikišimą į Angolą jau 
išleisdavo 10 milijonų dolerių 
metams, o dabar jau 60 mol. 
dol., išleidžiama siunčiant te
nai pabūklus bei lėktuvus. Blo
giausia, pasak Humphrey, kad 
Pentagonas, visiškai neatsiklau
sęs kongreso, sąmatoje yra nu
matęs išleisti 750 mil. dol. An
golos civiliniame kare.

Kiti kritikai

Sen. R. P. Griffin, mažumos 
pirmininko padėjėjas, pabrėžė, 
kad Angolos klausime turi būti 
lankstumas, kad administracija 
ir ČIA turi turėti veiksmų lais
vę Sovietų Rusijos ir Kubos ka
rių akistatoje, esančių Angoloje.

Baltųjų Rūmų spaudos rei
kalų sekretorius pareiškė, kad 
Amerikos lakūnai Angoloje dar
buojasi pabūklų taikintojais. Jis 
dar pridūrė, kad savaitės pabai
goje -prezidentas turėsiąs spau
dos konferenciją, tad Angolos 
klausimais pasisakysiąs daugiau.

Mokesčiams rinkti komisijonierius 
Donald C. Aleksander pats pateko di- 
delėn bėdon. Iki šiol jis tikrindavo 
kitu mokamus mokesčius, o dabar jo 
mokesčius tikrina du kongreso komi
tetai, FBI ir jo paties vesta mokes
čiams rinkti įstaiga. Jis yra labai pa
sipiktinęs ir tvirtina, kad kaltintojai 

yra melagiai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

*• Britų premjeras Wilson su
kviestiems-užsienio žurnalistams 
papasakojo apie šiaurės Airijos 
gyventojų vedamas kovas su 
maištininkais. Jis tvirtino, kad 
amerikiečiu siunčiamos aukos 
naudojamos žmonėms žudyti, 
ginklų dirbtuvėlėms steigti. Jis 
prašė amerikiečius neduoti au
kų maištaujantiems airiams.

♦ Sen, Javitz žmonai vagi
liai išnešė auskarus, vertus 30,- 
000. Vagiliai įėjo į vidų, kai ji 
tik kelioms minutėms buvo iš
ėjusi.

♦ Teisėjas H. Corcoran įsa
kė buvusiam angliakasių unijos 
prezidentui Boyle ir kitiems val
dybos nariams grąžinti j iždą 
$250,000, kuriuos jie, neturėda
mi teisės, 1960 metais pasisa
vino. Buvęs unijos iždininkas 
privalo grąžinti 97,000 dolerių, 
kuriuos jis 1968 metų konven
cijoje išleido dovanoms. Niekas 
neturi teisės imti iš unijos pen
sijų fondo.

*• Paskutiniame Jungtinių Tau 
tų posėdyje JAV ambasadorius 
pasakė kalbą, smerkiančią, kad 
kuriuos šios asamblėjos nutari
mus, Jis nurodė, kad pasaulyje 
yra tiktai 29 demokratiškai val
domos valstybės, bet viena jų — 
Šveicarija — nepriklauso Jung
tinėms Tautoms. Visas kitas val
do diktatoriai.

♦ Įtakingiausieji Bostono 
respublikonų vadai remia prezi
dento Fordo, o ne Reagano kan
didatūrą į prezidentus.

♦ Irano, Irako ir Alžerijos at
stovai atmetė Kisingerio pasiū
lymą aliejaus eksporto valsty
bėms padėti neturtingoms tau
toms.

♦ Prezidentas Fordas vetavo 
įstatymą valstybės mokesčiams 
sumažinti, bet kongreso atsto
vai tikisi surinkti pakankamai 
balsų prezidento vetui panaikin
ti.

♦ Gerokai atšalo Vakarų ir Ry
tų Vokietijų santykiai, kai Rytų 
Vokietijos pasienio sargai ir vėl 
pradėjo šaudyti i žmones, bė
gančius į Vakaru Vokietiją, šiuo
reikalu komunistams buvo pa- j reiga yra rūpintis piliečių sau- Šalta, galimas sniegas, 
reikštas protestas. gurnu. Saulė teka 7:11, leidžiasi 7:23.

PRANEŠA MASKVAI, KAD NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO KRAŠTU PRIJUNGIMO

Malcolm Frazer vyrausybė jau ruošia 
pranešimą sovietų valdžiai

NEW YORK, N. Y. — šiandieninėje New York Times laidoje 
yra šio dienraščio korespondento Canberroj, David A. Andelman 
žinia iš Australijos, kad gruodžio 17 dieną Malcolm Frazer vado
vaujama konservatyvi vyriausybė ruošia oficialų pranešimą So
vietų Sąjungai, kad Australija nepripažįsta Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos aneksijos.

Įspėjamos Amerikos 
bendrovės

Prez. Fordo prašomas, fede
ralinės rezervų banko pirminin
kas Arthuras F. Burns įspėjo 
Amerikos bankus ir prekybos 
bendroves, ka jos neįsiveltų į 
užsienietišką boikotą prieš ki
tas tautas, draugiškas Ameri
kai. Šis įspėjimas turi omeny
je Izraelio boikotą, kurį yra pa
skelbę ir vykdo arabai.

Prekybos sekretorius R. C. B. 
Morton, kongresmanams ir kai- 
kuriems senatoriams reikalau
jant, atidengė boikote dalyvau
jančių Amerikos bankų ir ben
drovių sąrašą.

Britai šelps 
Chrysler bendrovę
Chrysler auto gamybos ben

drovės yra pareiškusi, kad ji už
darysianti savo fabrikus Angli
joje, kadangi tie fabrikai neša 
jai milijoninius nuostolius. An
glijos vyriausybė, išsigandusi,- 
kad 25,000 darbininkų liks be 
darbo, nusprendė sušelpti Chrys- 
les bendrovę 325 milijonais dol. 
Nežiūrint į tai, visdėlto teks 8,- 
000 darbininku iš bendrovės fa
brikų atleisti.

Toks vyriausybės geraširdiš
kumas turi daug priešų tiek kon
servatorių, tiek ir darbo parti
joje.

Aukso rubliai
Maskvos ponai nusprendė pa

sirodyti vakaruose savo turi
mais, bet piliečiams nematomais 
aukso rubliais. Laikraščių ži
niomis, maskviečiai poneliai iš
pils ant vakariečių prekybos 
stalo 1000,000 aukso monetų, 
kurių kiekviena sveria 7.74 gra
mus ir pradžioje kaštuosiančios 
36.50 dolerių, t. y., tiek numa
toma pradžioje paprašyti už 
kiekvieną monetą.

Sovietai be reikalo aukso ne
mėto. Matyti jie pristigo kuo 
atsilyginti už užsienyje perka
mą duoną.

Dviejų dienų Kalėdos
Prezidentas Fordas pasirašė 

bilių, kuriuo visos federalinės 
valdžios įstaigos, su mažomis 

i išimtis, nedirbs gruodžio 26 die
ną, tai yra antrąją dieną po Ka
lėdų. Kalėdų antros dienos ne
švęs tik tos įstaigos, kurių pa-

Dabartinė Australijos vyriau
sybė imasi iniciatyvos atšaukti 
buvusios Gough Whitlam darbie- 
čių vyriausybės nutarimą pri
pažinti Pabalti jos kraštą prijun
gimą prie Sovietų Sąjungos. So
vietų valdžia neteisėtai pagrobė 
Pabalti jos valstybes 1940 me
tais, jos pretenzijos į minėtas 
žemes nepateisinamos.

žinią iš New Yorko telefonu 
pranešė Jonas P. Lenktaitis.

Ispanijos valdžia 
leis demonstruoti
MADRIDAS__ Nauja Ispani

jos valdžia to nesakydama, lei
džia taikias demonstracijas pir
mą kartą kone keturių dekadų 
bėgyje. Valdžios atstovas pa
tvirtino trečiadienį šį politikos 
pasikeitimą, valdant naujam Vi
daus reikalų ministeriui Manuel 
Fraga Iribarne. ir apibūdino ją 
kaip “pagrindinai eksperimen
tinę” Jis atsisakė pasakyti ko
kios demonstravimo teisės ri
bos palieka ir kokius įsakymus 
gavo- policija.

Bet trečiadienio vakarą,, švais
tydamiesi batonais, policija iš
sklaidė susibūrimą ties Infoiina- 
cijos ir turizmo ministerija. Ma
čiusieji sakė, kad minia kokių 
500 žmonių — jų tarpe teisi
ninkai, architektai, žurnalistai, 
artistai ir valdžios tarnautojai 
— reikalavo amnestijos visiems 
politiniams kaliniams.

Nesitikima, kad šis politikos 
pakitimas, esąs dalimi naujos 
valdžios pažadų duoti ispanams 
daugiau laisvės, būtų paskelb
tas.

Kairiųjų jėgos priešingos val
džiai buvo skeptiškos ir sakė, 
kad jos nieko nežino apie kokį 
valdžios politikos pakitimą kas 
link demonstracijų. Bet jos 
pripažino, kad apie jį galėjo bū
ti pasakyta bendromis frazėmis, 
kuomet Fraga, kuris laiko savo 
rankose vidaus saugumą, susi
tiko šios savaitės pradžioje su 
prof. Enrique Tierno Galvan, ne
legalios Liaudies socialistų par
tijos vadu.

Vertybės popierių rinka
Vertybės popierių brokeriai 

sako, kad amerikiečiai pradėjo 
gyviau supirkinėti vertybės po
pierius. Esą. dabar jų kaina 
yra numušta, tad pirkėjai tiki
si ateinančiais metais uždirbti, 
nes mano, kad vertybės popieriai 
žymiai pabrangs.

«EzaS o r a s



VYSK. MOTIEJUS VALANČIUS POLITIKOJ
(Iš prof. V. Biržiškos paskaitos)

Lietuvos Žinios 1925.VL7 Nr. 125
, Valančiaus veikime yra mo- valstiečių kultūros nykimą. Bet 
mentų kurie traukia jin akis, jis buvo kunigas, viskas kas ne- 
nevien dėl jo bažnytinio ar lite- katalikiška, turėjo būti išnaikin- 
ratūrinio veikimo. Kaip lietu-,ta.

. yių rašytojas jis tiems laikams O visgi ne dėl tų visų jo dar- 
žymus, bet buvo už jį žymes- bų. bet dėl jo darbo politikos 
nių ar bent ne mažiau žymių. Į srityje Valančiaus užmiršti ne- 

.. Kaip vyskupas jis, tiesa, kiek
galėdamas, gynė savo bažnyčios 
teises, bet tie jo nuopelnai nėra 
visiems vienodai svarbūs, nes 
ne visi vienodai žiūri į bažny
čios rolę visuomenėj. Be to, jo 
laikais buvo už jį ir gabesnių

> -'ir labiau atsidavusių tikybos rei-
- kalams vyskupų; tiems rusų vai
zdžia nedavė galimybės veikti,
■ juos i-’tremdama, Valančių pali- 
' ko, versdama nors vieną vysku- 
: ,pą Lietuvoje palikti ir tuo davė
Jam galimybės pagarsėti. Ta
pčiau. jeigu ne 50-60 m. XIX amž. 

i‘įvykiai, ypač reakcija po suki- 
į Jlimo, Valančius mirtų palikęs
■ ;gal ne daugiau pėdsakų, kaip 
1 Juozrs Arnulpas Giedraitis, ar 
i kaip kiti.
j Valančiaus kultūros-švietimo 

į darbas tiems laikams yra dide
lis. tačiau mūsų akimis žiūrė
dami. mes čia jam daug ką pri-

‘ .kišti galėtumėm ir pirmų pir- 
j miausia senų įpročių, niekam ne- 
į kenksmingų naikinimą, kurie tik

pagreitino savaimingos lietuvių

turime, ši Valančiaus veikimo 
pusė yra visai pamiršta, jo bio
grafų nesuprasta ir neišaiškin
ta. Maža seniau buvo medžiagos, 
bet dabar, be paties Valančiaus 
raštų, ypatingai jo politinių bro
šiūrų — pirmųjų lietuvių poli
tinių brošiūrų, turime žandarų 
ir gubernatorių raštinių doku
mentus, kurie visai kitoj šviesoj 
Valančių piešia. Jie duoda mums 
Valančių tokj, koks jis ištikrųjų 
buvo, ne tokj, kokiu jis pats no
rėjo rodytis ar kokiu jį piešė 
oficialiai rusų vyriausybė, są
moningai jo paveikslą iškreip
dama ir savo visuomenę klaidin
dama.

Valančius pragyveno daugiau 
kaip du trečdaliu savo amžiaus, 
niekuomi ypatingai nepasižymė
jęs; Gale 50 metų, iš šalies pa
ragintas, jisai puola blaivybę 
platinti, šis darbas buvo pirmas, 
kuris jį suvarė su .politika, pri
vertė ji pakeisti savo senąjį lo
jalų prie' vyriausybės santykį, 
tam tikra, kad ir labai diploma-

r*
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Muravjovas, norėdamas valstie
čius nuo sukilimo atitraukti pa
skelbė laisvu noru grįžusioms 
namo amnestiją. Ir daug kas 
grįžo. Ne bajorai, bet valstie
čiai. Kas dieną praneša karo 
viršininkai sąrašus “dobrovol- 

vozvrativšichsia” ir visi 
kad malonės užsipelny-

arba finansinę instituciją viso
je RTA srityje. Senesnieji pi-

*■. • /nj* ’

daugiau gali gauti gangreną ir

f g I 
į fe/
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-

b w B k f i

•. no
J • •pie,
4 tų pasidaro prievarta suki-

• įliman įvaryti, sukilimo sukvai
linti žmonės ir t. t. Tos pačios 
giesmės, kurios panašiuose at

sitikimuose visados kartojamos.
Kad šeimyna neišduotų — o iš
davimo faktų buvo daugybė — 
kalbama tą patį ir po savo sto
gu, savo vaikams; juo toliau nuo 
įvykių, juo daugiau iškreipiami 
faktai.

(Bus daugiau)

_____ ____________dukart daugiau gali gauti šir- 
liečiai tokiai kortelei gauti tu- dies ligą negu tie, kurie cukri- 
ri parodyti kokį dokumentą, iš 
kurio būtų aišku, kad yra su
laukęs 65 metus amžiaus, o in
validai — iš daktaro pažymė
jimą.

tine kova. Čia tenka persvars- į kyti negalėjo, kaip neigti pa
tyri ir pačią pažiūrą į Valančiaus našius atsitikimus, nes rusų vy
blaivybei veikimą. Tiesa, pora 
metų darbas plėtėsi, apėmė vi-

riausybė tik ir laukė progos prie 
Valančiaus prikibti, įrodyti, kad 
žmonės ne patys nustojo gerti,

są Žemaičių vyskupiją, persime- įeį. kunigų ir bažnytinių tar-

Nuo

Midland Savings aptar 
unija tanpvmn ir nnnrni 
Gi<knhi reikalus visos mū- 

apylinkės ' Dėkojame 
h mis už mums parodyta 
uasitikėjimą. Mes nore 
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
540,000

ne neserga.
Moterys 50 kartų daugiau ne

gu vyrai gali apsirgti cukrine, 
spalvotieji žmonės vienu penk
tadaliu labiau negu baltaodžiai 
ir turintieji pajamų mažiau kaip 
$5,000 per metus gali tris kar
tus daugiau gauti cukraligę ne
gu didesnes pajamas turintieji.

Diabetes sparčiai plinta ir nuo 
1965 iki 1973 metų apsirgimai 
ta liga padaugėjo 50 nuošim
čiais. Praeitais metais 38,000 
žmonių mirė nuo cukrinės ir 
apie 300,000 mirė nuo kompli
kacijų, tai yra nuo cukrinės pa
sėkoje prisimetusių kitų ligų.

po vėžio trečioje vietoje
WASHINGTON AS. — Diabe

tes arba cukrinė liga paliečia 10 
milijonų amerikiečių ir skaito
ma — po vėžio ir širdies ligų 
trečioje vietoje, paskelbė Kon
greso sudarytoji National. Ko
misija cukraligei Amerikoje tir
ti.

Komisija nustatė, kad 70 me
tų išgyvenęs amerikietis vienas 
iš penkių gali apsirgti diabetes 
(cukrine) liga.

Diabetikai 25 kartus daugiau 
gali apakti negu nediabetikai; 
17 kartų daugiau gali apsirgti

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TlKRį. TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA ; '

SENIEMS IR INVALIDAMS 
NUPIGINTAS VAŽMOS
RTA pranešimu, nuo praeito 

pirmadienio senesnio amžiaus ir 
invalidams asmenims nupiginta 
autobusais važinėti važma vi
suose šešiuose Metropolinę Chi- 
cagą sudarančiuose apskričiuo- 
se, kur visą viešąją transporta- 
ciją tvarko Sritinio Tranzito 
Administracija (RTA). Tas 
pats nupiginimas daromas ir 
CTA (Chicagos Tranzito Admi
nistracijos) autobusuose ir grei
tojo tranzito linijose (elektri- 
nuiose traukinėliuose). Kur ki
ti piliečiai moka už vežimą 45 
centus ir už persėdimo kortelę 
10 centų,, sulaukusieji 65 metų 
ar daugiau amžiaus ir invalidai 
moka už važmą po 20 centų ir už 
persėdimo kortelę 5 centus.

Chicagos miesto sulaukusieji 
65 -metų amžiaus asmenys yra 
CTA aprūpinti, pažymėjimais  ̂
kuriuos parodę konduktoriui mo
ka už važmą 20 centų ir už per
sėdimo kortelę 10 c.: nuo pir
madienio bemoka RTA nustaty- ; 
tą nupiginimą, t. y. 20 ir 5 cen
tus. Jiems ČTA pažymėjimai į 

'galioja. r
Neturintieji pažymėjimo kor

telės (identificatio card) krei-j

išejusi iš spaudos ir galima gauti knygių rinkoje .

AMERIKOS UETUX POLiTIKA/.:
-- - • ■ W - ’

Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pSstai*
daryti įtakos j kramto politiku. 102 psl.
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Knvgos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba. Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresų-:%.

N A U J I E N O S,
1’739 So. Halsted St.. Chicago, -til. I6')60s
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tė į kaimynines. Bet judėjimas 
neturėjo šansų ilgai išsilaikyti. 
Tam tikro tikybinio psichoze ap
imtos minios galėjo atsisakyti 
gerti, bet negalėjo pamiršti deg
tinės skonio, ypatingai suinte-^ 
resuotų pusių valdininkų, dva- j 
rininkų, karčiamininkų ragi- ■ 
ni gerti. Alkoholizmas gali nyk
ti tiktai, jei jis yra kuom kitu, 
pakeičiamas, ypač kultūros dar
bu. O Valančius ne tik nieko 
neduodavo vieton alkoholiaus, 
bet net paprastus pasilinksmini
mus drausdavo. Ir nestebėtina, 
kad vis dažniau ir dažniau ph- 
sitaikd laužymas'. pasižadėjiihu’ 
negerti: ir tuomet vieton reli
ginio psichozo atsiranda baus
mės. Baudžiama bažnytinėmis 
pabaudomis, baudžiama pajuo
ka ir išniekinimu, galop rykštė
mis. net šaltąja. Dabartiniai 
blaivybės šalininkai veik visai 
neigia tuos blaivybės atsitiki
mus, atsirėmę keliais provoka
cijos faktais ar paties Valan
čiaus žodžiais. Bet užmiršta, kad 
Valančius kitaip ir elgtis ar sa-

AND LOAN ASSOCIATION

■X3ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S36E 

PHONE: 2S4-44H

8929 So. HĄRLEM AVĖ., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

i pini
Kai jus perkate pas mus, jūs mokate kainas

KAIP BET KURIOJE KITOJE VIETOJE
TAI IR YRA, A'Ą MES VADINAME “UŽDIRBIMU PINIGU

Passbook Savings. 
^1! accounts com- 
sounded daily — 

oaid Quarterly

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum 55,000)
K

II

Viena žema kaina visiems
♦ Mes atidarome tik šeštadieniais.

Mes esame vieninteliai parduoda tik už grynus 
pinigus; neduodame kreditan nė išsimokėjimui. 
Tik pirkti ir pasiimti. Galima susitarti dėl pri
statymo.
Nėra įkyriu pardavėju. Rinkis ir pirk su malo
numais.
Nėra brangaus reklaminio išdėstymo, keliančiy 
kainas.
Baldy ir grindims reikmenų pavyzdžiai, išėję iš 
rinkos ir nežymiai Įbrėžti reikmenys galima įsigy
ti sutaupant 90%.

Nuo geru iki aukščiausios kokybės įvairūs baldai.
• Tai yra tik šalutinė krautuvė ir visas gėrybes ga

lima įsigyti tik šeštadieniais.
Visi pirkiniai turi būti paimti arba pristatyt (-’lai
ke 2 savaičių. ,

• Visos prekes yra akivaizdoj, todėl keitimai ir at- -
šaukimai nedaromi. »

• Nėra abejonės, kad tokiu bargeny niekur kitur 
nėra.

• Mes mielai prekiausime su jumis. Praneškite tai 
savo draugams, lai jie atvyksta su jumis kartu 
taupyti ir turėti malonumo.

klauskite pardavėjų...Jei turite klausimų,

FURNITURE CO
r*sn

Atdara TIK šeštadieniais

6240 So. Western Ave.

nų pajėga verčiami negerti. Ir 
tada žinoma ir toki blaivybė tu
rinti būti panaikinta. Valančius 
ta mato, ir visokiais būdais sten
giasi savo kunigus išteisinti, la
bai plačiai vartodamas ir pa- 

i prastą melą; nors pats geriau
siai suprato, kad senomis, gry
nai į jausmą taikomomis' prie
monėmis, dabar jau blaivybės 
neišlaikysi. Prasideda įdomiau
sia “diplomatinė” kova tarp Va
lančiaus ir vyriausybės agentų, 
kur Valančius''parodė nepapras
tu. diplomato gabumu ir kur ji- 

tsai, su valdžia susidūręs, pirmą 
kart save ir savo neaiškius lig- 
tol visuorrieniniūs siekimus 
prieš stato vyriausybei ir jos 
tikslams. Jis stoja politinėn ko
von. Ir ši kova lyg ir nustumia 
galų galais pačią blaivybę i Šalį, 
patraukia platesnio politinio dar
bo sūkurin.

Kas dėl blaivybės, tai susipa
žinimas su blaivybės ar kovos 
prieš blaivybę bylomis, sako, kad 
bent 90% kunigų ketinimų prie
vartos vartojimu buvo teisingi, 
kad tą prievartą nuolatos rei
kėjo didinti, kad galų galais jau 
prievartos priemonių neužtektų 
ir pati blaivybė, kiek vėliau, na- 
turale mirtim mirtų, jei jos ne- 
sulžkviduotų rusų valdžia. Ir 

čia Valančius parodė, kad jisai 
nebuvo toks naivus, kad to ne
suprastų. Savo testamentinia
me rašte jis sakosi;, norėjęs tik 
susilaukti, kol senieji girtuok
liai išmirs ir kol paaugs naujoji, 
jau > nepradėjusi gerti karta. 
Reiškia, pats jis "manė, kad mir
tis. bet ne jo propaganda gir
tuoklius nuo gėrimo atpratins.

Politinis Lietuvos judėjimas 
prieš 1863 m. ir pats sukilimas 
negalėjo nepatraukti jau įsipoli- 
tikavusio, kad ir nebejauno Va
lančiaus. Ir tai ne dėl bažnyti
nių persekiojimų, kadangi fak- 
tinai kova su katalikybe buvo 
pradėta tiktai pradėjus sukilimą 
malšinti. Yra įsigyvenusi ir li
teratūroj ir mūsų istorijoj nuo
monė. kad Valančius taip, pat, 
kaip ir lietuvių valstiečių vi
suomenė buvo sukilimui prie-

11 šingi, kad tai buvęs-vien tiktai
( I V*1/\ T 4“ 11 i z aitVili-lenkų bajorų Lietuvoje suksi

mas. Muravjovas ir jo artimiau
si papėdininkai galėjų* būti dė- 

I kingi mūsų publicistams už to
kią nuomonę, nes jie tai ir bu
vo ją pagaminę ir darę visokiu 
pastangų, kad ją išplatintų. Tuo 
tarpu patys visuose savo, slap
tuose raštuose griežčiausiai ir 
visai teisingai, kaltino Valančių 

Į aktyviu sukilimo palaikymu, jie 
čia pat paliko sąrašus, tų dau-

* yalstie-
| čių, kurie .yjąai ^ęrūįn$>ru.J sib
j gelių šimtų sukįlžlių- 
čių, kurie .kįąąigęrt^^r ,.r , 

Į kilimą būto išėję. 0 istorinin
kams pasiliko vien tik pavardės 

Į užmušto vado Lukašūno, pasi- 
' slėpusio ir emigravusio Puidoko

i.

Or.

Or.

5IOS KNYGOS PARDUODAMO'. DA&aR "NĄUiicNGSc: 
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:

A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir. grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 daba^ tik ....
Minkštais viršeliais tik- ..... .'i

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Keiionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik' ...„-...jžiJu

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbr 
money orderį. . 'į'

$3.00
S2.00

ŽIAURŪS ž.MDNESe^j
$2.00
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m^menca
Buy U. S. Savings Bonds 

Now e Ronds pay fetrW Wd to MiarCto

1739 So. HALSTED ST„: >60*

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

i
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People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

now with U.S. Savings 
. Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less < 
time working to stay in 
school—whatever they
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Prof. Vaclovo Biržiškos

Chicago, Illinois 60608

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

Investavimo knygelės sąskaitos neša

TEL. 421-3070

Knyga
■ myli-

'■’riid md 
Compounded

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

laisvai tebeslankiojančius” ka
o nusikaltėlius, kurių buvę 35. Į nebuvo praleista nei

jeiday, December is, 197#

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO

Slapiausia vieta pasaulyje 
yra Mt. Waileale, Kauai saloje, 
kur per metus vidutiniškai pa
lyja iki 460 colių ...

Tą statistiką surinko JAV-bių 
Environmental Data Service 
Washingtone iš 40,000 ore sto
čių visame pasaulyje. '

Solženicynas apie Lietuva
Pasaulinėje spaudoje telpan

čiuose Aleksąndro Solženicyno 
aitriuose straipsniuose prieš so
vietinį komunizmą, kai kur mi
nima ir Lietuva (taip pat Lat
vija ir Estija) . “Readers Digest” 
gruodžio mėn. laidoje tilpo jo 
ątrąipsnis “Pabuskite, pabuski
me”, taikomas Vakarams iš viso, 
e; ypačiai Amerikai. Nurodyda
mas kelis atvejus, kai sovietai 
^įlaužė pasirašytas sutartis, au
torius. primena ir tai, kad “...Es
tiją, Latvija, ir Lietuva pasira- 
ŠA draugingumo sutartis su So
netų .Rusija ir tikėjo, kad tų 
sutarčių bus laikomasi; tos vals
tybės buvo prarytos”.

"Plačiai Amerikoje skaitomas 
Žurnalas “True” nesenai įsidė
jau kitą- A. Solženicyno straips
nį, pavadintą “Amerika pralo
šė III-čiąjį pasaulinį karą”. Ta
me 'straipsnyje kaltinama Roo- 
sfeveitas ir Ghurchillis, kad dė
ka jų “shaky, pens” tas trečia
sis pasaulinis karas prasidėj ęs 
jau; 1945 m. Yaltoje, ko pasėko
je, ' tarpe kitų,' buvo išduota ir 
Estijai Latvija bei Lietuva. Tas 
straipsnis, pagal “True”, buvęs 
Išspausdintas • prancūzų “Le 
Monde”, o Amerikoje — “Natio- 
mI Review”;. ..

pirkti'AntaM-Rūko ' parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 

Įuįeįia;įr pįtžinęio;' o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NU .Rt^Olengvas,vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
3up^ "progos.'sdsipąžihti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
^;^ ’|ditį idetd<5gine veikla.

Rūkai,'. YĮĖNftO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori- 

Chicago, 1962-m. 206 psl., kaina 2 dol.
į į; GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

rtfffiijsmt tomą yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
AW knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

2212 WEST CERMAK ROAD
Prm Kazaxaussas, PresšJe.-

HOVRS: Mon.Tue.Fri.9

Smulkiau apie šį parengimą 
parašysiu neužilgo, o dabar ga
liu tik išvardinti pačias stam
biausias to parengimo žuvis, ku
rias tai progai mums čia teko 
pagauti; Martynas Gelžinis iš 
New Yorko, pats aršiausias ir 
karščiausias antivokiškos pro
pagandos kūrėjas nuo mažų die
nų Klaipėdoje iki šių dienų iš
eivijoje — kurio kalbą sausio
17 d. lietuviškosios radijo va
landėlės metu girdės Kaliforni
jos lietuviai ir kun. A. Trakis 
iš Čikagos, kuris tuo metu vie
šėdamas Los Angeles — sausio
18 d. parapijos salėje pasakys 
kalbą minėjimo programos rė
muose. Smulkiau apie visa tai 
parašysiu kiek vėliau, kai tik 
visi parengiamieji darbai bus 
baigti ir informacijos bus su
plaukę iš visų galimų šaltinių.

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

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

1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savyegulady!

autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00.
Gaunama Naujienose.

., čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

Lbi ,• ; ' NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

see us for 
financing

Klaipėdos minėjimas 
prie Pacifiko

Nuo 1950 m., kai Los Ange
les Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
susirinkime pirmą kartą buvo 
paminėtas sausio 15-toji —Klai-

Rūsiškasis teisės “saugotojas” 
tada tai moteriškei pažadėjęs, 
tarpe kitako, iš Rusijos atsiųs
ti net akystatos liudininkus...

Bet dabar tas tariamų karo 
nusikaltėlių sąrašas jau pailgėjo 
ir jame esą surašyta net 55 “ka
ro kriminalistai”. Amerikiečių 
spauda, pagal Associated Press 
paduotas žinias, skelbia, kad at
stovų rūmų narys Joshua Eilberg 
(D.-Pa.) pareiškęs, kad Imigra
cijos ir Natūralizacijos Tarny
ba į Izraelį pasiuntė sąrašą 55 
asmenų, gyvenančių Amerikoje, 
kurie yra kaltinami padarę ka
ro nusikaltimų II-jo pasaulinio 
karo metu. Esą ten, į Izraelį, 
būsiąs pasiųstas Teisingumo De
partamento advokatas, kuris 
kartu su tenykščiais valdininkais 
rinks įrodomąją medžiagą apie 
nacių karo kriminalistus — gy
venančius Amerikoje.

Aną kartą “Naujienos” rašy
damas šiuo pat reikalu primi
niau, kad tada “35 sąraše” tarpe 
kitu tebebuvo minima ir kai ku
rie jau mirę lietuviai. Atrodo, 
kad dabar jau bus ir daugiau 
prikelta mirusiųjų.

Kun. Markaitis Kalifornijos 
Mokslo-Pramonės muziejuj

Su savo muzikine kūryba. To 
muziejaus išleista programa, su 
tėvo (jėzuito) Bruno Markaičio 
atvaizdu viršelyje, taip (po at
vaizdu) sako: Bruno Markaitis 
and his Chistmas music at the 
California Museum of Science 
and Industry (Los Angeles. V. 
B.). Muziejus tą koncertą su
rengė praeitą ketvirtadienį, 
gruodžio 11 d. savo patalpose 
—muziejaus rūmų koncertų au
ditorijoje. Programoje B. Mar
kaičio kūryba, muzika, kurią iš- 
pildant — dirigavo pats auto
rius. Programos išpildyme da
lyvavo Kalifornijos berniukų 
choras ir koncertinis Valentinos 
Umansky dramos šokių ansam
blis. Be to — pianistė Raimon
da Apeikytė, visa eilė instru
mentalistų. Išskynus B. Mar- 
kaitį ir R. Apeikytę, visi kiti 
programos dalyviai — amerikie
čiai. Programos moderatorius 
— Carl Princi, populiarus vieti
nės radijo stoties KFAC prane
šėjas, vienas žymiausių Ameri
kos autoritetų operos ir iš vi
so muzikos pasaulyje.

Vilniaus Lazdynai — 
gražiausia vieta "Rusijoj"

Architektūriniu požiūriu. Taip. 
Associated Press koresponden
tas Maskvoje, rašydamas apie 
Sovietų Rusijos “gyvenviečių” 
statybą, “Los Angeles Times” 
įlipusiame straipsnyje “Russ 
Ire Over Dull Housing Rises”, 
labai jau niūriomis spalvomis 
riešia tos statybos architektūrą. 
Esą, kai kurių išimčių, kai ga
lima pastebėti gerą planavimą 
ir puikią architektūrą. Bet tai 
esą labai mažos išimtys, kurių 
tarpe nurodoma: “Comecon” pa
statas Maskvoje, kuriame yra 
įsikūrę sovietų bloko ekonomi
nės organizacijos, “kongreso” 
rūmai Maskvoje ir... “labai ma
lonų įspūdį darantys Lazdynai 
_  Lietuvos sostinės Vilniaus 
priemiestis”.

H KNYGĄ, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
Zupans. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Eleis- 

Caūcagojė-1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
Htg Žemės ūkio'švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.
- - -Autoriui savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
t4ųta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos'apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki-

programa.s, o taip pat 1 
irą ir tam reikalui jau ti 
pinigų, kas bus greitu la

Buvo 35 — dabar jau 55
š. m. rugsėjo 4 d. “Naujieno

se” buvau pastebėjęs apie “ra
ganų medžioklę”, kai atstovų 
rūmų narė E. Holtzman nesenai 
buvo lankiusis Sovietų Rusijo
je, kur jai valstybės prokuroro 
padėjėjas pažadėjęs visokerio
pą pagalbą ieškant ir teisiant 
Amerikoj e tebegyvenančius ir

Faktai apie orą
Kai kuriose Sibiro vietose, 

kur komunistai tremia savo pa
vergtų tautų žmones, oras per 
žiemą yra tiek šaltas, kad paukš 
čiai beskrisdami negyvai sušą
la ir krenta žemėn kaip akme
nys. Ledas ir medžiai pasida
ro kieti ir trapūs kaip akme
nys, kad kirviu kirtus kibirkš
tys lekia.

Verchojanske, Sibire, 1948 
metais šaltis pasiekė žemiausią 
rekordą, kai temperatūra nu
krito 95 laipsnius žemiau nulio. 
Tokiame šaltyje išpylus stiklą 
vandens, kol nukrinta žemėn — i 
vanduo sušąlą į ledą.

Karščiausios temperatūros re
kordą “sumušė” vietovė Al’Ari-i 
ziah, Libijoje (šiaurės Afrikoj) 
1922 metų rugsėjo 13 dieną, kai 
termometras pakilo iki 136,4 
laipsnių aukščiau nulio.

Sausiausios. vietos pasaulyje 
yra Čilės vietovėje Arica (Pietų 
Amerikoje), kur lietaus palyja 
vos iki vieno colio penktada-

J. Mackiewich. dijo
Kitą, stambią dovaną laimėjo • Sand

Antonette Aukštaitis — Black j rimą 
ind Becker portable drill, ku- ku įvykdyta pagal susirinkimo 
rią padovanojo: Chicago Savings

i and Loan Assotiation — prezi-
Į dentė F. D. Pakel; ir trečią do- 
j vaną laimėjo Petras Biliūnas — 
VO bonką, kurį padovanojo A. 
Brokevičius, o kitas — smulkes-I
nes dovanas neįmanoma šiame 
aprašyme lir sutalpinti, kurių 
buvo gana daug su daugel lai
mėtojų.

Besitęsiant susirinkimui, pri
eita prie dienotvarkės punkto: 
“Mūsų spauda ir radi ja” ir vien
balsiai nutarta Kalėdų švenčių 
proga paremti Naujienas, Drau-

žemaičių Kultūros klubas tu
rėjo savo narių susirinkimą, ku
ris Įvyko lapkričio mėn., 19 d. 
gruodžio 16 d. p. Lietuvninko 
svetainėje — Gintaras Club — 
2548 W. 69 St.

Susirinko didokas skaičius ak
tyvesnių klubo narių pasiklau
syti Įvairių pranešimų iš pra
eito bunko parengimo.

Buvo išduoti įvairių sričių ra
portai: iš parengimo ir klubo 
gyvavimo.

Parengimo komisija buvo su
daryta iš Martha Masiulis, Ro
žė Didžgalvis, Antanas Broke
vičius ir pirm. Juozas Skeivys, 

šio parengimo iniciatorė p. 
M. Masiulis susirinkime neda
lyvavo, tai už ją atstovavo ki
ti komisijos nariai.

Visi raportai, susirinkimo ko
misijos ir valdybos buvo priim
ti su pagyrimu.

Speciali padėka ir pagyrimas 
atiteko parengimo iniciatorei p. 
M. Masiulis už didelį pasidar
bavimą klubo naudai.

Taip, pat komisija, savo ra
porte, dėkojo parengimo darbi
ninkams: Julija Sačauskas, Dela 
Ketvirtis, Elizabeth Petkūnas, 
Stella Raudis, Dela Šankus, Al
fonsas Kizlaitis, Antanas Broke
vičius ir kitiems bet kuo prisi- 
dėjusiems prie klubo gyvavimo, 
kuriam vadovauja ilgametis 
pirm. Juozas Skeivys.

Dovanų, paskirstymo metu, 
pačias didžiausias dovanas lai
mėjo: Ana Wiecheke —■' 25 dol. 
Bond, kurią padovanojo: Stand-

pėdos atvadavimas — turbūt 
vieni me

tai, kad ta sukaktis nebūtų vie
nu ar kitu būdu paminėta: ar 
tai viešu parengimu, ar tik (vė
liau) lietuviškosios radijo va
landėlės metu, ar kad ir Įtik 
siaurame Mažosios Lietuvos Bi
čiulių draugijos narių ratelyje. 
Pats įspūdingiausias sausio 15- 
tosios minėjimas, be abejo, bu
vo 50 metų sukaktuvinis minė
jimas 1973 m.

Betgi dabar, atrodo, kad 1976 
m. sausio 15-tosios minėjimas 
žada vėl būti impozantiškas, 
kam jau dabar rengiamasi, su
darant net plačios apimties pa
galbinį komitetą. Visiems pa
ruošiamiesiems darbams vado
vauja Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijos pirmininkas Alg. 
Glažė. Kaip visai nesenai grįžęs 
iš ligoninės, po operacijos, dar 
tik pradedu pirštus judinti prie 
telefono ir rašomosios mašinė
lės, todėl neturiu, šiuo meitu, 
visai visų davinių kas ir kaip 
daroma, nežiūrint kad telefonu 
esu informuojamas Alg. Glažės 
kaip reikalai “stumiasi pirmyn”.

SKAITYKI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI *NAUJIENAS’

nutarimą.
Susirinkimui užsibaigus na

riai buvo pavaišyti užkandžiais 
ir gėrimais.

Užkandžius paruošė R. Didž
galvis ir E. Petkūnas.

“žemaitei poike sugyven er 
nušerdžai darbujes del klobą ge
rovės”! Juozas Skeivys,

Klubo korespondentas

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ 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:
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyt

CHICAGO, ILLINOIS
Phone: 7.7747

Thus.9-8 Sat. 9-1

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė. 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina 82.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

, j • • YRA GERIAUSIA DOVANA
U;.'Vyresnieji ’Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną ąs- 
mėaįlkai; pažno, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dąhar- Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą.
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Nepripažįsta Lietuvos aneksijos
Šiandien atėjo gera žinia iš Australijos. Rinkimus 

laimėjusi liberalų ir konservatorių koalicija imasi žings
nių atitaisyti buvusio darbięčio Gough Withlam valdžios 
padarytą skriaudą, Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Pir
mame puslapyje paskelbta New York Times korespon
dento žinia sako, kad MalColm Frazer vadovaujama vy
riausybė reikalo neatidedinėjo. Jau šių metų gruodžio 17 
dieną ji įsakė pranešti Maskvai, kad Australija nepri
pažins Baltijos kraštų prijungimo prie Sovietų Sąjungos.

Lietuviai yra girdėję, kad Australijoje kilo didėlis 
pasipiktinimas, kai darbięčio Gough Whitlam vyriau
sybė, nieko iš sovietų valdžios neišsiderėjusi, nutarė 
pripažinti trijų pavergtų Baltijos valstybių prijungimą 
prie Sovietų Sąjungos. Prie sienos prispaustas darbie- 
čių vadas tada pareiškė, kad jis vadovavosi kažkokio 
australų atstovybės patarėjo pranešimu iš kelionės Į 
Pabaltijį. ■ - '

Sovietų valdžia kartais nuo karto orgaiiizuoja užsie
nio diplomatų keliones į kai kurias Sovietų Sąjungos sri
tis. Ji suorganizavo tokią kelionę į Vilnių, Rygą ir Ta
liną. Kelionėn vežamus užsieniečius sovietų atstovai ge
rokai pamaitina, duoda išgerti, parodo kelias vietas, lei
džia pasikalbėti su paruoštais sovietų Valdžios treniruo
tais agentais, o tie patarėjai vėliau jau pasakoja, kaip 
aplankytų kraštų žmonės gražiai gyvena ir kaip jie gerai 
jaučiasi. Darbietis Gough Whitlam, pasiremdamas tokiu 
išgerti mėgstančio patarėjo pranešimu, negaudamas jo
kių lengvatų net Australijos javų eksportui, davė sovie
tų valdžiai nelauktą dovaną — pripažino sovietų anek-. 
siją.

Australijos senatoriai labai pasipiktino tokiu Whit- 
ląmo elgesiu. Opozicijos atstovai reikalavo, kad jis pa
siaiškintų, kuriais sumetimais jis ėmėsi tokio žingsnio, 
Pasipiktino net patys darbiečiai, kurie taip pat nebuvo 
informuoti apie tokį premjero elgesį. Kai klausimas bu- 
vo keliamas pačių darbiečių, tai Whitlam atsisakė ir 
jiems pasiaiškinti. Gough Whitlamo elgesiu buvo pasi
piktinusios ir kitos britų bendruomenės vyriausybės ir 
veik visi darbiečių vadai. Anglijos darbiečiai, pradedant 
Ernestu Bevinu, visą laiką Stbjo už aneksijos nepripaži
nimą, tilo tarpu Whitlam, su kitų kraštų darbiečiais 
visai nepasitaręs, rusams pripažino karo metu paverg-

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

STALINAS SUTIKO SU GENEROLU
Kurį laiką kambaryje buvo tyla. Stalinas nieko 

besakė ir Rokosovskis tylėjo. Stalinas paleido dar vie- 
irą pypkės dūmą ir pats suniurnėjo “ar gali būti, kad 
du smūgiai iš tikrųjų yra geriau?” Vėliau jis priėjo 
j)rie Hokosovskio. padėjo ranką ant peties ir tarė:

— Žinai, kad tavo nuomonė yra geresnė, aš pil- 
iiiausiai su ja sutinku. Be to, man patinka generolai, 
Iturie turi savo nuomonę ir moka ją ginti.. . Ruošk 
jėgas dviem fronto prakirtimams...

Rokosovskis laimėjo. Jis laimėjo ne tik Stalino pa
sitikėjimą, bet ir sovietų maršalo titulą, kai pralaužė 
•^bkiečių frontą. Vėliau Rokosovskis išlaisvino Lenkiją, 
jis komandavo vadinamos Lodziaus valdžios karo jė
gas, krašto viduje buvusius partizahus ‘ir Lenkijon 
{lygiavusius sorieth armijos dalinius.

O vis tik Gbmulka. parinkęs tikarhą rhomentą, ‘iš- 
varė Rokosovskį iš Varšuvos. Lenkai pasakoja, kad jis 
nieko taip džiaugsmingai nedarė, kaip įsakinėjo marJ 
Šalui RokošovMkiui eiti ten, kam jis tarnauja. Gomu
lka ir Rokosovskis buvo komunistai, bet vis dėlto Go- 
ihulkai rūpėjo ‘Letikijos gerbūvis, o ROkošovskis jau 
buvo visai parsidavęs sovietų imperializmui. Abu bu- 
▼b lenkai, abu savotiškai norėjo gero Lenkijai, bet vie- 
narn tas gėris turėjo eiti fier Stalino žiotis, o kitas pats 
borėjo komunistinę santvarką primesti lenkams.

* Varšuvos lenkų karių sukilimas prieš sovietų oku- 
pacdjų athe'šė lenkams didžiausio džiaugsmo. Niekad 
jie nebuvo toki laimingi, kaip tą 1956 metų spalio die-

komiteto, nuo kurio priklau
sys išeiyiška Jurašų ateitis?.j 
Negi tai nauja priemonė pri-j 
arfeti -prie drąsaus kovotojo, 
prievarta iš Rusijos išvaryto 
kankinio Solženicyno, sieki
mas tokio pat įvertinimo? Juk 
tokių užuominų Jurašų atsi- 
kvietėjai spaudoje yra darę 
anksčiau.

Ir kokia nesuprantama, ne
aiški pastaroji J. Jurašo istori
ja. Mini 1972 metų Kauno įvy
kius ryšium su savo darbo ne
tekimu, bet nepasako, ką ben 
dro turėjo tie Kauno įvykiai 
(Kalantos susideginimas) su 
rėžis. J. Jurašo teatre užimto
mis pozicijomis? Ar ši užuo
mina tik žmonėms pagalvoti, 
kad (būk tai) J. Jurašas da
lyvavo Kalantos susideginimo 
protesto kovose? Jei tiesa, tai 
kodėl jis jos tiesioginiai nepa
sako? Prie kokios klaidos J. 
Jurašas buvo verčiamas prisi
pažinti, kokią klaidą atitaisy
ti? Kokio raštinio atšaukimo 
rusai iš J. Jurašo reikalavo? 
Jeigu jis neturi ką aiškaus apie 
save pasakyti,, ar nebūtų "ge
riau, kad visai neužsimintų?;..

Grįžkime prie V. Vyteniečio ! 
atpasakotos J. Jurašo kalbos 
pasakytos Anglijoje. Jurašas 
sako : “Esu laimingas, galėda
mas įsijungti į bendrą lietuvių 
veiklą ir skelbti pasauliui apie 
mūsų tautos skaudžią tragedL 
ją”. Pirmiausiai aš labai abe-: 
joju, ar (ponai Jurašai, kurie 
komunistiniam rėžimui okup, 
Lietuvoje daugiau, ar mažiau 
buvo prisitaikę, turės nors 
trečdalį mūsų tautos tragedi
jos žinių pasauliui paskelbti, 
negu jau yra paskelbusi Elena 
Juciu te/savo parašytoje kny
goje: “Pėdos Mirties Zonoje” 
ir kiti Sibiro kankiniai, gyvi 
liūdininkai, pavergtos lietuvių 
tautos skaudžios tragedijos da 
liniukai... Tačiau, jei'šithš 
rėžis. Jurašo pasiryžimas yra 
tikras ir nuoširdus, tuomet ten-: 
ka įvertinti jo pastangas, ži
noma, jei jis iš tiesų skelbs 
svetimiesiems, kitų kraštų žmo 
nėms (pasauliui) mūsų tautos 
tragediją ir reikalaus Lietuvai 
neprikloūsomybės, 'o pavergtai 
tautai laisvės. Bet jeigu jis tik 
keliaudamas po lietuviškas ko 
Idnijas savo pagerbimuose, ar 
susipažinimuose saviesiems 
kartos jau daug kartų kitų pa-, 
sakytas žinias, kaip, šį kartą 
Anglijoje, tai pasaulis nieko 
nesužinos ir nei tėvynei, nei 
pavergtai tautai nuo to nebus 
lengviau... Be abejo, tai nė- 
prikiaųšo nuo Jurašų, bėt LB- 
nės ir Jurašams remti komite
to: kokias galimybes ir sąly
gas kovai už pavergtos Lietu
vos laisvę tie globėjai sudarys.

J. JURAŠAS PRAŠĖSI IŠVYKTI, 
AR BUVO IŠTREMTAS?

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

, 1975 m. 
“Drauge” 
“Pokalbis 
Jurašu Buv.
Teatro Režisierium”,

sausio mėn. 25 d. 
tūpusiame dialoge: 

Su IŠpiliėtintu Jonu 
Kauno Dramos 

apie sa
vo išvykimą iš okup. Lietuvos 
J. Jurašas šitaip rašo: “Kadan
gi mano estetiriės pažiūros ne
priimtinos tarybiniam teatrui,

veniniai į užsienį, pas gimines. 
Po šešių su puse mėnesių 1974 
m. lapkričio 18 d. mes pagaliau 
gavome neigiamą atsakymą, 
mįslingai motyvuojamą tuo, 

paprašiau leisti man Hv5kU|įad ūkimas laikomas
kūrybiniam darbui svetur — n.ed ° 8 dienų (lap-
su teise grįžti į tėvynę. ^čio mane dar kart, iSsi-

Po pusantrų metų svarsty-k™,a Kul'<ta>s mimstras ir 
mų ir abejonių 1974 m. gegu- P351?14 P«r®Uvob savo pažiū
rės 6 d. mes su šeima įteikėme dirbt teatre,
dokumentus Vilniaus Vizų re- ® ®r PO tnjų dienų (1974 lap- 
gistracijos skyriui, prašydami ltrlčjo 2S>\ ,rePslr- sk
leisti išvykti nuolatiniam gy- rJaus Pranešė

mums, kad mūsų klausimo 
B-*“"***fc* sprendimas staiga pakeistas ir

tas tautas. Konservatorių vadas Churchill buvo linkęs mums leidžiama išvykti”, 
“nurašyti” Baltijos valstybes, bet darbiečiai priešinosi šis Jurašo pasisakymas 
tokiai politikai. yr%. sklandus

- nuoširdus ir nekeliantis abejo
Gough Whitlam gavo labai daug protestų iš Austrą- njų. išvada suprantamai aiš- 

lijoje gyvenančių pabaltiečių. Jie protestavo prieš Lie- ki, kad Jurašai patys prašėsi 
tuvos, Latvijos ir Estijos pagrobimo pripažinimą. Pasi- išvykti, bet nebuvo prievarta 
piktinimas buvo dar didesnis, kai patirta, kad tas išdi-1 lst£em.ti' 
dus ir labai plepus darbiečių vadas nieko iš Maskvos ne
išsiderėjo. Jis nieko neišsiderėjo lietuviams, nieko ne
gavo ir autraliečiai.

Whitlam vyriausybė gavo protestų ir iš kitų kraštų 
Amerikos lietuvių. Amerikos Lietuvių Taryba protes
tus siuntė Washingtone esančiai Australijos ambasadai. 
Pasipylė visa eilė straipsnių Amerikos spaudoje, kurioje 
buvo reiškiamas pasipiktinimas tokiu Gougho elgesiu. 
Dar didesnė gėda buvo australiečiams, kai net kongre
so atstovai pasipiktino-tokiu darbiečių vado elgesiu. Už
klausti Australijos ambasados ir konsulatų pareigūnai 
labai jau nedrąsiai aiškinosi. Reikalas būdavo suverčia
mas užsienio ministerijos įsakymui, bet pateisinimo jie 
nesugebėdavo duoti.

Tuo tarpu patys darbiečiai davė opozicijai stiprų ko- Į 
vos įrankį, Australijos parlamento opozicijos vadai šitą 
klausimą kėlė ne tiktai parlamente, bet spaudoje ir visuo
menėje. Vietoj Australijos užsienio reikalų ministeri
jos, senatoriai rašinėjo atsakymus užsieniečiams, pa
smerkdami tokį Whitlamo elgesį ir prižadėdami atitaisy
ti padarytą klaidą ir Australijai užtrauktą gėdą.

Gough Whitlam sujungė visus emigrantus ir nustū
mė juos į liberalų ir konservatorių pusę. Visi Australi-i 
jos lietuviai, net ir darbiečiai, buvo pasipiktinę tokiu 
Whitlamo elgesiu ir rinkimų metu perėjo liberalų ir kon
servatorių pusėn. Pabaltiečių skaičius Australijoje yra 
gana didelis. Jie jau įsikūrė ir dalyvauja visuomeninia
me Australijos gyvenime. Kitais klausimais jie "galėjo 
nepritarti konservatoriams, bet Lietuvos, Latvijos ir EsJ 
tijos pagrobimo pripažinimas juos atstūmė nuo darbie
čių. Praeituose rinkimuose lietuviai nebuvo vien stebė--Į 
tojais. Jie aktyviai dalyvavo rinkimuose ir kvietė visus 
dalyvauti rinkimuose ir balsuoti už liberalus bei konser
vatorius, kurie nepritaria laisvų tautų pavergimui. Lie
tuviai įtraukė į rinkiminę kovą ukrainiečius,, lenkus ir 
kitus-europiečius, tapusius Australijos piliečiais ir daly
vaujančius visuomeniniame darbe.

Visų sujungtomis pastangomis buvo išverstas iš val
džios darbietis Gough Whitlam ir panaikinta jo Vesta 
kreiva politika. Rinkimus laimėję politikai laikosi duo
tų pažadų. Prieš rinkimus jie prižadėjo atšaukti Whit
lamo pripažintą aneksiją, o dabar jie tą padarė. Jie pa
darė žymiai greičiau, negu patys lietuviai tikėjosi. Klai
da atitaisiusiems australams lietuviai visą laiką bus dė
kingi.

iną, kai Gomulka galėjo patarti Rokosovskiui išsineš
dinti iš Varšuvos ir niekad daugiau nebegrįžti.

Aš suprantu, kodėl lenkai dar ir šiandien taip šil
tai prisimena Gomulką. Aišku, ne visi, bet jie prisi
mena. Tais laikais Gomulka buvo lenkų tautos didvy
ris, išėjęs iš kalėjimo ir turėjęs drąsos sukilti prieš so
vietų "policiją ir karo'jėgas.

LENKŲ ŽINGSNIS *Į LAISVĘ

Apie dvigubą maršalą Rokosovskį man lenkai pri 
pasakojo įvairiausių dalykų. Galimas daiktas, kad len
kai apie jį pasakojo daugiau, negu vertėjo. Jis galėjo 
būti didelis kaitys, bet kada jis tarnauja svetimam 
kraštui, tai jo vertė žymiai nukrito. Jeigu Rokosovskis 
būtų stojęs laisvos ir nepriklausomos Lenkijos pusėje, 
tai šiandien jis būtų buvęs didelis vyras. Dabar len
kams reikia apie jį daugiau papasakoti, kad jų pa-, 
stangos atsikratyti rusų būtų didesnės.

Lenkų karių atsisakymas klausyti maršalo Roko- 
sovskio ir Gomulkos užsispyrimas nekisti rusams sau
valiauti Lenkijoje — buvo didelis žingsnis pirmyn.' 
ihtbhoniiniu atžvilgiu Lenkija šiandien geriau stovi, 
negu sovietų Rusija arba bet kuri kita sovietinė vals
tybė. Lenkijoje yra daugiau laisvės, negu Gudijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje ir pačioje Lietuvoje. Varšuvoje 
lenkas gali apie Gomulką su pagarba kalbėti, bet jis 
gali jį ir su purvais sumaišyti, nebijodamas patekti į 
visagalinčios ir sauvaliaujančios policijos rankas.

Lenkijoje kitokia padėtis ir katalikų bažnyčios. 
Re Gomu1kos,x l^enkijoje buvo kardinolas Višinskis, 
kurio įtaka visą laiką buvo gana didelė. Gomulką kelis 
Kartus bandė palaužti kard. Višinskio galią, bei jam 
nepavyko. Lenkijos katalikai jam buvo reikalingi pa
sipriešinti sovietų įtakai.

pakankamai

Tačiau, “Naujienose” (1975 
m. lapkričio 19 d.) perskaičiau 
V. Vyteniečio korespondenciją: 
“J. Jurašas Anglijoje”, apstul
bau iš nustebimo... V. Vvte- 
nietis, paminėjęs, kad ponai 
Jurašai atvykę paviešėti į Ang
liją apsistojo pas J. ir R. Baub 
liūs, kad PLB-nė suruošė jiems 
viešą susipažinimą, perduo
da “Naujienų” skaitytojams 
J. Jurašo padarytą pranešimą, 
kuriame apie savo išvykimą iš 
okup. Lietuvos jis jau šitaip 
prabyla: “Likimas faįp lėmė, 
kad turėjau pasirinkti egzilo 
gyvenimą. Ir jį pasirinkau ne 
savanoriškai, bet priverstas. 
Esu vienas iš to platėjančio 
rato žmonių, kurie drįsta pa
reikšti savo nuomonę, šešis 
metus dirbau režisieriaus pa
reigose, tai meno srityje vi
suomet stengiausi laisvai pa
reikšti savo lietuviška nuomo
nę ir pageidavimus. Bet po 
1972 m. Kauno įvykių netekau 
visų pozicijų, kurias buvau už
ėmęs. Man buvo pasiūlyta vie
šai prisipažinti, kad padariau 
klaidą ir ją atitaisyti.

'Dar prieš mano ištrėmimą 
įtakingi lietuviai pradėjo kelti 
klausimą, kodėl aš esu atleis- 

iš režisieriaus "pareigų?
rusai, nesulaukę iš 

raštiško atšaukimo;

tas i 
Tuomet 
manęs 
įspėjo, 'kad "galiu būti sunai
kintas. Tai ir pasiūlė pasirink
ti: išvažiuoti iš Lietuvos -į 
tremtį, o jeigu neišvažiuosi, 
tai būsi nubaustas, išvežtas į 
Rusiją ir sunaikintas. Pasi
rinkau tremtį, nes kitokios iš- 

esu pirmas 
ištremtas į

eities nebuvo ir 
lietuvis prievarta 
Vakarus”.

Kokiais sumetimais J. Jura
šas Sugalvojo šią naują apie 
save istoriją? Kieno inspira
cija? Privačią globėjų, ar LB- 
hės ir iš jos žmonių sudaryto

Gaila, bet j bendrą lietuvių 
veiklą įsijungti Jurašai neturės 
progos, nes 'išeivijoje jokios 
bendros lietuvių veiklos -nėra, 
o tik susiskaldymas ir savitar
pio rietenos, kurios žudo ne tik 
-tautinį mūsų atsparumą, bet ir 
tautinę kultūrą... Jurašai, at
sidūrę aršių frontininkų vado
vaujamos bendruomenės glė
byje, teturės progos tik tūpčio
ti pagal jų išdirbtą veiklos pla
ną ir šokti pagal jų politikos 
diktatūrinę muziką.

Mūsų išeivijoje yra keli Šim
tai talentingų, profesionali
niai pasiruošusių įvairių sričių 
menininkų, literatų ir kitokios 
mokslo šakos atstovų, bet iš
eivijos lietuviškoje veikloje 
matosi vos keli ir vis tie patys, 
be abejo, sugebantys ir besis
tengiantys prisitaikyti bei 'pa
taikauti -frontininkų vadovau
jami LB-nės diktatūrai 4r jų 
režimui. Okup. Lietuvoje me
nininkai gelbstisi kurdami po
grindžiuose *ir “į Šalčius”, o 
laisvėje gyvenantys, lietuviai 
savo talentą ir troškimus yra 
priversti -gelbėti bėgdami pas 
svetimus.'.. Visi išeiviai save 
vadina patriotais, kovojančiais 
už pavergtos tėvynės reikalus, 
bet “tikrumoje visos orgahiza- 
cijos gy-vena tik savo'grupiniam 
interesui, kebą į padanges tik
savo narius, nors ‘ir ’tfeVčrčidu’- 
sius ir niekina jiems nepriklau
sančius. Nežiūrint to, jų pa
čių viduje verda pragaras: ap
kalbos, kurstomai vienų prieš 
kitus, simpatijų ir antipatijų 
pasireiškimai, kova dėl vado
vavimo, užimamų organizaci
joje pozicijų, troškimas gar
bės, nenoras prisiimti jokio 
darbo, o tik dirbantiems dik
tuoti, ambicijos ir nuomonių 
kolizija nutarimuose^ Kerštas, 
veikimas vieno prieš kitą ir 11 
Todėl nėra riuo'štabu, ^d ^el* 
bedami savo dvasines jėgas, 
žmones Kėga lauk iš organiza
cijų ir užsidaro vienumoje, ša
lia to dar būtų pravartu 'pami
nėti kultūrų 'žudantį mūsų “lie
tuvių pavydą: jei'tik kas ‘steng
sis nuo žemės aukščiau pakilti, 
tai kitas tuojau pat trenks-jam 
kumščiu į galvą, kad atgal jia- 
tupdytų, 'Teiškiū, jeigu ^š^hie- 
ko nesugebu ir negaliu, lai-ir 
tu negalėk !... ?

Ir šitokioje veiklos atmosfe
roje išeiviai tikisi pavergtai 
lietuvių tautai iškovoti laisvę, 
išgelbėti kultūrą,-įkurti-pasauli
nio garso tėatfą?_'Ir tdkioėfeatfb 
įkūrimo iliuzija;Jurašai tiki? 1.^ 

Už išeivijos lietuvšką veiklą 
atsakomybę nesą ne išeįviškojf 
lietuvių visuomenė, . Bet tos 
veiklos vadai. Vieną’ dieną jie 
turės paduoti atskaitomyKę ’ir/ 
ne tuščiais pasf^rimo žodžiais, 
bet savo atliktais darbais .’.’.

Vienu laikdtarpiu Vladislovas Gomulka Lenkijoje 
buvo didžiausias didvyris. Stalino policija jį buvo įki
šusi į kalėjimą. Jis buvo apkaltintas titojizmu. Jam be
veik buvo vistiek: žūti nuo Stalino policijos, kaip nuo 
jos žuvo didokas lenkų komunistų skaičius, arba žūti 
kovoje už Lenkijos laisvę. Jis nežuvo, bet tapo didvy
ris. Tomis dienomis visi būtų stoję už Gomulką. Kata
likai žinojo Gomulkos pažiūras tikėjimo klausimu, 
bet kovoje prieš Rokosovskį, Chruščiovą ar bet kurį ki
tą sovietų Rusijos valdovą, lenkai kaip vienas stojo už 
Gomulką.

Kaip Gomulką, taip ir Varšuvos garnizono kariai 
buvo pasiruošę kovai. Jeigu sovietų karo jėgos būtų 
bandžiusios ginti Rokosovskį arba bandžiusios ?ykti į 
Varšuvą’ir gelbėtų sovietų prestyžą, tai Lenkijoje bū
tų kilęs naujas pilietinis karas. Vienoje pusėje būtų 
buvę rusai, o kitoje pusėje būtų tekę kovoti lenkamk 
Gomulka nujautė, kad rusai gali laimėti, bet jis buvo 
pasiryžęs rizikuoti.

GOMULKĄ PADARĖ DAUG KLAIDŲ ,
Vladislovas Gomulka, kaip man kelinis atvejais 

sutikti lenkai pasakojo, padarė daug klaidų. Labai 
mažai jam betrūko, kad jis būtų iškeptas, kaip ir kiti 
Lenkijos komunistai nukentėjo Stetino įr Gdansko, 
uostų darbininkų streiko metu. Gomulką išgelbėjo tik-' 
tai dabartinis Lenkijos valdovas Edvardas Gierekas. 
Jiedii buvo partijos nariai, bet tuo pačiu metu bu4b ir 
prlėšiaj. Gorhulka, priėjęs prie valdžios, linko atgal 
prie stalmiznib, o Gierekas siekė Lenkijai šiokios‘to
kios laisvės.

Gomulką buvo‘pasodintus už’tlthjfžthą, ttto fūrptf 
darbininkų streiko metu jis buvo linkęs pavartoti pa
čias žiauriausias priemones streikui malšinti ir pamo-

kai duoti. Gomulką Jautė, kad jis krašto nevaldys/ 
jeigu Dancigo darbininkų nesuvaldys,

— Juk komunistai turėtų stoti už streikuojahčhis' 
Barbiriirikus, — viešbutyje kalbą 'tižvedūsi'dm. j/atar-v 
nautojui pasakiau. c

— Ne visai taip, —»jjs man atsakė. - •
— Vakarų Europoje komunistai tūri stoti už ‘dttr-? 

bininkus, bet Lenkijoje kotnubistai biri štPti uŽ vai-' 
džią. Jeigu dafbibiifktli'eina jirfds valdžią, tai valdžia 
gali pavartoti prieš Juos'represijas.'. .

— Bet jeigu v'alifžia'sūdbrtyfa darbininkų gerbūviui 
didinti, tai kaip ji igali eiti 'prieš ,’d'arBiiiIHkbY?‘^lįfe- 
klaūsiau.

— čia darbininkai nežino, ką jie daro, jie nėra sil
si pratę, — man toliau aiškino. \

— Susiprafe darbininkai eina sii darbininkų ir 
proletarų valdžia, K 'Iteštisipratę kelia prieš valdžią 
streiką... . .. . .

-—Ar begali "kartais vSldŽiaJičŽinoti, ką ji daro ?
— jo pakldupiau. \ ( V

—'ValdŽfa tiiri'^eėūs'pyfAčėjus, ji tokių klaidų-n^- 
' paddro, — 'tn’an^pbaiškfhb.

’(Bus daugiau) -e"
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

į JURGIO VALAIČIO
j PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Jurgio Valaičio, VLIKo vicepirmininko visuomeniniams 

reikalams, pranešimas VLIKo Seimui
1975 m. lapkričio 29 — 30 d. New Yorke

dr. K. G. dalukas 
AKUŠERIJA IK MOicKV LiUUS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pula&ki Rd. (Crawrord 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Pruma i^uuiia pagal susitarimą. 

Jei neatsmepxa, SKamDinu S/4-6U12

DK. C. K. BUbtLlS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO Takų

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. P£‘kR BRAZIS

(Tęsinys)
Paskutiniame ALTos Seime 

VLIKo atstovas buvo gražiai ir 
net pagarbiai priimtas.

Kalbant ir vėl apie Lietuvos 
laisvinimo darbo konferenci
ją, norėčiau grįžti į jos užuo
mazgą. Jos metmenys buvo iš
dėstyti VLIKo Seime Toronte 
1973 metais. Ta proga buvo 
pasakyta: “Mes manome, kad 
žvelgiant į tolimesnę ateitį rei
kėtų nevengti pažiūrėti į Lie
tuvos laisvinimo organizacijos 
sąrangą visu pločiu”.

PHYSICIAN AND bUKUEUN 
2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5649 

Rezid.: 366-ZZ33
OFibO VALANDOS; z 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad.. peuKtaUiem nuo 1—-5. tree, 

ir sestau. urnai susitarus.

DK. FAMS. V. DARGU 
GYDYTOJAS IR CHIKUkoaS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

Kas antrą sesumem d—3 vai.
Tek: 562-2/2/ area 562-2723

Gi £>-Ob73

Toliau specifiškai dėl VLIKo 
buvo kalbama: “Ir VLIKO or
ganizaciniai nuostatai nėra ne- O
liečiami, kol pakeitimai ne-

DR. W. EiSiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IK MOTERŲ i-iUUS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-0uui.

1EL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
39U7 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

D st. K. A. V. JUČAS 
Tel.: 561-4605 ir 489-444Y 

OFISAI;
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 
!■■■ ' ---j-------ac*.i . «...

Ofiso tel.: HE 4-1813 
Rezidencijos: PR 6-93G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
r GEL IN YŪ A 

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

5 "pERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
|__ Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

DR. FRANK PLKKAS
OrTOMETRiSTAS

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

"contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONATlĖižiniŠ"
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 63 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po-pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71sf STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti,.tęįef,-HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-61.45.

p. Šileikis, o. p.
_4 -p ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
jįjį Aparatai - Protezai, Meo. Ban- 
VJf dažai. Speciali pagalba kojoms

5 (Arch Supports) ir t t.

Į M 0 V i N G
Apdraustas perkrausfymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 

■ H..I I M BT I ■! ■■ ■■ im I Tir ■ II II ~M11/
t _______ _

f—---- - - ------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

; Visos programos iš W0PA, 
j 1490 kil. A. M. j 
i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- f 

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

' j ryto.
! 1 Telef.: HEmlock 4-2413 I

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 i 
V ■ -------- --------

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6.5084

paliečia VLIKo vaidmens ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės tęstinumo vykdyme ir iš
laikyme. Lietuvos laisvinimo 
darbui sėkmingai derinti turi 
būti organizacija, kuriai, rei
kalui esant, paklustu visi šį 
darbą dirbantieji. Kadangi 
tokia subordinacija mūsų ap
linkybėmis galima tiktai iš ge
ros valios, šis pagrindinis ko
ordinacinis veiksnys turėtų bū
ti visiems priimtinas ir savas’’.

Panašios mintys buvo palan
kiai priimtos ir praėjusių metų 
Seime Bostone. Bostono Seime, 
be kitų, buvo priimti nutari
mai, pasisaką už Tautos Fondo 
stiprinimą, Kanados lietuvių 
svaresnį atstovavimą, iniciaty
vą informacijos darbui koordi
nuoti ir informacijos centro 
steigimą.

Suglausti tai, kas čia iki šiol 
svarbiausiai buvo pasakyta, 
galima būtų taip: “Pripažįs
tant, kad reikės tęsti Lietuvos 
laisvinimo darbą dar ilgesnį 
laiką, tiek bendriniuose, tiek 
pačio VLIKo suvažiavimuose' 
matomas reikalas VLIKą stip
rinti; stiprinti Tautos Fondą 
ir VLIKo informacinę tarny
bą. Derinantis prie gj’venimo 
raidos ir aplikybių, atitinka
mai modifikuotina VLIKo or
ganizacija, nepažeidžiant tau
tos atstovavimo tęstinumo.

Anksčiau apie tai kalbėjęs 
ir klausimus svarstęs, VLIKas 
praėjusių metų bėgyje yra pa
daręs pirmuosius, kad ir ne
žymius, pakeitimus, inkorpo
ruodamas Tautos Fondą. Be 
aiškių finansinių privalumų; šis 
žingsnis teikia šalimybią telk
ti apie VLIKo darbus platesnę 
mūsų visuomenę, įskaitant ir 
tuos, kurie dėl vienų ar kitų 
sumetimų nepritampa prię 
VLIKą betarpiškai sudarančių 
organizacijų ar grupių. Su
prantama, kad Tautos Fondo 
nariai VLIKo sąmatos klausi
muose turėtų turėti patariamą
jį balsą. Pasikeitusio Tautos 
Fondo ir VLIKo santykių de
talės dar tebestudijuojamos, 
viena tačiau visiškai aišku, t. 
y., kad Tautos Fondo veiklą 
lems VLIKas, kaip ir iki šiol.

Inkorporuoto Tautos Fondo 
uždaviniai yra informaciniai. 
VLIKo pagrindinė darbo sritis 
yra informacinė. Norint stip
rinti VLIKą, dėl to pirmoje 
vietoje stiprintina jo infarma- 
cinė. Norint stiprinti VLIKą, 
dėl to pirmaje vietoje stiprin
tina jo informacinė tarnyba, 
taip, kad jį galima būtų pilna 
to žodžio prasme vadinti infor
macijų centru, panašiu į tokį, 
kokį mes jau seniai kalbam ir 
įsivaizduojam. Toks informa
cijų centras turėtų apmokamus 
tarnautojus ir reikiamas prie
mones. Tokio centro turėtų; 
būti tvarkomi ir vykdomi pir
miausia užsieniui skiriami in
formaciniai darbai, o taip di
desnieji mūsų laisvinimo dar
bo spaudos užsimojimai. Toks 
centras nei galėtų, nei turėtų 
aprėpti viską. Visiška centra
lizacija nei praktiškai įmano
ma, nei ji reikalinga.

šia proga taip pat pabrėžti
na, kad šitoks pasiūlymas nė
ra kokia naujovė. VLIKas ir 
dabar turi Eltos informacijęš 
tarnybą, kuri per ilgus metus 
leidžia biuletenius, tvarko ra
dijo valandėles ir t. t, nors 
palyginti mažai apie tai kal
bama.

Informacijos centras būtų 
ir nuosekli jungtis šalia kito
kių ryšių tarp Tautos Fondo ir 
VLIKo Valdybos.

VLIKą stiprinti reiškia stip 
rinti jo sudedamąsias dalis,' 
pirmiausiai valdybą, arba vai 
dybos darbą. To pasiekti ne
tiesioginiai taip pat padėtų in-

foriUaciios centras, a (likdamas 
pagi iadiaius d-rbus. Dažnai į 
pavargę po tiesioginio darbo 
dienos, valdybos nariai galė
tų rinktis rečiau ir daugiau dė
mesio skirti tikslingo planavi
mo studijoms ir darbo kontro
lės reikalams.

Visa kas čia pasakyta pas
kutinių jų trijų metų bėgyje 
atskiromis dalimis skelbta, šis 
pranešimas yra mėginimas 
sudėti viską į vieną nuoseklų 
ir pasakyčiau patrauklų ryšu
lį. Nėra tai nei staigmena nei 
mūsų išradimas. Skirtumas 
tarp padėties anksčiau ir da
bar yra tas, kad toks siūlymas; 
mūsų įsitikinimu yra realus.' 
O realus jis yra dėl to, kad 
naujasis Tautos Fondas su mū
sų visuomenės pritarimu yra 
pajėgus jį finansiškai paremti. 
Aš tikiu, kad jis vertas jūsų 
dėmesio ir pritarimo.

Formaliu požiūriu VLIKą 
sudaro politinės partijos -ir są
jūdžiai. Kai kada keliamas ne
rimtas klausimas, kad ir be 
jų galėtumėm išsiversti, nors 
jos aplamai sudaro politinės 
demokratinės veiklos pagrindą. 
Yra ir dagiau gerų argumen
tų, kodėl tai yra tikslinga, šia 
proga aš prisiminsiu tik viena: 
Demokratinių politinių partijų 
lietuviai Lietuvoje negali tu
rėti, bent jos neturi sąlygų veik
ti. Dėl to jie žiūri į mus ir ti
kisi, kad čia išeivijoje, bus 
puoselėjamos lietuviško demo
kratinio gyvenimo tradicijos.. 
Nesvarbu iš esmės, kad grupių 
VLIKe daug. Vienos jų turi pla
tų visuomeninį užnugarį. Ki
tos, tiesa, tokio neturi, bet ir- 
jos Vlike gali turėti svarų vaid
menį, pavyzdžiui, jeigu jos 
VLIKe veiks kaip derinamasis, 
jungiamasis veiksnys tarp “di
džiųjų”.

Vilkas turi būti.stiprus savo 
darbais, VLIKaą,,.turi rodyti 
laisvinimo darbų kelią. VLIKas 
turi vadovauti, bet vadovavi
mu mūsų sąlygomis pirmiau
sia turi būti suprantama jo už
davinys derinti laisvinimo dar
bus. Šitą uždavinį VLIKas ga
lėtų atlikti tik tada, jei jis ne
bus nors daliai mūsų visuome
nės svetimas. Vien pareiškimų, 
kad VLIKas pripažįstamas vy
riausiu negana, jeigu po to 
kiekvienas eisime savo organi
zacinių interesų ar ambicijų 
keliu. \*LIKas savo derintojo 
uždavinį atliks tada, jei jame 
aktyviai galės reikštis asmenys, 
turį ir kitų pagrindinių organi
zacijų pasitikėjimą.

Tai nėra lengvas uždavinys 
ir kelias. Kartais kai kurie VLI 
Ko sprendimai gali atrodyti 
silpnumo ženklu. Bet taip nė
ra. VLIKo kelias yra ir turi 
likti aukso vidurio kelias. Jei 
VLlKas jo nesilaikys, jis nu
stos plačiosios lietuvių visuo
menės pasitikėjimo, kurį jis 
dabar turi. Junkimės į šį ke-

.fotr:. Au t i tt Li ui
Joniškiečių Klubas Chicagoje 

buvo įsteigtas 1926 metais.' Jo 
steigėjas buvo Julius Butautas, 
kurs ir to klubo pirmininku iš
buvo per eilę metų. Kiti šio klu
bo pirmininkai buvo šie; Ant. 
Brijūnas, Jonas Jonkus, Rokas 
Šniukas, Viktoras Kazimierai
tis, Jonas Gasparaitis ir dabar
tinė pirmininkė Julija Sačiaus- 
kienė, kurios pastangomis yra 
rengiamas Joniškiečių Labdary
bės ir Kultūros klubo penkias
dešimt metų gyvavimo paminė
jimas. Kaip žinia, pakylis įvyks 
ateinančio balandžio 25 dieną, 
Polonia Grove svetainėj, Bright
on Parko apylinkėje, Chicagoje.

Šių žodžių rasėjas yra Joniš
kiečių klubo seniausias narys, 
kur su kitais jonieškiečiais lau
kė šios reikšmingos ir svarbios 
dienos.

Rašyti apie Joniškiečių klu
bą būtų labai daug, nes jis yra 
daug nuveikęs labdarybėje, kul- | 
tūroje ir sušelpimo darbe. Lai
mę turėjau nuo pat Joniškiečių 
klubo susitvėrimo per ilgą eilę 
metų būti šio klubo korespon
dentu ir joniškiečių veiklą bei 
jo veikėjus aprašyti ir juos pa
girti už gražų ir naudingą dar
bą. Prisimenu kaip jonieškie- 
čiai buvo garsūs dainininkai, 
kaip jie gražiai giedodavo ir 
dainuodavo caro laikais dainų 
šventėje Šiauliuose, kur joniš- i 
kiečių choras, vadovaujamas ga- : 
baus choro vedėjo Diržos už pa- ; 
dainavimą dainas “Girioj, kur 
aidas skamba” pirmą 500 rublių 
dovaną laimėjo. Į Joniškį ant 
atlaidų važiuodavo žmonės iš ki
tų parapijų paklausyti Joniškie
čių puikaus giedojimo ir daina
vimo.

Prieš 50 metų suvažiavę jo
niškiečiai iš Lietuvos į Čikagą 
Įsteigė Joniškiečių klubą, ku
ris savo 50 metų gyvavimą pa
minės balandžio 25 dieną.

R. šniukas

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Nes širdimi tikima, o burna iipažįstama, Ir taip įgylamas lis*- 

nymas". — Rom. 10:10.

Čia pasakyta, kad tie, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa
sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
no maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia fvento Rašto tyrinė
tojų aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi 
rusleii? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

iV. RAŠTO TYRIMtTOJA!

TIVAS IR SŪNUS
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

NUOTRAUKŲ PARODA
Exchange National ir Harris 

bankai praneša, kad jie bankų 
rūmuose darys aukštųjų mokyk
lų, gimnazijų nuotraukų paro
dą, kuri bus vadinama “The Spi
rit of America”. Įstojimo Į pa- ’ 
rodą paskutinė diena yra numa- ’ 
tyta vasario 13.

SKAITYK PŠTS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
t; A U o I E N A S i

Susirinkime
PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuviu Namu į- 
Savininku organizacijos narių rinki- Į 
minis susirinkimas Įvyks gruodžio 19 ’’ 
dieną 7:30 vai. vak. Marquette Parko 
parapijos salėje. 6820 So. Washtenaw

1 Ave. Visus narius prašome skaitlin- * 
gai dalyvauti, nes bus renkama 1976 
m. valdyba. Valdybos rinkimas yra 
labai svarbu, nes nuo valdybos daug 
priklausys Marrquette Parko Poloni- ■ 
jos ilgesnis išlikimas.

Stasys Patlaba, sekr. I

Ha visi, kad Vlikas stiprėtų, v — Amerikos Lietuviu Piliečiv Pa- 
v . .. iii • i šalpos klubo pnesmetinis narių susi-v.estu ir derintų kol bus pasiek- rinkimas įvyks sekmadieni, gruodžio 

tas mūsų visu bendras ir didv-’21 P0P*et 4- Vaičaičio
~ * I 4.9\Tqnlpu’nrd Avp

sis tikslas.
Ačiū už dėmesį!

(Pabaisa)

salėje. 4258 So. Maplewood Ave. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalų aptarti. Bus ir 
Valdybos rinkimas 1976 metams. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgafvienė, rast.

2 Metų Mirties Sukaktis

MARY SENDZEK
Gw. Romulus, Michigan

Mirė 1973 metų, gruodžio mėn. 19 dieną, sulaukusi 80 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Palaidota Michigan Memorial kapinėse, Romulus, Michigane.

Paliko nuliūdę: vyras George, 4 dukterys — Anna Frizzell, jos 
vyras Bill, Della Grushąs, Lucille Obuchina ir Mary Ram, jos vyras 
John, anūkai — Martin Obuchina, jo žmona Barbara, Daniel Obuchi- 
na, jo žiiona Shą^on, Sharon Ram, Barbara Herren, jos vyras Dale, 
ir Stephen Grushas, 3 proanūkai bei kiti giminės, draugai iė pa
žįstami.

Mes Tavęs. Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė. I

Vyras, dukterys, anūkai, proanūkai, giminės. g

"MMM.. ................................ ........

EUDEIKISGAIDAS - 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-Čo'NDITIONED KOPLYČIOS 
_______________________________________________

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ - 

IR NAKTĮ.

Turime 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, Bl. Phone: OLyihinc 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL; YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. I RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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PARYŽIUS. Valstybės se
kretorius Henry Kisingeris, sa
vo kalboje tarptautinėj konfe
rencijoj energijos ir žaliavų 
klausimu, matomai nusprendė 
pabrėžti bendradarbius imą su 
treciojo pasaulio šalimis vietoj 
konfrontacijos.

Kisingerio kalba apie naftos 
kainas Tarptautinio ekonominio 
bendradarbiavimo konferenci
jos atidarymo sesijoj antradieni
buvo daugumos delegatų gil tu Į 
kaip moderatinė.

Bet Alžiro Press Service pa- j 
sakė, kad ji buvo mo<ieratinė 
vien “ryšium su griežtumu, ku
rio kai kurios delegacijos tikė
josi, o kitos ir norėjo iš Ameri
kos valstybės sekretoriaus”.

Kisingeris pats pasitarnavo 
sukelti tą, tapusi klaidingu, ti
kėjimas! griežtumo.

Kisingeris, būdamas sekma
dieni Londone, pasakė žurnalis
tams. kad jis padarys “konfron- 
tacine” kalbą, grasindamas nu
traukti pagalbą kai kuriom ne
turtingom šalim, jei jos nejsi- 
jungs į jo kampaniją už žemes
nes naftos kainas.

Ar tai buvo tik gudrus diplo- 
į matinis manevras, ar jis iš lik 
t ro pakeitė savo nuomonę ?

Sek da i n i Va I s t y bes sek re t < >- 
riaus pasisakymus ateity, mes 
gal kada ir sužinosime atsaky
mą į šį intriguojantį klausimą. 
Bei kaip ten bebūtų, Amerika 

, per tas dvi dienas savo nuomo- 
• nes, kokia ji bebūtų, nepakeitė. 
O tai gal būt dar karta liudija, 
kad valstybės sekretorius, kaip 
institucija, gali varyti asmeninę 
politika, kuri nebūtinai žengia 
koja i koją su Amerikos ir jos 
valdžią išrinkusių interesais.

Kai kurie valstybiniai šalti
niu tvirtino, kad Kisingeris dar 
vis tebemato naftos krize kaip 
kovą tarp Vakarų ir priešiško 
naftos gamintojų bloko, remia
mo Treciojo pasaulio, kovą, ku
ri Imi būti laimėta vienų arba 
kitų.

Konferencija užsimojusi su
daryti aparatą pasaulio ekono
miniams ryšiams per tvarkyti.

27-niu delegacijų ministerial
26-šių šalių plius Kumpos 

bendrosios rinkos — sudarys 
kelurius komitetus: energijos, 
žaliavų, išvystymo pagalbos ir 
finansų.

HSLP WANTED MALI 
Darbininku Reikia

BAKER WANTED

with at least 15 years all-around 
experience. Bridgeport area.

Must understand English.
Call PAUL 812-2116.'

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

REIKALINGA MOTERIS valyti ma
žos šeimos butą vieną karta savaitėje.

. Tel. 5284164.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
(vairūs Pardavimai

PARDUODAMI FILATELLVIA1 PAŠ
TO ŽENKLAI IR RINKINIAI. Tei

rautis po 6 vai. vak.
Tel. 778-3151.

tus. Chicago šiais 1975 metais 
rezidencijų, komercijos ir indus
trijos (šildymo) reikalams su
naudojo 2.9 milijono tonų ang
lies, lyginant su 3.7 milijonais 
tonų 1971 metais. Daugiausiai 
anglies sunaudojo Common
wealth Edison kompanija — šie
met daugiau negu 1971 metais.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE COR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSiMOK&JlMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

Ž21£!W'Cėrmik Road. 1 Chicago, Ill. Virginia 7-7747
J-U-------U------- :—. ■ -T—T---------------------------------------------------

BUTŲ NUOMAVIMAS
j t -k, NAMŲ PIRKIMAS -(PARDAVIMAS — VALDYMAS —
U i” U’ PA r ! NpTARĮATĄS — VERTIMAI.

feijy Draudimo agentūra f

J. BACEATCIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

k ’!1 iii * ( \

!’t!Įį=!'6455,S().!Ke(izie Avė. —
» - Į J * e • ■ - r. * * ” • ____  ___

pėdų sl^ypas.; Brighton. Parke. Mū
riniu namas, nebrangus, reikia sku- 
biąij parduoti...L.c -m . ii. , p

5 P.O 5, MURINJS - MEDINIS. S1.10C 
^'iriėiiJPi'ašo $50,000?’‘Marąiiėtbė PSr-

778-2233

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. i

Sears spausdins knygas
Sears - Roebuck prekybos 

kompanija praneša, kad ji stei
gianti leidyklą vardu Pequot 
Avenue Group. Ji spausdin
sianti knygas ir atlikinėsianti 
kitokius spaudos darbus.

bet teisėjas, fabrikantų iškelto
je byloje, įsakė ir toliau leisti 
juos pardavinėti. •'

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimai Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metę patyrimas.

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

Apgavystė
Amerikietiški laikraščiai pil

ni viliojančių skelbimų, kurie 
dažniausiai yra melagingi ir 
apgaulingi. Tokie skelbimai 
dažniausiai liečia pardavinėji
mą automatinių mašinų. Įspė
jama, kad su tokiais “biznie
riais” reikia būti atsargiems, 
nes jie tik išvilioja santaupas.

Asmenys, pastebėję tokius 
apgaulingus skelbimus arba pa
tys nukentėję, turi tuojau pra
nešti tardytojo Įstaigai, nuro
dant visas smulkmenas.

SIUNTINIAI I LIETUVA ~ 1 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTI N AS

Atsargiai su estrogeno 
vaistais1

Smarki moteris
Shawneetown vietovėje, Ilk, 

Peabody Coal kompanijai pri
klausančioje anglių kasykloje 
dirba “vyrišką” darbą Barbora 
Walton. Ji, kilnodama 90 sva
rų svorio oro plaktą, daro sky
les anglies klodose, sudeda spe
cialius oro sprogmenis ir juos 
išsprogdina. Ji tuo būdu su
smulkina anglies klodą. Už tai 
kompanija jai sumoka 6,75 do
lerius už kiekvieną darbo va
landą.

Tai ne pirmas jos toks “vy
riškas” sunkus darbas: prieš tai 
ji liejo betoną, klojo kilimii 
grindis ir buvo javų nuėmimo 
bei nukirtimo bosu. Ją ir dvi 
kitas panašiai “pasižymėjusias” 

[moteris gruodžio 16 d. pagerbė 
Sheratoon — Čikagos hotėlyje 
federalinis darbo departamen
tas.

Pranešama, kad plačiai var

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suė^o 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

tojami ir daktarų prirašomi es
trogeno vaistai, Premarin ir ki
ti. dažniausiai iššaukia vėžį mo
terų gimdoje, šių vaistų kas
met išrašoma apie 22 milijonus 
receptų, tai reiškia, kaip svei
katos tyrinėjimo Įstaigos statis
tika rodo, kad koks 16.000 mo
terų daugiau suserga gimdos 
vėžiu, negu normaliai tikrumo
je turėtų būti.

naujienos tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalich 
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine 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 — $30.00, pusei metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
- 1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS .. ........ ...... .......__.... ... ......... ... .....

ADRESAS......... . ....... ----- ------ ------ ------------------------ ----

Policininkas ir vagišiai
Beverly policijos seržantas 

stipriai miegojo. Tačiau jį vis- 
dėlto prikėlė drabužinės durų 
girgždesys. Pasirodo, kad vagi
šiai buvo Įsibrovę Į jo miegamą
jį ir bandė jį apvogti.

Policininkas, tik su apatiniais, 
bėgančius vagišius prisivijo ge
rokai juos pavaikęs miestelyje. 
Dabar jie “šildosi” jaunųjų ka
lėjime. laukdami teismo.

Pavojingas hormonų I 
preparatas I

Maisto ir vaisių administraci
ja praneša, kad ji vėl bandy
sianti uždrausti DĖS vartojimą. 
“DĖS” yra hormonų prepara-Į 
lai, kurie maišomi Į gyvulių 
maistą. DĖS preparatais mai
tinami gyvuliai žymiai grei
čiau suauga. Įgaudami daugiau 
svorio |>er trumpiausią laiką.

DĖS turi vieną blogumą: 
žmonės valgydami jais maitintų 
gyvulių mėsą, dažniausiai suser
ga vėžiu.

Maisto ir vaistų administraci
ja jau 1973 m. bandė tuos DĖS 
preparatus išimti iš apyvartos,

Apiplėšia ir nužudo
Pastebima, kad paskutiniais 

laikais plėšikai ir žmogžudžiai 
darosi nebeatskiriami vieni nuo 
kitų, tik kad vieni savo auką 
apiplėšia ir tada nužudo, antrie
ji pirma nužudo ir tuomet api
plėšia. Vėliausias toks pavyzdys 
buvo Chicagos priemiestyje Oak 
Park, kur Mrs. Miriam Ciardullo, 
■53 metu amžiaus, buvo rasta 
savo namuose suraišiotomis ran
komis ir kojomis ir limpamu 
popierių užklijuota burna, o jos 
dėdė Pasquale Accino, 88 metų 
amžiaus, taip pat užklijuota bur
na ir telefono kabeliu suraišio
tomis rankomis ir kojomis ir 
maišu apmauta galva.

Mrs. Ciardullo mirė vos nu
vežta Į ligoninę, o Mr. Accino, 
kurs išliko gyvas, pasakė poli
cijai, kad jiems apie pusiau de
šimtą vai. vakaro žiūrint televi
zijos,'Į jų namą Įėjo du jauni 
ginkluoti baltaodžiai ir pirmu
čiausiai kietu daiktu, smūgiais 
į galvas apsvaigino ir suraišiojo. 
Plėšikai — žudikai nekalbėjo jo
kia kalba, tik kaip šunys urzgė.

— Grace Bukoff • (Bukavec- 
kienė), New Buffalo, Mich. Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
čių proga, sveikina visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus ir 
linki geros, geros sveikatos, o 
Naujienų paramai siunčia $5.

I
— A. Karaliūnas ir jo žmona, 

Cicero, Ilk, sveikina visus savo 
draugus, pažįstamus ir kaimy
nus, linkėdami linksmu švenčiu. 
Ta proga Naujienoms atsiuntė 
5 dol. > ..

— Kristijono Donelaičio pra
džios mokyklos mokinius Kalė
dų senelis aplankys š. m. gruo
džio mėn. 20 d. Vaikučiai uoliai 
ruošiasi pasirodyti seneliui ir 
tėveliams. Jiems padeda moky
toja N. Čepienė.

Tėvų komitetas yra pasiruo
šęs pavaišinti kava ir namuose 
keptais pyragais, taip pat turė
site progos Įsigyti - lietuviškų 
šiaudinukų papuošti eglutes.
' Laukiame tėvelių, močiučių, 

senelių, tetų ir dėdžių.
— Ona Motiekienė, Los Ange

les, Calif., atnaujindama dien
raščio prenumeratą, sakosi Nau
jienas jau daug metų skaitanti, 
tad ir ateinančiais metais be jų 
neliksianti.

— Čikagos gen. T. Daukanto 
vardo Jūrų šaulių kuopa rengia 
bendras Kūčias, (kurios įvyks 
gruodžio mėn. 20 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak., p. p. Vaičaičių 
salėje, 4258 So. Maplewood, 
šiame Kūčių vakarojime daly
vaus L. K. Relig. šalpos atsto
vas kun. K. Kuzminskas, jūrų 
šauliai, jūrų skautai ir prijau
čiantieji. Kadangi yra dar ribo
tas skaičius vietų, maloniai 
kviečiame dalyvauti dėl maisto 
ir vietų registruojantis 25-1-2665. 
Įėjimas — auka.

Kuopos Valdyba

♦ Dar yra vietų į Neo-Lituanų 
rengiama Naujų Metų sutiki
mą, Liet. Taut. Namuose. Užsi
sakyti iki NIL 21 d. pas Br. 
Kasakaitį. tel. 778-7707 arba 
778-9878. (Pr)
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Įl;’ ŲUrlI'LNauji ireng1-
Labai geros pajamos. Savininko 

paskola. Labai geras namas. Reikia 
.skubiai parduoti„

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tek 436-7878

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

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

6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29.900.

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

AUKŠTO 2 BUTŲ 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.

■o Sveikinimas. Dr. Bruno ir 
Aldona Beinoriai, Dr. Kazys ir 
Dalia Bobeliai, Dr. Antanas ir 
Birutė čiuriai, Dr. Vytas ir Lui
se Dargiai, Dr. Gedas ir Aldona 

lenuna. Mažeikai, ‘ Dr. Leonidas 
ir Praurimė- Ragai; SNęi^iųąi vi
sus savo gimines, pėfciehtus. 
draugūs ir pažįstamu^ Šy. Kalė
dų ir Naujų Metų proga. Vieto
je ^UfliĮdiĄj^i^Sųj.BiūkojaJll. 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
Pagalbinio Moterų Vieneto sti
pendijų Fondui. (Pr).

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 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

Chicagos oras švarėja
Chicagos, kur žmonių marš

kiniai kelių valandų bėgyje nuo 
dūmų ir dulkių pajuoduodavo ir 
dėlto buvo vadinama “nešvarių 
baltinių miestu”, dabar bent 
skalbimo miltelių pardavimo 
garsinimuose jau vadinama 
“švitančiu miestu”.

švaros apsaugos Įstaigų pra
nešimuose skelbiama, kad dau
giau kaip pusė Chicagos ploto 
(228 ketvirtainių mylių) pilnai 
patenkina federalinius švaros 
(nuo suodžių ir dulkių) standar

♦ 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).
-------------------------------------------------------------

BIZNIERIAI. KURIE GARS24ASI 
“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA 

PASISKEIMA BIZNYJE

j Ramunės kepsniai šven- 
SWla Konkulevičienė ir 

^miiūs Zabukas, Ramunės de- 
lĮKąlesų krautuvės savininkai, 
2547 Węst 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 v?l. vakaro. 
Pirmadieniais uždaryta.

(Pr).

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLTNKE-JE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

- ---  ----------- -■=——1
M. A. ŠIMKUS

ResI Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4239 5. Maplewood. Til. 254-7450 1

Taip pat daromi vertimai, j?ImInly < 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra- J 

symai ir kitokį blankai. i

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Brinff«nyb«, Laikrodžiai, Dovanoj 
visom* progom*.

3237 WEST MrcJ ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

’-r-r-li---------------ri— .■ ii .l .. *

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel. VI 7-3447

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

DĖMESIO
<2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

P. HEDUHSKAS, 4X-3 Ar^.ar Ava
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

didžiausias kailiu

L 263-5826 
(Įat&igo*) ir 
677-8489 

(buto)

pasirinkimas
pas vienintelį 

lietuvi kailininką
Chicago je

NORMANĄ I A. T VE R A S 
[laikrodžiai ir brangehybrs 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telefj REpubllc 7-1H1
■ ----------------------- -----------------------------n........  /

185 North Wab**h Avenue
2nd Floor Chicągo, UI. 60601




