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SOVIETŲ LAKŪNAI RAIŽO 
SIRIJOS PADANGES

Sovietu valdžia nedrįsta leisti 
Sirijos lakūnams naudoti lėktuvy

TEL AVIVAS, Izraelis. —- Izraelio krašto apsaugos minis- 
teris Simon Peres paskelbė, kad jau kelinta diena sovietų lakūnai 
raižo Sirijos padanges pačiais naujausiais sovietų lėktuvais, nume
ruotai s -Mig-25.

KARO MINISTRAS ATLEIDO AVIACIJOS 
VIRŠININKĄ GEN. FAUTARIO
Lakūnai kviečia gen. Videla sudaryti 
vyriausybę, sutvarkyti krašto ūkį

BUENOS AIRES, Argentina. — Argentinos aviacijos jau
nesnieji karininkai sukilo prieš dabartinę prezidentę Peronienę 
ir reikalauja kariškos vyriausybės, kuri turėtų nuginkluoti po 
kraštą siaučiančias Įvairias gaujas, baigtų kyšininkavimą ir at
statytų silpnėjantį krašto ūkį.

Čia paminėti patys naujausie
ji sovietų lėktuvai, kurių užsie
niečiai dar nematė ir nepažįsta. 
Sovietų valdžia nenorėtų, kad 
pats naujausias jų lėktuvas, sta
tytas tokioje paslaptyje, patek
tų į svetimas rankas.

Sovietų valdžia atsiuntė į Si
riją kelis tokius lėktuvus, bet 
ji neleidžia Sirijos lakūnams 
Įkelti koją į juos.

Sovietų lakūnai aptarnauja ir 
prižiūri šiuos naujus lėktuvus. 
Rusai pakyla Į padanges, pa
skraidė, bet tuojau leidžiasi ir 
užsidaro.

— - - •
Amerikos F15 lėktuvas dar 

geresnis.
Krašto apsaugos ministras pa

reiškė, kad naujausias Amerikos 
lėktuvas F-15 yra nei kiek ne 
blogesnis už naujausią sovietiš
ką migą. JAV naujausias karo 
lėktuvas jau išbandytas ir pra
dėta didesnė gamyba. Peres pa
reiškė, kad Izraelis jau gaus ke
lis pačius naujausius F-15 lėk
tuvas.

Izraelio radaras keliais atve
jais jau yra užregistravęs nau
jausius sovietų migus. Jie ži
no naujausios ir moderniausio 
Migo greiti, svori ir kelias kitas 
savybes. Bet Peres džiaugiasi, 
kad Izraelis netrukus galės gauti 
Amerikoje pirktus pačius nau
jausius lėktuvus.

Nesusitaria dėl Izraelio 
palestiniečių

Sirijos vyriausybė sutiktų 
siekti taikos su Izraeliu, jeigu 
Izraelis pagal sirijiečių norą iš
spręstų paslestiniečių klausimą. 
Iki šio meto palestiniečiai netu
rėjo rimtų atstovų savo proble
moms išaiškinti, o ką jau bekal
bėti apie jų sprendimą.

Izraelis nesirengia tartis su 
palestiniečiais, kol jie nenustos 
vartoti teroro veiksmų ir neuž- 
puldinės beginklių moterų ir 
vaikų.

Menka chemikalų 
priežiūra

Vyriausia federalinės valdžios 
ataskaitos bei kontrolės įstaiga 
metė kaltinimą, kad nepakanka
ma chemikalų kontrolė stato žmo 
nes pavojun. Taipgi G A O. tyri
nėjimo įstaiga, priklausanti kon
gresui, kaltina aplinkos apsau
gos įstaigą — EPĄ, kad ji lei
džia vartoti ir pardavinėti pa
senusius maisto produktus, kad 
EPĄ leidžia naudoti 4 pavojin
gus chemikalus maiste, paša
ruos ir laukuose nenustatant 
griežto pavojingumo laipsnio. 
Kas svarbiausia, EPĄ pavėlina 
naudoti liekanas,, kurių nuodin
gumas esti virš normos.

Sitmokės 1.25 mil. 
dolerių už LSD mirtį

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė valdžia sutiko sumokėti 
1.25 mil. dolerių Franko Olsono 
šeimai, mokslininko, kuris mi
rė savižudiškai iššokęs pro lan
gą iš vieno New Yorko viešbučių 
prieš 22 metus po to, kai ČIA. 
jam nežinant, davė jam LSD, 
pranešė šeimos advokatas ket
virtadienį.

Olsonų šeima, kuri pradėjo 
tartis su valstybės juristais po 
to, kai prezidentas Fordas lie
pos mėn. asmeniškai atsiprašė, 
pasakė, kąęLyaldžia taip pat su
tiko duoti jiems visą ČIA bylą 
apie mokslininko mirti. Jie pa
reiškė, kad byla bus paskelbta.

Rockefelerio komisijos prane
šimas apie ČIA veiklą buvo šal
tiniu, iš kurio našlė ir vaikai 
sužinojo apie jų šeimos tėvo ir 
vyro irušižudimo tikrąsias aplin
kybes.

Olsonas, civiliais biochemi
kas armijos tarnyboje, iššoko 
pro New Yorko viešbučio langą 
kelioliką dienų po to, kai jam. 
buvo duota LSD, haliucinacinis 
preparatas, ČIA eksperimentuo
jant ant jo viename vasarnamy 
vakariniame Marylande.

Sovietai svarstys 
v 

nusiginklavimą
VIENA. — Sovietų blokas 

pranešė ketvirtadienį, kad jis 
sutinka svarstyti Amerikos pa
siūlymą “bombos už tankus”, 
numatantį sumažinti Rytų-Va
karų pajėgas centrinėj Europoj 
nežiūrint to, kad planas turi 
“rimtu trūkumu”.

Varšuvos pakto įgaliotinis pa
sakė žurnalistams, kad Sovietų- 
ambasadorius Oleg Chelstov kri
tikavo planą ketvirtadienį pa
skutinėj Rytų-Vakarų nusigink
lavimo pasitarimų sesijoj prieš 
šešių savaičių kalėdinę pertrau
ką.

Chelstov pasakė U. S. am
basadoriui Stanley Resor, kad 
Sovietu blokas svarstys planą 
kuomet pasitarimai vėl prasidės 
26 sausio.

Planas numato, kad bus ati
traukta 1000 iš 7,200 Amerikos 
branduolinių užtaisų ir 29,000 
iš 300,000 Amerikos karių Va
karų Europoj. Sovietai, iš sa
vo pusės, už tai atitrauktų 1.700 
tankų ir 68,000 kareivių iš Ry
tų Europos.

♦ Atstovu rūmai nutarė ne
leisti prancūzų lėktuvui Concor-I 
de naudoti Amerikos aerodro- j 
mus. Jos motorai kelia labai di- į 
delį triukšmą. Šitas nutarimas' 
galioja 6 mėnesius.

Maine valstijoje, Wilton miestelyje, yra įrengta geriausia saulės šilimai rinkti dirbtuvėlė. Ji 
šildo namus ir gėles. Debesuotomis dienomis namas ir dirbtuvėlė šildoma gazo šiluma. Praeitais 

metais saulės šiluma sumažino šildymo išlaidas $3,594 doleriais.

GALĖTUME PADĖKOTI "NAUJAI i
AUSTRALIJOS VYRIAUSYBEI

Savo laiku daugelis siuntėme laiškus ir telegramas Austra
lijos ambasadai Washingtone, protestuodami prieš Gough Whit- 
lam vyriausybės nutarimą pripažinti Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos. Australijoje buvo rinkimai, Whitlam partija 
pralaimėjo.

Australijos premjeru dabar 
yra konservatorių ir liberalų ko
alicijos vadas Malcolm Frazer. 
Jis jau pranešė Sovietų Sąjun
gai, kad Australija nepripažįsta 
sovietų karo jėgų prijungtos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos prie 
Sovietų Sąj ungos. Anksčiau Au
stralijos ' padarytas šių kraštų 
aneksijos pripažinimas yra at
šauktas. Būtų gražu, kad lie
tuviai pasiųstų debartiniam 
premjerui padėkos laiškus arba 
net ir telegramas. Jo adresas 
yra toks: Mr. Malcolm Frazer, 
Prime Minister of Australia, 
House og Parlament, Canberra. 
Australia.

Padėkos laiškus ir pranešimus 
galima pasiųsti Australijos am
basadai Washingtone, arba Chi- 
cagoje esančiam konsulatui, ku
rio adresas yra toks: Consulate 
General of Australia, 111 E. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois. 
Tel.: 329-1740.

ANGLIŠKA MIGLA

LONDONAS. — Kelinta die
na kai Angliją užgulė tokia tirš
ta migla, kokios nebebuvo per 
25 metus. Į šiaurę nuo Londo
no migloje susidaužė 25 auto
mobiliai ir vienas sunkvežimis, 
o prie Chelmsfordo panašiai su
simušė 30 automobilių, bet po
licija pasakė, kad automobilių 
“vairuotojai važiuoja kaip idio
tai”.

Gladstone staiga užėjus šal
čiui, ežero lede įšalo 6 gulbės, 
bet Gyvulių Globos draugijos 
žmonės jas išgelbėjo iškirsdami 
iš ledo. --

Migla tokia tiršta, kad Ken
to grafystėje negalima toliau 
matyti kaip per vieną jardą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦Septyni atkaklūs molukiečiai, 
pralaikę Indonezijos konsulatą 
Amsterdame 15 dienų, vakar pa
leido visus įkaitus ir pasidavė 
policijai. Jie manė, kad paveiks 
Olandijos valdžią, bet ši nutarė 
grobikų neklausyti ir į grasini
mus nereaguoti. Panašiai pasi
davė ir traukinį sulaikiusieji mo
lukiečiai.

♦ Penktadienį iš Tajaus ae
rodromų išskrido paskutiniai 
Amerikos sprausminiai lėktuvai. 
Tajaus vyriausybė ir politikai 
dabar abejoja, ar įsakymas ame
rikiečiams išsikraustyti buvo tik
slus. Vyriausybė, kad dabar ko
munistai dar labiau nespaustų 
Tajaus ir nebandytų iš kelių vie
tų veržžtis j krašto vidų. Pasku
tiniai Amerikos lėktuvas turėjo 
išskristi ateinančių metų kovo 
20 dieną, bet jis išskrido vakar.

♦ Kanados premjeras Trudeau 
vakar kreipėsi per televiziją į 
kanadiečius, prašydamas juos 
pasiveržti diržus, nes kraštas 
ne taip greitai išsikapstys išsti- 
prėjančios depresijos.

♦ Maištaujanti Argentinos 
aviacija nepakeis dabartinės vy
riausybės, bet karo vadų reika
lavimai gali paveikti Peronienę. 
Karo vadai yra pasiryžę leisti Pe- 
ronienei baigti terminą, bet rei
kalus griežtų priemonių tvar
kai atstatyti ir gaujoms nugink
luoti.

♦ Prezidentas Fordas prašo 
Kisingerį įtikinti kongreso at
stovus realiau spręsti Angolos 
klausimą. Rusai užima vis di
desnes Angolos sritis, o kongre
sas uždraudė net patarėjus pa
siųsti.

AUSTRALIJOS ASTRONOMAS 
“RADO” GYVYBĘ VISATOJE

Australijos vadovaujantis as
tronomas Dr. Peter Godfrey pa
siskelbė Visatos erdvėse radęs 
pajėgią gyvybei formuoti sudė
tingą molekulę ir tvirtina, jog 
nebėra abejonės, kad ir kitose 
planetose gyvybė egzistuoja. Iki 
šiol buvę manoma, kad tokios 
molekulės egzistuoja tik žemės 
atmosferoje.

Prof. Godfrey praeitą spalio 
mėnesį tokias molekules “atra
dęs” ir pavadinęs methenamine 
— jos esančios artimai “giminin
gos” amino rūgštims, reikalin
goms formuoti pagrindines pro
teinų “plytas”, iš kurių pasta
tyta visa žemės gyvybė.

“Prieš 10 metų mokslininkai 
buvo tikri, kad tokių molekulių 
Visatos erdvėse nėra” pasakė 
Dr. Godfrey, “bet dabar mes ži
nome, kad jos egzistuoja ir ga
li jungtis su kitomis molekulė
mis ir formuoti kitose planetose 
panašią į mūsų gyvybę”, pa
reiškė jis.

KANDIDATAS Į GUBERN.
KEIČIA NUOMONĘ

Čikagos mero į gubernatorius 
proteguojamasis kandidatas, da
bartinis Illinojaus valstijos se
kretorius M. .J. Howlett, Illino
jaus kelių statytojų kontrakto- 
rių susirinkime, nežymiai davė 
suprasti, kad jis persvarstęs 
greitkelio skersai Čikagą prave- 
dimo klausimą ir norįs padėti 
įgyvendinti mero Daley svajo
nę — pravesti greitkelį.

ĮPAREIGOJANTI SUTARTIS

Nesenai naujai pasirašytoje 
tarp Sovietų Rusijos ir Rytų 
Vokietijos tarpusavio pagalbos 
sutartyje yra įrašytas punktas, 
kuriuo Rytų Vokietija įpareigo
jama, karinio susikirtimo atve
ju, padėti Sovietų Rusijai ir už 
Rytų Vokietijos ribų, siunčiant ■
kariuomenę, karinę medžiagą ir skirti New Yorko miesto tarnau- 
t. t. tojų ir darbininkų algoms.

i Sukilėliai Mozambike 
numalšinti

JOHANESBURGAS, P. Afri
ka. — Marksistinė Mozambiko 
valdžia ketvirtadienį numalšino 
sukilimą šimtų kareivių ir polici
ninkų, pranešimais iš šešių mė
nesių šalies sostinės.

Lourenco Marques radijo pra
nešimas, pagautas Johanesbur- 
ge, sakė, kad lojalūs karo daliniai 
ketvirtadienį atstatė tvarką šia
me 10 milijonų gyventojų kraš
te po visą naktį trukusio mū
šio. .

Bet kiti pranešimai, pasiekę 
Pietų Afriką, sakė, kad kova 
tarp apytikriai 400-tų lojalių 
karių ir “kelių šimtų karių ir 
policininkų” vyko pajūrio sosti
nės gatvėse jau gerokai įdie
nojus.

Mozambiko prezidento Samo
ra Machel nuosprendis suimti 
šimtus disidentinių karių, pa
darytas prieš tris dienas, mato
mai užžiebė šį sukilimą.

Marksistinis prezidentas yra 
pripažinęs prosovietinę frakci
ją, kontroliuojančią didesnę da
lį Angolos, ir aktyviai paremia 
jos kovą prieš partizanų grupes, 
remiamas Jungtinių Amerikos 
Valstybių.

Radijo Lourenco Marques ja- 
sakė, kad “Ginkluoti reakciniai 
elementai, dėvi uniformas, pra
dėjo provokacinius veiksmus 
prieš Mozambiko išlaisvinimo 
fronto pajėgas ir... dienai auš
tant situacija buvo greit norma
lizuota”.

Teisėjo apsauga
Nežinomas skaičius sargybi

nių yra paskirta saugoti teisė
ją T. J. MacBride, kuris nutei
sė Lynette Fromme, žudiko Man- 
sono kulto gerbėją, iki gyvos 
galvos kalėjimu.

L. Fromme bandė nužudyti 
Kalifornijoje besilankantį prezi
dentą Fordą. Ji teismo metu la
bai šiaušėsi ir kėlė daug triukš
mo, reikalaudama, kad visi Man- 
sono gerbėjai būtų jos gynėjais.

New Yorkas 
išgelbėtas

Prezidentas Fordas jau patvir
tino 2.3 bilijonų dolerių paskolos 
įstatymą, kuriuos remiantis jau 
yra pervesta į New Yorko mies
to sąskaitą, esančią Chase Man
hattan banke, New Yorke, 130 
mil. dolerių. Pervesti pinigai

Aviacijos vadovybė, įsistipri
nusi Moron bazėje, atmušė atsi
šaukimą, kuriuos kviečia karius 
sukilti, nuversti Peronienę, pa
traukti teisman visus nevykusius 
ministerius ir sutvarkyti kraš
to finansus. Ketvirtadientį vie
nas lėktuvas skraidė virš Pero- 
nienės rūmų ir išmetė didoką 
pluoštą naujai atspausdintos 
knygelės.

Iš Morono aviacijos bazės la
kūnai praneša radijo stotims ir 
valdžios atstovams, kad jie gin
klo nepadės, kol krašte nebus 
atstatyta tvarka. Iki šio meto 
lakūnai pasitikėjo Peroniene, bet 
paskutiniai įvykiai juos įtikino, 
kad nieko gero iš to neišeis. Pa- 
ti'Beron ienė privalės būti klau
sinėjama apie Perono Fondan 
žmonių sudėtas aukas. Nusta
tyta, kad didelė jų dalis buvo 
panaudota asmeniškiems pačios 
Peronienės reikalams.

Sukilę lakūnai buvo suėmę 
gen. Fautario, Argentinos avi
acijos viršininką. Jie pralaikė 
gen. Fautario 10 valandų, su juo 
kalbėjosi įvairiais Argentinos ir 
aviacijos klausimais, o vėliau lei
do jam grįžti į Buenos Aires. 

! Sukilėliai norėtų, kad valdžios 
priešakyje atsistotų dabartinis 
kariuomenės vadas gen. George 
Videla, bet pastarasis atsisaki
nėja. r

Perversmas valdžios žmones 
ištiko visai nepasiruošusius ir 
netikėtinumo nelaukusius. Pe- 
ronienė buvo sukvietusi įtakin- 
gesnius Perono partijos narius, 
kad galėtų aptarti svarbesnius 
valstybės reikalus. Susirinkusie
ji nutarė rinkimus pravesti pus 
mečiui anksčiau, kad prablaivėtų 
politinė atmosfera ir kraštas 
grįžtų į normalias darbo ir pre
kybos nuotaikas. Krašto apsau
gos ministeris gen. Votero tuo
jau atleido aviacijos viršininką 
gen. Fautario ir paskyrė vyriau
sybei ištikimą pulkininką. Gen. 

Į Votero tvirtina, kad penktadie
nį tvarka aviacijoje bus atstaty
ta, nes ne visi lakūnai pritaria 
maištininkams. Kiti kariuome
nės daliniai tokiam perversmui 
nepritaria. Neatrodo, kad gen. 
Videla sutiktų daryti pervers
mą ir s daryti naują vyriausy
bę. Greičiausiai, kad jis patars 
nubausti maištaujančius lakū
nus parašys įsakymą, liepiantį 
klausyti savo viršininkų.

♦ /Ambasadorius Richardson 
pareiškė, kad jam rūpi būti kan
didatu viceprezidento pareigoms. 
Galimas daiktas, kad preziden
tas Fordas jį pasirinks vicepre
zidentu.



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

Lietuvos žinios 1925.VL7 Nr. 125

(Tęsinys)

Vyriausybė ir jos publicistai 
norisi tą patį skleidžia ir susi

daro viena tų istorinių legendų, 
kuriai patikėjo galop ir patys 
legendos kūrėjai, o ypač jų vai
kai ir anūkai, šie, jau mūsų lai
kais tai legendai oficialų štam
pą deia, nenorėdami pasižiūrėti 
į dokumentus kuri jiems visai ką 
kitą pasakytų. Kokie buvo vals
tiečiai, toksai buvo ir mužikų 
vaikas Valančius. Bendro nepa
sitenkinimo rusų vyriausybės 
politika ir ekonominės reformos 
užvilkimo į miškus išvaryti, be 
to pasitikėdami Napoleono III, 
“katalikų imperatoriaus” pagal
ba. jie nemato reikalo ilgiau dal
giais ore mostaguoti ir po miš
kus slapstytis, jei nėra vilties 
ką nors pasiekti. Jie grįžta, grįž
ta ir Valančius, ne iš miško, bet 
iš aktyvaus sukilimo palaikymo. 
Tačiau, tiek aukščiau už savo vi
suomenę jis stovėjo, kad nežiū

rint griežto rusų reikalavimo — 
sukilimą, kuriam jis buvo ak
tyviai prijautęs, pasmerkti, jis 
to nepadaro — jis viešai smer
kia ne sukilimą, bet jo malšini
mą. Ir nors vyriausybė tat jam 
ir įrodė, bet nutarė laikinai jį 
ramybėje palikti, pasitenkinusi 
išspausdinimu jo apokritinio pa
mokslo, kurs turėjęs būti pasa
kytas, bet pasakytas nebuvo. 
Pats Valančius, tuose bent užra
šuose, kurie galėjo valdžiai į 
rankas patekti, sąmoningai sa
vo tikrąją nuomonę slėpė ir da
vė progos ir dabartiniams rašy
tojams neteisingai jo asmenį 
piešti.

Jo atsitraukimas nuo sukili
mo idėjų, nebuvo visai atsitrau
kimų nuo politikos. Atvirkščiai, 
tuo laiku jo politika darosi la
biau savarankė labiau lietuviš
ka.

Rusų įtakai nepasiduodamas, 
jis bando ir lenkų įtakos nusi-
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CHICAGO'S
MI EST V JAV-SE PER RELO

PARDUODAME
PRIEMIESČIUS IR

CRANE SAVINGS and Loan Association

taupymo sąskaitas iki mėnesio

Ab'

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

208 puslaoiai. o antrajame 226 puslapiai 
viršeliuose parduodami už $4.00. o kietuose 
viršeliuose už $6.00.

aausi’e, jei pinigus pasiusite tokiu «dre<u:

upmenos padėtos j reguliarias
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALAVDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
\ntrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:0G ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

Mokama 4 metų 
/O Certifikatams.

Mažiausia S5,000 
ar daugiau.

Variom o Biržiškos

B. R. PIETKIEWICZ, Pres, 

and Rockwell Street. 
NEMOKAMAI VIETA

swuiki

ęyf Mokama 1 metų 
/ /Q Certifikatams.

Mažiausia S1Z000 
ar daugiau.

DANE-awi

ON INVESTMENT

r N A UJ IENOS
1739 So Halsted Street Chiratro. UlinoU KOfitls

b._ - ________________

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklegėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta 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
sauli išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais; “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai“.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose

Čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

N A U J I E N O S
Cl 1-739 So. HALSTED STREET. CHM \<;O, ILLINOIS 60608

Gave pinigus tuojau knyga pasiusime

Detroito
Čiurlionio minėjimas

Minėjimas gruodžio 7 d. Mc
Auley kolegijos auditorijoj pra
ėjo su pasisekimu. Atidaromąjį 
žodį tarė minėjimui ruošti komi- 

i teto pirm. Antanas Musteikis 
ir programai pravesti pakvietė 

, inž. Jurgį Mikailą.
Atsistojimu pagerbti mirusie

ji dėl Lietuvos laisvės. Scenoje 
ant padengto stalo pastatytas 
K. M. Čiurlionio portretas, pieš
tas dailininkės Stasės Smalins- 
kienės. šalia portreto ant grin
dų bukietas gėlių stovėjo.

J. Mikaila kiek plačiau apibū
dinęs Bowling universiteto (O.) 
profesorę dr. Liudą Laurinavi- 
čiūtę-Alsen pakvietė paskaitai.

■ Gėlę prisegė Taura Zarankaitė. 
Į Paskaitininke kalbėdama apie 
i Čiurlionį rodė filmą ir aiškino 
l apie Čiurlionio meno kūrybą. Fil
mas garsinis, lyg kalbėtų pats 
Čiurlionis. Čiurlionio meno kūri
niai pusiau abstraktiniai, be aiš
kių kontūrų. Pasirodo, kad čiur- 
liohio meno kūriniai anais laikais 
ir dabar yra pasaulinio garso. 
Jąponas dailininkas piešė savo 
kūrinius pagal Čiurlionio meną, 
šioje filmoje yra įjungta ir Ja
pono menininko panašių į Čiur
lionio kūrinių.

Paskaitininke labai mažai te
palietę Čiurlionio gyvenimą. Apie

naujienos
Žurnalistų metinis 

susirinkimas
Susirinkimas įvyks sausio 11 

d. Kultūriniame centre, renka
ma nauja valdyba ir aptariama 
ateinančių metų veikla.

Lietuviškos tradicinės 
Kūčios

Kūčios įvyks gruodžio 24 d. 8 
vai. Šv. Antano parapijos kavi
nėje. Ruošia “švyturio” jūros 
šaulių kuopos moterų sekcija. 
Kas nori Kūčiose dalyvauti, re
gistruojasi pas Angelę Šukienę 
tel. 382-5730.

Vaiky Kalėdų eglutė
Aušros Lituanistinės mokyk

los vaikų kalėdinė eglutė Įvyko 
gruodžio 14 d. Šv. Antano para
pijos patalpose. Atidaromąjį žo
dį tarė vaikų tėvų komiteto pirm.

5‘jkius ii* 
ginus pravedė tos mokyklos 

mokytoja Eugenija Zubrickienė. 
Kalėdų senelio rolę labai vyku
siai atliko Rita Garliauskaitė. 
Tai pirmą kartą moteris buvo 
Kalėdų senelio rolėje. Vaikučiai 
buvo apdovanoti dovanėlėmis. 
Mokykla mokiniais neskaitlin
ga, prieš kelioliką metų mokyk
la pradėta su trimis mokiniais, 
dabar jau turi dešimt mokinių.

žiburio lituanistinės. mokyk
los vaikų Kalėdų eglutė įvyko 
taip pat gruodžio 14 d. Kultūri
niame centre. Parengime* neda
lyvavau ir nieko daugiau pain
formuoti negaliu. "

A. Sųkaūskas

Čiurlionį spaudoje labai daug

išėjusi iš spaudos ir galima gauti kny^ų rinkote

AMERIKOS LIETUVIO POLITIKA’
Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių, jgg&ai. 
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina ;-1ČĮr.5l.

Knygos bus išsiųstos, jei ?l.5(i čekis arba Money Orderis 
htis pasiųstas tokiu adresu:-
- N A U J I E N O

1739 So. Halsted St.. Chicago, tll. 6060h r

kratyti. O čia proga — rusų 
raidžių lietuvių raštijon įvedi
mas. Su tuo klausimu surišta 
irgi viena legenda-?— kad lietu
vių visuomenė, ypač šviesuome
nė, buvo nuo pat pradžios griež
tai prieš rusų raides nusista
čiusi. Ta legenda ypač buvo rei
kalinga antroj, spaudos uždrau
dimo laikotarpio pusėj, kuomet 
buvo vilties spaudą atgauti ir 
kuomet galų galais per pradi
nes mokyklas' rusų raidės pra
dėjo sklisti liaudies tarpe ir tai 
vis greitesniu tempu ^ir da
bar, praėjus 20 metų nuo spau
dos leidimo, dar galima kaimuo-

von, jis organizuoja pirmųjų už
sieny knygų spaudinimą, gabe
nimą ir platinimą, jis faktinai 
nurodo krypsnį, kuris vinenas, 
gal būt, tik galėjęs spaudos drau
dimą panaikinti, nenaikinant jo
tautinių savybių. -Valančiuje
Įvyksta antras savo ruožtu di
delis vidujinis perversmas, kuris 
gali ypač atrodyti keistas jo am
žiaus žmoguje. Faktinai nieko
gera nei sau nei Lietuvai nelauk-
damas iš rusų vyriausybės, kuri 
tuo laiku smarkiajai puolė ir 
katalikų bažnyčią; -4-.’jis'pirmas 
mėgina sudaryti savo, lietuvis^ 
kai — katalikišką politinę pro-

se nemaža senesnių žmonių ras
ti, kurfe vien tik rusų raidėmis 
rašo. Legenda buvo reikalinga, 
bet ji buvo visgi legenda, ka
dangi pradžioje rusų raidės bu
vo priimtos ne vien tik Valan-

gramą, ją suformuluoja visoj ei
lėj jau ne tik formą, bet . ir tu
riniu nelegalių brošiūrų; šioj pro
gramoj jis nesiorientuoja nei Į 
rusus nei Į lenkus, bet nori eiti 
savarankiu lietuvių kelių. Toji

buvo rašyta, kas norėjo galėjo 
pasiskaityti. Meninę dalį atli
ko jaunas pianistas Antanas 
Smetona, skambindamas Čiur
lionio ir kitų pasaulinio garso 
muzikų kūrinius. Muzikas Sta-
sys Sližys, vadovaudamas mote
rų vokaliniam ansambliui, pa
dainavo keletą Čiurlionio kom
pozicijos liaudies dainų. Minė
jimas baigtas Tautos himnu. Pu
blikos dalyvavo per du šimtai,
bet galėjo būti ir daugiau. Kaip 
kas teigia, jog kultūriniame cen
tre būtų buvę daugiau-"publikos. 
Reikia pastebėti, kad Kultūros 
centras neturi piano. .

GEROS DOVANOS
» 

ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar iik ____ 53.00 :
Minkštais viršeliais tik .............. ..................... $2.00 $

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik .....................$2.00 l
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį 

money orderį.

N-A l; JI E \ O S, į
173S> oo. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60(106 <

čiaus. ką turi- pripažinti ir di
džiausi Valančiaus odoratoriai, 
bet ir Jono Juškos, pirmąjį dar
bą rusų raidėmis parašiusio, ir 
Ivinskio, Žilinskio ir veik visą 
aktyviųjų lietuvių inteligentų, 
kurie nebuvo ištremti ar len
kų kultūra perimti. Du šimtu 
metų lietuvių literatūroj buvo 
vartojamos vien tik vokiškos 
raidės tiek katalikų, tiek nekata- 
likų raštams, tik pusantro šim
to metų lotynų (faktinai lenkų), 
tai kodėl nepamėginti ir rusų 
raidžių, jei jos buvo vartojamos 
daugelio Rusijos rytų tautelių, 
jei valdžia duodavo lėšas kny
goms spausdinti, jei valdžia ža
dėjo to darbo nevaržyti, bet vi
saip jį palaikyti? Realūs politi
kai savo bendrų politinių troš
kimų nesugromulavę ima ir tą 
ginklą lietuvių kultūrai kelti, 
nes jis tarp kitko leidžia ir len
kų Įtakos nusikratyti. Jų prie
šakyje gi stovi Valančius, ka
dangi jo dvasinė aprobata vi
soms dvasinėms knygoms reika
linga. Ima ir tuojau apsisvili- 
na.. Valdžia mėgina tomis Va
lančiaus aprobotomis ir iš da
lies jo paties ar kitų jo idėjinių 
draugų paruoštomis knygomis 
ne lietuvystę, bet rusifikaciją 
skleisti, išnaudoti, jas palaiky
mui rusiškų mokyklų ir lietuvių 
liaudies nutautinimui. Valan
čius šiaušiasi; kaip vyskupas jis 
nesutinka, pradžioje mėginęs ei
ti savo įprastu diplomatiniu ke
liu. Ret svarbiausia kliūtis — 
liaudis tų knygučių visai nepri
ima. Vyskupo aprobata nepa
kenčiamose knygose gali tik vys
kupo autoritetą nužeminti. Ir 
tuomet Valančius galutinai nu
traukia kompromisų kelią ir, jžm 
eidamas septintą dešimtį savo 
amžiaus metu, nužengia griež*) 
tos ir, kas svarbiausia, aktyvios 
opozicijos keliu. Jis nerodo ke- 
,i'. į Prūsus ir iš Prūsu Lietu-'

programa faktinai buvo progra
ma visos lietuviu liaudies veiki- *■ r» *
mo iki pat “Aušros” laikų.

Jos mes neturime įvertinti da
bartiniu mastu — pirmeiviai 
pavadintų ją atžagareiviška, kad 
ir tautiška, klerikaline, — į pra
eiti negalima žiūrėti dabartinių 
politinių sugrupavimų akimis, 
bet vien tik praeities gyvenimo 
akimis. Tą gi galima padaryti, 
jei nenešime į praeitį gatavų 
trafaretų, bet ieškosime tų do- 
kumemtų. kurie privers pačią 
praeitį prabilti ir piešti ją tokią 
kokia ji buvo. Tuomet ir Va
lančiaus asmuo augs ne ten, kur 
gal kas ir norėtų jį augštai ma
tyti, bet ten, kur jis nė liečia
mas- nebuvo — politikos srityje, 
kaip pirmasis lietuvių politikas 
XIX amžiuje. Bet taip pat ne
vilkime jo iš praeities į. dabartį 
— jis čia būtų anachronizmu. 
Palikime praeitį praeičiai, sten
kimės ją suprasti, bet toj joj 
sau pamokymų neieškokim. Va
lančius didelis politikas. Jis 
mūsų diplomatus galėtų daug ko 
pamokyti.

(Pabaiga)

ŽIEMA
- 7 ’ >> » . v L "■ * v

žiemos pirmas baltas rytas,.
Su žibučiai deimantiniais 
Ir pūkeliais sidabriniais, 
Visas laukias nubarstytas.

žvaigždės lydi taką baltą,
Staugia šaltas žiaurus vėjas, 

Tamsus miškas glamonėjas,
Kiškiai šoka — kojom šfclta...

M, Šileikis

MJY U L LAVINOS SONO1

Different hopes for different folks,
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 
hope to be.

in&nienca.
Buy U. S. Savings Bonds

New B IVwh per htaMt wlMK heM to MteHr 
10 (4% the tot ywr). M

V kwt, wteien, er WWb mW
cm be cashed at beak. la termt b aet mbiect ta

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chieasro, Ill. fiOfiOS
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RELIGIJA JAUNIMO KONGRESE
Jau eilė metų girdime “An

trojo Žygio” balsą. Jis labai 
kuklus, tarpais kiek garsesnis, 
tarpais beveik nutylantis, lyg 
mūšų sąžinė. -Bet ką jis sako, 
dažnai verčia pagalvoti: ar vis 
tais, savo “vienas už kitą svar
besniais“ darbais užsiėmę, ne
pamirštame pačią svarbiausių?

Atspėsi te apie ką kalbu? Tai 
taip vadinamas, “Jaunimo žy
gis už tikėjimo laisvę”. Jį pa
vadinau “antruoju”, palygin
damas. su tą pačią dieną (13 
lapkričio )pasirodžiusiu “Žy
giu į Jungtines Tautas”. Jis, ta
čiau, užkabino ir pajudino daug 
imlesnę ir mums daug didesnės, 
kasdieninės reikšmės proble
mą: kodėl lietuvių dauguma 
(katalikams} neleidžia patiems 
tvarkyti savo religinių reika
lų? Ir tai ne okupuotoj Lietu
voj, bet laisvame pasaulyje?

Keli jaunuoliai “kiekvienam 
lietuviui” pasiūlė parašyti 
laišką fkjpiežiui, prašant įkurti 
lietuvių vyskupijas ir joms pati 
vesti ' visas lietuvių parapijas 
bei mokyklas. Kai kurie sakė: 
kas gi čia tokio ypatingo? Juk

jeigu yra lietuvių katalikų mo
kyklos ar parapijos, vienuoli
jos — tai visai logiška, kad jos 
būtų lietuvių vyskupų vadovy
bėje? Bet pasirodė, kad ne taip 
paprasta. Mat katalikų para
pija yra turbūt vienintelė reli
ginė bendruomene pasaulio 
istorijoj, kuri už savo vardą 
privalo atsisakyti privačioj 
nuosavybės teisių. Visas esa
mas ir būsimas bendruomenės 
turtas yra “sudedamas” į arti
miausio vyskupo rankas. Jis 
tada duoda leidimą bendruo
menei savo turtu naudotis — 
bet tik tol ir tik tiek, kiek jam 
lietuviai patinka. Ką tas reiš
kia praktikoje, gana jau paty
rė nevienas , susirūpinęs lie
tuvių parapijos sustiprinimu, 
praplėtimu ar perkėlimu. Ne
tenka stebėtis, kad naujų pa
rapijų steigimui, lietuviai jau 
seniai neberodo jokio entuzi
azmo__

Sykį gautą turtą niekas gera 
valia neatiduoda — gal būt 
šventieji, bet ne amerikonai 
vyskupai! Pasidarė įdomus žai
dimas; pradžioj su draugais

“užsigautų protestantai ir 
kintys”. Jam buv< 
kad apie tai išgirdęs, tikrai už
sigavo vienas iš jo prolestan- 

; tų draugų. "Kuo jūs mus lai
kote!? Jūs lai užsigautumėl, 

i bet nelaikyki t visų panašiais 
jį save; bent pasiklausyki!!” 
Jis bandė sakyti — gal klausė? 
Bet šis įkaitęs nei nemanė su
stoti — katalikai 
Kristaus, 
na kuriuos) jo žodžius: 
ne su jumis, 
turėtų, būti: 
tas su jumis

Bendrai paėmus Kongreso 
jaunimas tikrai nebuvo ateisti
nis, kaip kai kurie jam vėliau 
prikišo. Tiesa, žygio anketą 
tada užpildė gal tik trečdalis, 
daugiausia pusė; daugeliui ne
labai įdomus buvo ir to paties 
žygio Jaunimo Kongresui pa
ruoštas “aplankalas“ (byla su 
žygio tikslų ir darbų dokumen
tacija. žr. žemiau). Bet tai bu
vo dėl nuovargio ir stokos mie
go — jis anketą užpildė ir “ap
lankai:}” perskaitė, kai grįžo 
namo.

Pripažino, kad nemaža dalis 
jaunimo lietuvių išeivijos reli
ginę padėtį laiko beviltiška. 
Netgi jis pats, nors tikintis (jis 
sakė: “teistas”, nes girdėjo, 
kad tą žodį vartoja tikintis Lie 
tuvos jaunimas), bet į bažny
čią retai benueina. Jo parapi
jos (lietuviams) kunigams jau
nimas svetimas, jų pamokslai 
(net ir per angliškas mišias) jį 
“palieka šaltą”. Jis mėgino 
kartą pas juos užeiti “iš širdies 
pasikalbėti’’ ir buvo beveik iš
mestas; mat klebonas pirmiau 
šia patikrino, kiek jis parapi
jai aukoja...

Bet jis “atsisako prarasti vil
tį” ir kartais net pagalvoja pats 
tapti kunigu ir “sistemą pakeis
ti”! Sakė, kad Jaunimo žygio 
priėjimo būdas prie problemos 
jam patinka; klausė ką žinau 
apie lietuvių Kolegiją Romoje 
(deja, to “ką žinau”, jam ne
išdrįsau pasakoti...).

Paprašiau man parodyti, 
paskui — paskolinti, tą jauni
mo žygio -Kongrese dalintą “ap
lanką”. Tai net trisdešimts 
penkių (!)' didelių lapų rinki
nys: anketa (neužpildyta), rė

nesupranta 
aiškina (ncatsime- 

Kas 
tas prieš jus.”, kai
"Kas ne prieš jus, 
— ir taip toliau.

įdomu, popiežium (įdomu, kad gavo 
atsakymą į lietuviškai parašy
tą laišką!); pasaulio lietuvių, 
ieluvių kunigų, ukrainiečių 
statistikos ; keletas spaudoj 
tilpusiu straipsnių apie liet, 
vyskupijas; apie žygio pra
džią, darbus, tikslus —ir taip 
toliau. Turinčiam daugiau lai
ko tai iš tiesų labai įdomi — 
vertinga medžiaga.
Bet nesistebiu, jei Kongreso 
jaunuoliams ji buvo per sunki 
(ir kai kur jaunimo skoniui 
“per daug teistinė”). Ne per 
daug paranki ir išorinė forma: 
nors pradžioje pridėtas paaiš
kinantis sąrašas — turinys ir 
lapai susegti numeruotais pluoš 
tais, turėjo skaityti du kartus, 
kol pagaliau supratau, kas bu
vo norėta pasakyti. Jei žygis 
tą “aplankalą” naudos ateity
je (o būtų, tikrai verta jį pama
tyti visiems mūsų dvasios bei * c
politikos vadams), būtinai 
turėtų kaip nors įrišti, ar bent 
visus puslapius iš eilės sunu
meruoti.

iOS (luOlliCflVS

šiu lik prie rašto popiežiui ir 
(kiek daiigiau) prie rezoliuci-

nėra popiežiui pasiųstas? ! 
man tikrai netelpa galvo- 
Kokio “užbaigimo” jums 
reikia? Gal jus galutinai

jos.
Raštas medžiagos sąraše laip 

pavadintas: A. 2. — Žygio pe
ticija: projektas, kuris bus 
galutinai užbaigtas sužinojus 
audiencijos datų ir įteiktas su 
jį remiančia dokumentine me
džiaga (mano pabraukta V. 
T.)’r Tas lyg dar neleistų vie
šai skelbti rašto turinį.

Tiek to — galiu tiktai užtik
rinti, kad jis tikslus, jautrus, 
sklandus — ir tikėtis, kad jis 
netrukus viešumą pasieks. Bet 
negaliu tylėti dėl paties to raš
to fakto — reiškia jis guli jau 
daugiau kaip trys metai ir vis 
dar 
Tas 
jei 
dar
pribaigiančios vyskupo Blizgio 
“aprobatos”? <Ir kokio “au
diencijos datos sužinojimo” 
laukiate? Kiekvienas, kuris 
bent kiek pažįsta Vatikaną, 
jums pasakys, kad audienciją 
gausite, kai... būsite pražilę 
ir praplikę...

Baikite tuščias kalbas ir “nu
žygiuokite“ iki artimiausio 
pašto. Jei taip norėjote “audi
encijos”, kodėl nepaprašėte 
savo draugi], kai jie valiavo 
tuoj po Kongreso su “Grandi
nėle”? Jie būtų padavę tiesiai 
pačiam popiežiui į rankas — ir 
įamžinę “Grandinėlės” vardą 
visiems laikams. Tikrais ma
niau, kad jie tylomis ką’nors 
rimtesnio įteikė; paskui buvau 
nusprendęs, kad gal jūs nieko 
tinkamo jiems paruošti nesu
gebėjote. Bet turėdami šitokį 
tekstą stalčiuje!...

(Bus daugiau) į

juokaudavom, kas bus pas po-i liai?' Kodėl neklausia mūsų, 
kodėl nesitaria?” Vietoje pap
rastai ir aiškiai tuoj pat veik
ti, duoti popiežiaus ir Vatika
no pareigūnų adresus, laiškų 
pavyzdžius; prasidėjo plana
vimas, pasitarimų — komite
tų organizavimas... visai taip, 
kaip pas mus “jau įprasta”.

Laikas bėgo, visuomenės en
tuziazmas slūgo, ir pagaliau 
prieš porą metų įvyko aiškus 
posūkis atgal. Nuo laiškų į Va
tikaną, buvo sugrįžta prie laiš
kų į Jungtines Tautas; vietoje 
kovos už religinę savivaldą čia 
pat, buvo įsijungta į bendrą 
kovą už laisvę Lietuvoj; vieto- 
žadėtos pagalbos savam nu- 
krikščionėjančiam jaunimui, 
prasidėjo “subatvakarių” or
ganizavimas visuomenei ir de
monstracijos kitataučiams.

Tas viskas, žinoma, labai 
gera ir labai gražu, bet tai buvo 
tas pats, ką mes visi seniai 
jau “darėm, darom ir darysim’’ 
— originalus, jaunatviškas žy- 

|gio veidas visiškai nublanko.
Kelias dienas ir man atrodė 

“viskas baigta”. Bet nelauktai 
vienoje šeimoje teko susitikti 
ir plačiau pasikalbėti su vienu 
iš pernykščio Jaunimo Kong
reso atstovų. Vaizdas pasikei
tė, nusprendžiau, kad dar ne 
taip blogai. Savo įspūdžius no 

I rėčiau pasidalinti ir su kitais.
Paklausiau šį malonų, gerai 

lietuviškai kalbantį jaunuolį, 
ar jis girdėjęs ir ką jis mano 
apie “Jaunimo žygį už tikėji
mo laisvę”?

Atsakė, kad anksčiau į jį ne
kreipęs jokio dėmesio, many
damas: “Ką gali pasakyti žmo
nės su tokia komplikuota pa
varde?” Tas vardas turi būti 
būtinai sutrumpintas, kad ne
būtų daugiau trijų žodžių: 
“Jaunimas už tikėjimą”, “Ti
kėjimo laisvės sąjūdis”, “Už 
religijos (Kristaus) laisvę.”

Tačiau šio žygio atstovų pa
sirodymas Kongrese jį nuste
bino. Tai ne tik buvo tikrai jau
ni žmonės, bet ir geriausiai pa
siruošusi ir organizuota iš vi
sų Kongrese dalyvavusių jau
nimo grupių: su vaizdinėm 
priemonėm, statistikom, an
ketomis, “netuščių“ praneši
mu, krūvom literatūros apie 
religinę priespaudą. Jie net 
atsivežė specialiai Kongresui 
paruoštos rezoliucijos tekstą ir 

H3 Į jam dar šiandien gaila (tai bu- 
Į vęs “istorinis nusikaltimas”), 
A kad Kongreso vadai net neda- 
| vė galimybės (“laisvės”) ją 

diskutuoti ir už Ją balsuoti. Tie- 
ę sa, ji buvo neva priimta, bet 
J taip pakitus, kad vos galėjęs 
I atpažinti.
C Jaunimo Kongreso vadovai 
i i (nors patys žygį oficialiai pa- 
I kvietė), jo htstovų atžvilgiu 
5 laikėsi nelabai draugiškai, ta- 
| rytum su konkurentais. Jis 
į girdėjo vieną iš jų Žygio a t-Į 
Y stovui sakant: “Nemanykite, 
i kad čia įtisų kongresas!**. Apie 
A į rezoliuciją buvo pasakyta, kad 
f | ji “per daug katalikiška” ir kad 

ją išstačius viešam balsevfųjuf,1

piežių greitesnis: vyskupai ar 
jaunimas ? Bet po kelių savai
čių, vyresniesiems “padedant”, 
jaunimas pradėjo vis daugiau 
vėluoti. “Gera idėja. Bet ko
dėl to imasi nepatyrę jaunuo-

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful
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17” Diagonal COLOR

$1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
♦1,897 in 72 months. ’

OrWth $2,000 W
And your money grows to $2,283.06 in 4 years. ____

OrWrth $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 2% years.

Or Wrth $10,000
And your money grows to $10,691.09 in
VA years.

k Or With $20,000 -
And your money grows to 

,024.81 in T‘year»

rca

DalĮ tos visos medžiagos jau 
buvau matęs anksčiau. Nauji 
ir man daugiausia įdomūs čia 
buvo trys dalykai: jau minėti 
— lietuvybės — religijos klau
simų anketa bei originalus Kon
gresui pasiūlytos rezoliucijos 
tekstas — ir dar “ketvirtoji re
dakcija” rašto popiežiui, su 
1970 m. balandžio mėn. 9 die
nos data. Anketa įspūdinga, 
drąsi ir, neperdedant, istori
nės reikšmės. Ruošiausi ją 
kruopščiau panagrinėti ir bu
vau jau pradėjęs, bet mane 
pralenkė V. Nakas, kuris jau 
buvo gavęs galutinius tos an
ketos atsakymų nuošimčius 
(už savarankišką liet, vysku
piją Amerikoje pasisakė net 
77% iš 508 atsakiusių! — žr.:

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

W* $1,500
You can have this 19** RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. _ __

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4

‘g'" years.

OrWith $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
214 years,

OrWith $10,000 .
And your money grows to $10,551.99 £ 
in 114 years. gi

OrWith $20,000
And your money grows to '%£&■...
$20,890.22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
nutt r*ru*a in this special account for term of certificate. From your deposit, we deduct the cost of rhe item, but the interest you earn pays 

tor c. p»u* gwei you an additionaf gain of 6 ft % to 7% % on your full deposit Federal regulations require substantial interest penalty for early

Nesenai išėjusi laukta .
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslą. 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:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

'-•žy/į

■'■■-i- r J ------------- —-------

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai y į.

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

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU;
88 puslapiai. Kaina $1.00.

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

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

Taupykite

f" ik

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-

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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$30.00
$16.00

$3.00

— $7.50
_ $2.50

Subscription Rites:
(n Chicago $30.00 per year. $16 .(X) per 
«ix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.
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metams _________ ___
pusei metu -________ —
trimt mėnesiams 
vienam mėnesiui .

Kitose JAV vietose: 
metams _____________
pusei metu ....... .................

$30.00
$16.00 

$8.50 
$3.00

$26.00
$14.00
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Naujienos eina kasdien, liUlririant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1733 So. Halsted St.. Chicafo, 
HL 60608. Tolei. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto itoney 
Orderiu kartu su užsakymų.

J. KAIRYS, Muenchen (V. Vokietija)
tinių seimų, reikėjo šimtmečių.

Ir Lietuva turėjo savo seimus 
nuo seno. Ji turėjo juos net pir
mosios unijos metu su Lenkija. 
Ir po 1569 m. unijos, padarytos 
Liubline, Lietuva tvarkėsi kaip 
atskira valstybė, nors.šita uni
ja buvo įkurta Lenkijos-Lietu
vos respublika ir bendras seimas.

Nedemokratinėse valstybėse ir 
šiandien veikia dar nedemokra-

Valstybių gyvenime seimas 
yra vienas iš svarbiausių jų or
ganų. Demokratiškai besitvar
kančiose valstybėse seimas yra 
jos piliečių bei, teisiškai sakant- [ 
valstybinės tautos atstovybė, 
renkama visuotiniu, lygiu, tiesio
giniu ir slaptu balsavimu, pro
porcingąją rinkimų sistema.

Seimai yra nuo seno žinomi. 
Bet dažniausiai jie buvo luomi
niai. Iki prieita prie demokra- tiniai seimai. Tarp tokių valsty-

i

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniai? — iki 12 viL

Labai jau neprofesoriškas aiškinimas
Seni Amerikos lietuviai pažįsta Ben F. Kubilių. Savo 

laiku jis buvo dvasiškis, sukinėjosi Amerikos pažangių 
žmonių tarpe, sakė kalbas apie “aną pasaulį”, ir mitin
gavo įvairiais pasaulio “taikos klausimais”, (dėstė mate
matiką, tikrino plieno lankstumą, o paskutiniu metu, 
kai Amerikon atvažiavo jo bendravardis brolio vaikas 
Chicagos universitete gilinti matematikos žinių, o vė
liau jis tapo paskirtas Vilniaus universiteto rektorium, 
tai Amerikos Kubilius visai persimetė “tarybinės” Lie
tuvos pusėn ir nudardėjo pas “pažangiuosius”.

Kurį laiką jis titulavosi profesoriaus titulu, pasa
kojo, kad kažkokiame universitete dėstęs matematiką, ži
noma aukštąją, paskutiniu metu įsivėlė į politiką ir pra
dėjo eiti “tarybinės” Lietuvos prokuroro pareigas. Jis 
Įėjo į kelis komitetus, kurie reikalavo suimti ir nubausti 
“karo kriminalistus”, išaiškinti juos, atiduoti juos “liau
dies teismui”. Chicagoje buvo susidėjęs su keliais pana
šios rūšies rabinais, žiūrinčiais ne savo tikėjimo dalykų, 
bet bandančių prasimušti į Amerikos gyvenimą. Jeigu 
prof. Kubilius būtų susipažinęs su žmonėmis ir bylomis, 
tai noras “išaiškinti teisybę” nebūtų toks keistas, bet 
kai matai, kad nepatyręs profesorius įsiklampino į jam 
visai nežinomas pinkles, tai buvo gaila žmogaus.

Kubilius jau peržengė 80 metų, likvidavo savo man
tą Chicagoje ir išvažiavo į vakarus, tikėdamasis ten ra
miai praleisti senatvę. Bet jis pensijon išėjęs negali nu
rimti, o gal jam naujieji draugai neduoda ramybės, 
nuolat jį erzina ir kursto. Naujienos yra didžiausias nau
jų profesoriaus draugų priešas, todėl ir Kubilių pasiun- 
dė prieš Naujienas. Jis, nieku dėtas, parašė Bimbos re- 
daguojamon Laisvėn rašinį, pavadintą “Naujienų laik
raščio žiaurus melas". Jeigu jis būtų ramiai ir rimtai, 
niiJTO^lęs, kui ir kada Naujienos melavo; jeigu jis būtų 
mokslo duomenimis įrodęs, kad taip nėra, kaip Naujie
nose buvo parašyta, tai mielu noru būtume padėkoję pro
fesoriui už pastebėtą klaidą ir ją būtume atitaisę. Bet 
kai prof. Kubilius labai jau neprofesoriškai Naujienas 
pradeda vanoti, kartodamas tuos pačius epitetus, kuriais 
Bimbos, Andriuliai ir Jonikai dešimtmečiais kabinėjo, 
tai profesoriaus darbas labai jau nubluko.

Pensininkas Kubilius, pasipiktinęs Naujienose pa
skelbta žinia apie Sovietų Sąjungoje esamas aukso kasyk-

as ir apie vergų darbą tose kasyklose, šitaip Laisvėje 
rašo:

“Ar Naujienų reporteriai gali prirodyti faktais, 
kad tarybų Sąjunga vartoja vergus kasimui aukso? 
Niekas tam netikės, tik Naujienų rašeivos ir blogos 
valios fašistiniai reakcininkai. Kad patikrinti, ar 
tarybų valdžia vartoja vergus kasimui aukso ir kiek 
to aukso iškasa per metus, turėjau perskaityti nema
žą autentiškų knygų bei viso pasaulio mineralų kasy- 
bos statistikas. Niekur nesuradau, kad JAV mokslo 
autoritetai, kurie seka ir studijuoja tarybų Sąjun
gos socialį gyvenimą, sakytų, kad tarybų valdžia 
užlaiko vergus, siunčia juos Į aukso kasyklas. Siun
čiami tokie kriminalistai į aukso kasyklas, kurie yra 
nubausti už žmogžudystę arba ■ už šalies išdavystę. 
Jie vadinami pirmos kategorijos kriminalistais? Nu
teistas kriminalistas nėra vergas! Ar aišku?” (Lais
vė, 1975 m. gruodžio mėn. 12 d. 5 psl.).
Aišku, labai aišku, ponas profesoriau! Aišku, kad 

profesorius, norėdamas nustatyti ar Rusijos aukso kasy
klose yrse vergų, ne tas knygas skaitė. Jis skaitė ‘pasau
lio mineralų statistikas”, bet nepažiūrėjo į žmonių * gyve
nimo, į sovietinę teisinę sistemą, į sovietų teismus, kalė
jimus ir įvairiausias prievartos darbo stovyklas.

Vietoj knygų apie mineralų statistikas, profesoriui 
reikėjo paskaityti Aleksandro Solženicyno “Gulago archi
pelagas”. Profesorius labai lengvai skaito angliškai,- o tų 
knygų jau kelios laidos yra išleistos. Buvo išleista ši 
knyga kietais viršeliais, bet pensijon išėjusiam profeso
riui galėtų būti pravartesnė ir minkštu viršeliu laida. Ten 
pagarsėjęs rusų rašytojas rašo ne tiktai apie jo paties 
praleistus metus sovietų vergų stovykloje, bet jis rašo ir 
apie aukso kasimus Rusijoje.

Jeigu profesoriui būtų nepatogu skaityti, senatvėje 
gal nesinori akių varginti, tai jis galėtų paprašyti Simą 
Kudirką užvažiuoti pas jį ir paaiškinti apie vergų sto
vyklas ir teismus. Simas Kudirka, kelis metus praleidęs 
prie vergų darbo, galėtų profesoriui papasakoti, ar “tary
bų” Sąjungoje yra vergų, ar jų ten nėra. Solženicynas 
su Kudirka tūkstančiams įrodė, kad Rusijoje yra labai 
daug vergų, statančių “komunistinę santvarką”, kasan
čių tai santvarkai reikalingą auksą, uždirbančių tos sant
varkos planuotojams duoną ir mėsą. Vargas tam vergui, 
kuris atsisakytų dirbti pagal duodamą įsakymą. Kada 
nustatinėjami faktai apie pagrindinių žmogaus, teisių 
mindžiojimą, tai nėra reikalo skaityti metalo statistikas. 
Naudingiau yra paskaityti teisininkų paruoštus doku
mentus apie Sovietų Sąjungoje tremplenamas pagrindi
nes žmogaus teises. Profesorius, ir dar matematikas, 
labai jau nematematiškai elgiasi.

Vįų pirmoje eilėje paminėtina 
dabartinė komunistinė Rusija. 
Į jos seimus, tarybomis vadina
mus, kandidatus parenka vien 
komunistų partija, sudaranti ma
žą dalį gyventojų. Kitokios par
tijos yra joja uždraustos. Todėl 
čia piliečiams teduota teisė bei, 
geriau pasakius, uždėta pareiga 
vien pabalsuoti už komunistų 
partijos išstatytus kandidatus. 
Taigi, nors Maskva giriasi sa
vo demokratija valstybės gyve
nimo reikaluose, iš tikrųjų jau 
kaikurios senovės tautos buvo 
daugiau nei prieš du tūkstančių 
metų pralenkusios komunistinę 
Rusiją, šitame klausime į sa
vo atsilikimą ji įtraukė savo oku
paciją ir Lietuvą, atstačiusią 
tuoj po pirmo pasaulinio karo 
savo nepriklausomybę demokra
tiniais pagrindais.

Bet Čia nors ir trumpai eis 
kalba ne apie kitų valstybių ir 
ne apie nepriklausomos Lietu
vos seimus, bet apie lietuvių tau
tos šeimą, vadinamą didžiuoju 
Vilniaus seimu, šitas seimas po
sėdžiavo Vilniuje 1905 m. lapkri
čio dvidešimt pirmą ir dvidešim- 
to antrą dienomis pagal auo me- i 
to kalendorių bei gruodžio ket- : 
tvirtą ir. penktą dienomis pagal j 
dabar veikiantį. Todėl , nuo jo 
šiemet suėjo septyniasdešimt 
metų..

Seimo sušaukimas
Kai aštuoniolikto /šimtmečio 

pabaigoje Austrija, .Prūsija ir 
Rusija pasidalijo Lietuvos-Len
kijos respubliką, Lietuva pateko 
caristinei Rusijai. Nuo tada ji 
liko ir be savo laisvo seimo. Po 
šimto metų pertraukos Didysis 
Vilniaus seimas buvo pirmasis. 
Jį iššaukė caristinės. Rusijos 
okupacija Lietuvos. Nors savo 
turiniu ir apimtimi ana okupa- 
pacija buyp lietuvių tautai kai- 
kuriais atvejais lengvesnė, už 

. komunistinės Rusijos dabarti
nę okupaciją, bet nuo pat pra
džių lietuviai darė viską, kad ja 
nusikračius. Prie. šito .pirmoj^ 
eilėje juos skatino, patys rusai 

: savą pri esiška politiką, T Iiehų- 
• viamš.,, Pavyzdžiui, ..okupantas 
.buvo užsimojęs „lietuvius-surp- 
,sinti bei padaryti juos rusais^ 
Tam tikslui jis uždarinėjo. tadą- 
parapijose veikusias, mokyklas, V*1 1 -i A*>Jw*V**r*“ ‘ * J-' U . •steigė savo rusiškas, į kur ir 
mokytojais skyrė vien rusus; bu
vo uždraudęs spausdinti maldak
nyges ir kitus dalykus lotyniško
mis rašmenimis ir jų vieton Įve
dė rusiškas; buvo Įvedęs cenzū
rą spaudai, persekioję, knygnę^ 
sius,’ gabenusius slaptai Prūsi-, 
joje spausdintas knygas.ir. kitus . .
spaudinius; buvo uždaręs- net jus.lr. • .. , 

blaivybės draugiją, kovojusią 
prieš girtuokliavimą Lietuvoje; 
trėmė kunigus ir kitus susipra
tusius lietuvius į Sibirą, o ypač 
po nepasisekusių 1831 .ir 1863

m. sukilimų^ gabeno- rusus į iš
tremtųjų vįetas ir kitaip kolo
nizavo kraštą; brisdavo staty
ti naujų bažnyčių, remontuoti 
senų, uždarinėjo jas ir pavers
davo cerkvėmis; uždarinėjo vie
nuolynus; visaip viliojo ir net 
versdavo lankyti cerkvėje lai
kytas pamaldas, ,o ypač jauni
mą; siųsdavo žandarmeriją ir 

• net kazokus prieš gynusįus baž
nyčias ir t.,t. Visa tai pagim
dė ir užaugino antagonizmą oku
pantui, stiprino tautinį susipra
timą lietuviuose, skatino juos 
visuotinam pasipriešinimui. Ir 
taip, laikui bėgant, lietuvių tau
tinio sąmonėjimo evoliucija bu
vo jau tiek toli nuėjusi, kad dvide. 
šimto amžiaus pradžioje veikė 
net trys politinės partijos ir tau
toje vis stiprėjo Lietuvos ne
priklausomybės idėja..

šitokiai padėčiai esant- Lie- 
tuvoje, 1904 m. kilo karas Ru
sijos su Japonija. Rusija pra- 
aimėjo jį. Dėl to valdžios auto
ritetas buvo visuomenėje visai 
kritęs. Nepatenkintieji rėžimu 
išnaudojo šitą aplinkybę reika
lavimui asmens, spaudos, susi
rinkimų ir kitų laisvių; buvo ki
lę streikai, revoliucinis sąjūdis.. 
Iš Rusijos pastarasis persimetė 
ir Į Lietuvą. Bet’ joję .vyko re
voliucija dar be jokio plano, or
ganizuotumo, centralizacijos, 
kad suderinus Šitą lietuvių ak
ciją., bei, nustačius jai bendrą 
programą, lietuvių šviesuoliai ir 
buvo sušaukę Vilniję lietuvių 
tautos seimą. Jame' dalyvavo 

•apie diį. tūkstančiai ^atstovų, ,-afr- 
:vykusią ,į- jį _iš,visos Lietuvos, 
iš lieĖįyuj t.kolonijų ano meto 
caristinėje Rusijoje ir net iš Ma-' 
žožsios Lietuvos. Jie, atstovavo 
Lietuvos visą visuomenę; . dar
bininkus, ūkininkus ir kitus.
;, Šeimė buvo pirmoje . eilėje 
svarstytas klausimas apie.nusi- 
kratyiąą rusų okupacija bei Lie
tuvos laisvės reikalai ir priimtos 
atitinkomos rezoliucijos. Pąęaį 
pastarąsias, rezoliucijas, -.cafb- 
vyriausybė buvo laikyta ano mė
to pikčiausiu priešu Hėtuvdsf 
kviesti r. pąyjemai ir organizuoti 
lietuviai jungtis su sukilusia.f&P 
sijosį^.tautiį liaudiięi ir bendrąjį 
kovoti prieš okupantą;' feikalau- 
^ąpsautonomijos, tikriau pasa
kius, laisvės Lietuvai su seimu 
'Vilniuje, išrinktu demokratine' 
;tvarka;’ raginti gyventojoj ^ę- 
mokėtit jokių mokesčių, neleisti 
tvąjką į rusiškas mokyklas, .nesi
kreipti į. caristinės įstaigas, ^ne
įeiti į kariuomenę, esant reikalui, 
visur streikuoti, įvedinėki , lig- 

1 tuyiųpkajbą mokyklose ir vai*-. 
Čiuose, rinkti patiems mokyto-

I

Vykant šio. seimo... rezoliuciją, 
lietuvių kova prieš okupantą 
yirto tikra revoliucija. Bet vis 
dėlto Lietuva netapė laisva, Ca
ras .susitaikė su Japonija iį vi-
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Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

— Ar darbininkas negali būti geras patarėjas? — 
jo paklausiau.

— Jis gali būti "eras patarėjas, bet jis nesupranta 
visų valstybės sudėtingų reikalų. Reikia neužmiršti, 
kad mūsų valstybę supa kapitalistinės jėgos, kurios 
nori sugrąžinti ponus. Jeigu mes tiktai pradėsime tarp 
savęs kovoti, tai reikalas dar labiau pablogės.

Viskas baigėsi tuo. kad mano pokalbininkas pa
teisino Gomulkos Įsakymą baigti uostu darbininku 
streikų, o jeigu minios pradės demonstruoti gatvėse, 
tai. aiškus daiktas, kad jas reikia išvaikyti. Gomulka 
įsakė lenkų tankų daliniui sustabdyti demonstracijas ir 
baigti streiką, čia ir buvo pats didžiausias Gomulkos 
nusikaltimas. Jis įsakė, bet Lenkijos tankistai buvo 
didesni patriotai negu pats Gomulka. Gomulka buvo 
Rokosovskio padėtyje. Maršalas Rokosovskis įsakinė
jo Varšuvos garnizonui, o garnizonas jo neklausė. Ro
kosovskis žinojo, kad jam nėra kas veikti, bet važiuo
ti namo. Gomulka taip pat žinojo, kad krašto jis dau
giau nevaldys, jeigu kariuomenė jo neklauso.

Gomulka tuojau sušaukė politinio biuro narių po
sėdį, bet jam buvo aišku, kad jo galia pasibaigė. Jis 
neturėjo priemonių karo vadams suvaldyti, bet jis 
nebuvo tikras, ar politinio biuro nariai jam būtų pri
tarę. Jeigu jis būtų nutraukęs streiką, tai jis ir politi
nio biuro būtų nebojęs, bet šiuo atveju jam jau buvo 
aišku, kad galios klausimas bus statomas visu aštrumu.

Gomulka išprašė Rokosovskį, o dabar Rokosovs- 
kio draugai išprašė Gomulką. Pasirodo, kad Sovietų

valdžia susižinojo su Giereku ir numatė jį Gomulkos 
vieton. Rusai prižadėjo Gierekui maisto, todėl jis ga
lėjo eiti į protestuojančių darbininkų susirinkimus ir 
pasakoti, kad jie nustotų streikavę, grįžtų į darbą, o 
jis pats prižadėjo sudaryti geresnes sąlygas. Gierekas 
pajėgė maištaujančius apraminti, bet jis įsipareigojo 
Maskvai daugiau, negu Gomulka buvo įsipareigojęs. 
Rusai kartais duoda, bet jie visuomet daugiau pasiima. 
Raudonoji armija buvo Lenkijos pakraščiuose. Buvo 
skelbiama, kad sovietų kareiviai bet kada gali įžengti 
į lenkų teritoriją, bet jie vis dėlto nedrįso Lenkijon ko
jos kelti. Maskva žinojo, kad lenkai tuo metu būtų pa
sipriešinę ir būtų kilęs naujas karas.

i GOMULKOS VIS DĖLTO NESUŠAUf)Ė

Komunistinėmis akimis žiūrint, buvo pakanka
mai “nusikaltimų” Gomulkai teisti ir sušaudyti. Strei
ko metu įvyko daug susirėmimų ir žuvo didokas lenkų 
darbininkų skaičius. Streikuojantieji labai daug žalos 
padarc ne tik dirbtuvėms, bet ir statomiems darbams; 
Darbininkai žinojo, kad jie stato laivus rusams. Jie 
taip pat žinojo, kad rusai jiems nemoka. Suomijoje 
rusai nemokėjo, bet suomiai buvo pralaimėję karą ir 
buvo priversti mokėti rusų primestas kontribucijas, o 
lenkai prie rusus nekariavo, jiems kontribucijų ne
galėjo primesti, bet jie vis vien lupo lenkams kailį.

Reikia pripažinti, kad Gierekas vis dėlto nebuvo 
toks žiaurus. Jis buvo pakviestas būti Lenkijos komu
nistų partijos sekretorium, jis nustatinėjo politiką, 
bet jis nesekė nei Stalino, nei Brežnevo. Jo patvarky
mai buvo kitokį. Jis norėja su visais sugyvenai.

Jis bandė lenkus įtikinti, kad galima gėriau sutvar
kyti visus krašto reikalus, jeigu visi bendradarbiaus. 

| Lenkai gavo daugiau duonos, o uostų darbininkai ga-[ko. čia ir yra pati didžioji Giereko nelaimė.

vo daugiau mėsos, bet Gierekui nepavyko padaryti di
delės pažangos. Lenkijoje žmonės geriau gyvena, ne
gu Busijojė, bet vis dėlto jie nepadarė tokios, pažangos, 
kokią padarė, sakysim vokiečiai, olandai, danaLarba 
prancūzai. Vokietija buvo karo metu išgriauta, bet ji 
atsistatė, josios darbininkai daugiau uždirbo ir geriau 
gyveno, negu lenkai arba rusai.

Lenkijoje yra daugiau laisvės. Lenkų valdžia lei- 
.do užsieniečiams siųsti siuntinius, kurių didokas skai
čius atėjo iš Amerikos. Lenkų valdžia sudarė sąlygas 
.pensijas gaunantiems lenkams-senatvei atvykti į Len
kiją ir gĄ venti. Lenkų valdžia kontroliuoja lenkų spau
dą, kaip įą kontroliuoja ir rusai, _bet vi? dėlto Lenki
joje yra daugiau laisvės, neg\i Sovietų Sąjungoje arba 
rusų okupuotoje Lietuvoje.

gieKeėįas nustoja PASITIKĖJIMO

Vieną dieną Varšuvoje paklausiau* Jenko, kuris 
geresnis GomUlka ar Gierekas? ,

— Gierekas yra darbininkams geresnis, negu Go- 
-mulka, — maD atsakė paklaustasis. ?

— Gierekas laikėsi duoto žodžio. Jis negalėjų lai
kytis žodžio iki g^o, nes nuo jo priklausė tolhnėsriis 
lenkų ūkio vystymasis. Gierekas neįvedė kolchozų, ko
ki yra įvesti Rusijoje ir rusų okupuotuose kraštuose. 
Lenkijoje yfa kolchozai, bet ūkininkai prievarta į 
tuos kolchozais: nevaromi. Ir Lenkijoje priauginama 
žymiai daugiau javų ir kitokie maisto, negu Rusijoje 
arba rusų valdomuose kraštuose.

— Gierekas buvo ęeras didelėms užsienio pasko
loms gauti, bet dabar kaT rėrlritf tas paskolas pradėti 
mokėti, lai jau kitas dalykas. Mokėti reikia, o nėra iš

sonjis praėjo gniaužti '^rg>’alįu- 
cinį judėjimą visoje Ęttsrjrij<- 
Ir j tHjvo. Ątaąsri . Au
džiamieji būriąi, kurie žiauriau
siais būdais bei priemonėmis atr 
statinėju buvusią tvarką. K 4V 
statinėj ant ją, buvo, daug sulip
ta ir nubaustą lietuvių taikią-, 
vės atėmimo, bausųie, tai ištrė-, 
mimu į Sibirą, Tik daliai pavy
ko į, užsienį pabėgti. Be mažų 
•palengvinimų mokykloms, rusiš
koji tamsuma vėl buvo apgau
busi Lietuvą, nors dabar jąų 
trumpesniam laikui, nei pir
miau. Be to, didžiajame Vilniaus 
seime išryškėjęs lietuvių tautos 
ryžtas atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę vis stiprėjo, ką pa
rodė 1917 m. įvykusį VUhiausĮ 
konferencija ir ją sekęs . 1918 
m. vasario 16 d. aktas, .paskel
bęs Lietuvą nepriklausoma vals
tybe.

Sovietams parūpo' 
emigrant^ tikyba 
Lenkų Dziennik Žwiązk6wy 

atpasakoja iš airių savaitraščio' 
“Irish Weekly”.(nr. 2890) straip-.

• valdžia ;yedą kaę^ ąu . kataUkę 
:fil?yb& ir' patriofizmtt
,je Lietuvoje.

Petras Plumpą-Pliura nese
niai baigATmėtaj^ilėjimo bausį- 
mę už priklausymą tautiniai^, 
isąj^žiuf Lietuvoj e. Išleistas Įš 
kalėjimo niekur negaudamas 

: darbo, jis pakeitė savo pavardę, 
> pasivadindamas savo;.ržmonos 
.tėyo pavarde. ‘‘Nu^kaltimui” 
išėjus aikštėn, jis .ištremtas Į 

■ baudžiamuosius, lagerius. To .ne
gana. iš jo atim^ę vm^jfiurię 
specialioje. yaL^os^amsitituaSo- 
j'e yąuidėjamį ąfeisti^E^l 

. PoyiiasLPefroms, 64 igęįj ara- 
žiaus, nubaustas 4 met^m§.sjn> 
Į^aus.dąĮho lageryje užbafep^ai 
spausdinimą majdaknygii^.Ja-' 
spie jis- buvo kaltinamas, kai 
l^&aliaid>a^spaij^§s 20 tūk?trinJ 
sčii£ maldaknygių.

• Lietuvoje rišf jaučia ' 
religinės^ ^literatūros trūkią,. 

• bet sovietu valdžia “susirup> 
■no”, apie milijono skaičiau^ne- 
tuyįais emigrantais Jungtinėse 
>yalstybėšėį -kuriems “apęppiB^ 
ktį” neseniai į leido, atspausdinti
10 tūkstančių - egzempliorių

> ? ;j-^ i m <v*u _. tų po vienų egzemplipnų...

.SKAITYK TR KITAM PATARK 
ŠkA’ffYiI DEMOKRATINĮ

. nXWAST\.*NA:T.TIENAS’

— Gierekas pasirašė sutartis su vokiečiais*, — aš 
'jam priminta.

Teisybė, jis-pasirašė. Nuvažiavo 
sikalbėjo sji Yokiędjos.kancleriu Schmidtu ir jam jžri- 
minė,.kaa vokiečiai prižadėjo investuotį. kapitalu j 
:<£abartinę Lenkiją. ' - 3

. ... Uič l-C į-U
• „ — Mes prižadėjome; ir jūs prižadėjote, bet sav6‘ 
pažadų nepildote, — atsakė jam Šchmidtas.
r — 0’ko mes nepildo^?. —;paklausėTiĮėrėkas. į &• 
... . — Jūs prižadėjote.išleisti visus vokiečius, bet iH 
Išio meto jų neišleidotė. ■ ”--HaK

► , .— Vokiečius.męs, visuomet galime išleisti, taa m? ' 
problema, —• atsakė Gierekas. z J

APGAVO 7
** ' ■» • v * y Jr

. Mari nuskridus! į Varšuvą, jau buvo po Helsinkioį. 
konferencijos. Pas mus Chicagoje dplri08 konferencijoj 
kilo didžiausi ginčai- Vieni pasakojo, kad ta konferenci-J 
j a Lietuvai buvojabaikenk^ąniing^, kad Lietuva buvo? 
parduota, tuo tarpu kiti pasakojo,' kad niekas Lietuj 

’voš negalėjo parduoti. ' |
u- Jukltc ' £

(Bus daugiau) 'Jį

pažadų nepildote,

r or
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford '

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8Q12

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695 0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETfR BRA21S
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. L—7 vai, 
antrad... penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šesiad. tįstai susitarus.

DR. PAUL V. DakGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

REZ.: G1 8-0873
DR. W. EISIN-E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGUS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR chirurgas 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
39C7 West JC3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DSC. a. A. V. JUC.
Tel.: 561-4605 ir 489-4441 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98C?

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. 737-5149

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”.
vai. pagal susitarimą Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTI5
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
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.: pirnu antrad.. trečiad. j 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šešta die-! 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku j 

pagal susitarimą.

V. Tumoscnis, tfi. D., S. C' 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HĖmlotk 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123.; 
Jei neatsiliepia. Ui telef. GI 8-6195. !

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas-protezistas 

Aparatai - Protezai, Mou. Bair i 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2850 West 63rd St.. Chicago III. 60629
Telef.: PRospect 6-5084 |

K. RADVILA

“Bėkim — Dangus griūva”
Po paskutiniojo Amerikos 

Lietuvių Tarybos suvažiavi
mo spaudoje pasipylė sieksni
nių rašinių, skelbiančių ALTai 
gręsiantį pavojų, kurį ruošia 
Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Federacija. Rašiniuose 
įtariama ALRKF, kad pasta-
roji siekia sužlugdyti ALTą. 
Tuo tikslu ALRKF į ALTą de
legavo du specialiai parinktus 

, asmenis, turinčius Fronto Bi
čiulių partijos bilietus, kurie 
pradėsią griauti ALTą iš vi
daus. i

Įtarimai grindžiami tuo, kad 
praeityje tie bičiuliai ne tik žo
džiais, bet ir spaudoje yra nie
kinę ALTą ir jos veiklą, tad 
kaip tokie negali būti įsileisti 
į ALTos vadovybės sąstatą. 
Nežinau ar rašantieji skelbda
mi tuos kaltinimus suvokia,

GRUNDIG 
RADIJAI

-----------------------
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NUO 15
2512 W. 47 ST.

DOL.
• FR 6-1998

ir ketv. 12—c. 
Tre. užd.Sekm. 12—4,

------------------------ ---- ■ ....--------------- ---- — _

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

£ “ i GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
U £ L i H I VI M

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

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

Tel.: FRontief 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

O PLEASE! 
tg Only yną un 
$ PREVENT 
v! FOREST FIRES 

kad tai yra didelis kaltinimas. 
Mano nuomone, šitas reikalas 
turi būti greitai išspręstas, nes 
kitaip gali būtai pakenkta atei
ties ALTos veiklai.

1) Jeigu tai yra tiesa, kas 
rašoma, ALRKF nieko ne
laukdama privalėtų ne tik at

gy v. 56 i.) Sv. California avė., tel.

Pirmininkė Anna Condux 
baigdama susirinkimą atsisvei
kindama, prašė visus vieningai 
dirbti klubo gerovei.

1976 m. sausio mėn. 9 dieną 
7 vai. vakaro Vyčių salėje įvyks 
pirmas narių susirinkimas. Po 
susirinkimo bus vaišės.

V. Cinką, koresp-

šaukti į ALTą deleguotus as
menis, bet ir pati kaip organi
zacija persvarstyti organiza
cijos viduje kylančius reiški
nius, kurie nesiderina su ALT 
os vedama linija, ar ateityje 
nebūtų beprasmis buvimas tų 
organizacijų sąjunoje, kurios 
sudaro Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

2) Tie asmenys, (ALRKF at
stovai), jeigu jaučiasi esą ne
kaltai kaltinami turėtų nieko 
nelaukdami paaiškinti visuo
menei kodėl jie, kaip rašoma, 
šmeižė ALTą bei niekino jos 
veiklą?

3) Apie kalbamų asmenų ne 
tinkamumą būti ALTos vado
vybės sąstate, bent iki dabar 
nepasisekė nei viena iš ALTą 
sudarančių organizacijų vado
vybė. Tą viską viešumon kelia 
greičiausiai nieko bendro su 
ALTos veikla neturintieji as
menys. Mano nuomone, (tikiu, 
kad ir dauguma visuomenės to 
pageidauja), jeigu ALRKF ne
išeis dienos švieson, bet ir to
liau ignoruos jai metamus kal
tinimus, tuomet pati ALTos g 
vadovybė neatidėliojant šį ne-j + 
susipratimą turėtų likviduoti,! 
a) jeigu pasitvirtintų, kad me
tami kaltinimai neturi pagrin
do, o tik kaip sakoma, “bėkim 
dangus griūva”, paprašyti spau
doje iškelti, kad ateityje ne
pagrįstų gandų nespausdintų 
ir b) pasitvirtinus, kas rašo
ma yra tiesa, rasti tinkamą 
kompromisą su paliesta orga
nizacija.

Pabaigai norėtųsi priminti: 
tylėjimas kelia įtarimą. Nors 
gal dar ir per anksti spėlioti, 
tačiau gyvenimo praktika ne
kartą yra įrodžiusi, kad tylė
jimai dažniausiai atsiranda 
tuomet, kai nežinoma kaip iš 
padėties išsinarplioti. Kiek 
praeityje buvo rašyta, tiesiog 
apeliuota apie tuos tėvus, ku
rie siunčia savo vaikus į Sovie
tų ambasadas Vašingtone orga

Utenos klubas
- . A - A , - S- -

Pusmetinis klubo snairinki- 
mas įvyko gruodžio 16 dieną. 
Susirinkimą atidariusi pirminin
kė pranešė liūdną žinią, kad iš 
gyvųjų tarpo atsiskyrė du klu
bo nariai ir paprašė susirinki
mą atsistojimu ir susikaupimu 
mirusius pagerbti.

Protokolas ir valdybos prane
šimai bei komisijos raportas apie 
rugsėjo 26 dieną, įvykusį žaidi
mų pobūvį priimti. Iš komisijos 
raporto, kurį perskaitė B. Žem
galis, pasirodė, kad pobūvis bu
vo labai sėkmingas ir pelno da
vė arti $200. Komisijai, kurią 
sudarė Bernice žemgulis, Mary 
Badziukinas ir A. Brokevičius, 
reikia padėkoti. Tenka pastebė
ti, kad daugiausiai darbavosi B. 
Žemgulis.

Buvo nutarta valdybą tą pa
čią palikti ateinantiems metams. 
Atsiklausus, visi nariai sutiko 
pasilikti ir kitiems metams.

Kalėdų ir Naujų Metų proga 
nutarta pasveikinti Naujienas ir 
Aldoną Daukus, lietuviškos ra
dijo programos leidėją, po $20. 
Sausio mėnesį susirinkimo nu- 

, tarta nešaukti. Viso ateinan
čiais metais susirinkimu nutar
ta turėti šešis.

Sekantis klubo susirinkimas 
bus vasario mėnesį.

Susirinkimą baigus buvo pa- 
sivaišinimas. V. J.

CHICAGOS MOKYKLAS
METĖ 13% MOKINIŲ

Cook apskrities mokyklų su
perintendentas Richard Mart

wick praneša, kad Chicagos 
priemiesčių aukštesnėse mokyk
lose žymiai sumažėjo mokinių 
skaičius; mokyklas metė 13 nuo
šimčiu mokiniu.

Cook apskrities 28 priemies
čiu distriktuose 1974-75 metais 
mokyklas metė 5,945 mokiniai; 
metais prieš tai, 1973-74 m., 
mokslą tose mokyklose metė 5,- 
279. Daugumas mokyklas me
tusių aiškinasi taip padari, ka-

nizuojamus su State Dep. pa- <jangi neturėję “intereso”. Ki
tos mokslo metimo priežastys 
nurodytos — darbas, nesveika-

laiminimu, Vilniuje “kalbos" 
kursus, kad jie veliasi į labai s 
pavojingą spekuliaciją, pasta- vedybos, nėštumas, kariuo- 
tydami savo vaikų ateitį į pa-’ 
vojų. Kokie rezultatai? Jie vi
si tyli kaip žemė, nes vieną 
kartą patys, įlipę į raudonojo 
voratinklį, 
narplioti.

menes tarnyba ir iš mokyklos 
pašalinimas.

nežino kaip išsi-

Našlių
1975 m.

klubo veikla

VADIM VEDĖ KETVIRTĄ 
ŽMONĄ

PARYŽIUS. — Prancūzų fil
mų režisierius Roger Valim ve
dė ketvirtą žmoną. Naujausioji 
jo žmona yra Catherine Schnei
der, plieno koncerno steigėjo 
anūkė: ankstybesnės jo žmonos

gruodžio 12 dieną 7 
vai. vakaro Vyčių salėje klu
bas turėjo metinį susirinkimą. 
Buvo aptariami einamieji klubo 
reikalai, pagerbti mirusieji na
riai — a. a. Jonas Jonikis, ku
ris ilgus metus buvo klubo val
dyboje iždininku ir kiti. Ligo
niai kaip ir visuomet buvo apdo
vanoti po $5, o taip pat organiza
cijos, laikraščiai ir lietuvių ra- 
dijos. Buvo renkama nauja val
dyba, Naujon valdybon išrinkti 
yra šie klubo nariai:

Pirmininkas-- Leonas Vaici- 
kauskas, gyv. 4339 So. Washte
naw, telef. 376-5144; vicepirm. 
Julija Sadauskas, gyv. 7222 So. 
Richmond avė., tel. 434-7174; iž- 
din inkė Anna Casey, gyv. 5239 
So. Aberdeen avė., tel. 927-2953; 
sekretorė ir korespondentė Vic
toria Cinką, gyv. 3437 W. 74 
str., tel. 776-7934; finansų raš
tininkė Rožė Didžgalvis, gyv.

■ 3308 S. Union avė., tel. 927-8660; 
kasos saugotojas Kasperas Krik-

' ščiūnas, gyv. 7252 So. Campbell' I 
: avė., telef. PR 8-5817; maršai- * | 
ka Antanas Burokevičius, gyt. ’ I 
431 <8 So. Maplewood avė., telef. I 
927-0795;; šeimininkai Antanas I 
Burokevičius ir Agnė Deikus,! I 
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Į’.u.o, Brigitta Bardot, Annette 
Ctfoyberg ir Jane Fonda.

Dabartinė dar prieš vestuves 
savo vyrui padovanojo dukrelę, 
pavadindama vardu Vania.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ALIASKOS VAMZDŽIAI
800 mylių skersai kontinentą

Aliaskoje baigiama statyba 
milžiniškos sistemos naftai (alie- 
jui) iš Prudoe Bay šiauriniame 
Aliaskos gale į neužšalantį Val
dez uostą pietiniame Aliaskos 
gale per 800 mylių didžiuliais 
vamzdžiais atplukdyti.

Vamzdžiai, kurių viduje žmo
gus mažai tepasilenkdamas ga
li vaikščioti, yra iškelti ant stip
rių stulpų tiek aukštai, kad meš
kos (lokiai) ir briedžiai gali 

laisvai apačioje praeiti.
Visa ši sistema pastatyta pri-' 

vačiu kapitalu ir kaštavo $6.4, 
tai yra arti pusseptinto bilijono 
dolerių. Kad tais vamzdžiais iš ■ 
šiaurės į pietus plaukianti pa-' 
kaitinta skystos naftos masė 
ne atšildytų amžinai sušalusį že
mės gruntą (termafrost) ir 
vamzdžiai nenugrimstų Į su
minkštėjusį gruntą, visų 800 my
lių laidų keliu yra nuklotas 54 
pėdų platumo polystirene grin
dinys. , i

Statyba dar nėra baigta ir pil
nai veikti pradės tik 1977 metų 
vasarą. Statybos darbininkai 
ten uždirba iki $1,360 per savai
tę, bet ir už- pragyvenimą ten ' 
išleidžia keleriopai daugiau kaip 
visur kitur jAV-bėse.

"Dievo galybės seikimiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet 1:5.
• 4 o

Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame i aplinky
bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Kas antrą antradienĮ Sophie Barėm radijas skelbia švento Rašto tyrinę* 
toly aiškinimus.

Visi žino, kad mlrtii yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rusleĮ i? 1 tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NEW YORKAS (G. P.). — 
Naujausiais Amerikos žydų ka-! 
lendoriuje paskelbtais duomeni
mis, žydų 1973 metais visame 
pasaulyje buvo 14.1 milijonu, iš 
to skaičiaus 5.7 milijonai Jung-! 
tinėse Amerikos Valstybėse, 2.8 
milijonai Izraelyje, 2.6 milijo
nai Sovietuose; 650,000 Prancū
zijoj ; 475,000 Argentinoj; 410-, 
000 Britanijoje;’ 305,000 Kana
doje. Lenkijoje prieš paskutinį 
karą žydų buvę 3.3 milijonai, 
dabar belikę vos 10 tūkstančių. 
Taip pat smarkiai žydų skaičius 
apmažintas Rumunijoje, Olan
dijoje, Vengrijoje, Jugoslavijoje, 
arabų šalyse ir Afrikoje. į

EUDEIKGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Z ST

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA
ŠVIESA. ' i

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

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

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo priešmetinis narių susi
rinkimas Įvyks sekmadieni, gruodžio 
21 dieną 1:00 vai. popiet J. Vaičaičio 
salėje. 4258 So. Maplewood Ąve. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalu aptarti. Bus ir 
Valdybos rinkimas 1976 metams. Po j 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast. I

Chicagos

Laidotuvių
■ ■ 4

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

VLADISLAV DAUKŠA
Buvęs šv. Kryžiaus parap. vargonininkas

Gyv. 6639 So. Sacramento Ave.

Mirė 1975 m. gruodžio mėn. 18 dieną, 2:45 vai. popiet, sulaukęs 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vainuto m,, Tauragės apskr.
Amerikoje išgyveno 74 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Laddie ir Eugenia, sūnus Edward, 

marti Ann, 4 anūkės — Dolores Wesley su vyru Gene, Patricia Dur
kin su vyru Anthony, Lauretta Cikowski su vyru Paul Ir Aneda Lavin 
sn vyru James. 14 proanūku ir kiti giminės, draugai bei pažistami

Velionis buvo vyras mirusios Stellos.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Pirmadienį, gruodžio 22 dieną 9:15 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
pamaldų bus laidojamas Sv. Ka^miero Lietuviu kapinėse

Visi a. a. Vladislavo Daukšos giminės, draugai ir pažistanai nuo
širdžiai, kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) '

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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RockeL Icris ir Lairdas 
moko Fordą

VAŠINGTONAS. — Vkepie- 
zidcntas llclson A. Rockefcleris 
ir buvęs gynybos sekretorius 
Melvin R. Lairdas pasakė tre
čiadienį, kad prezidentas Kor
das galėtu pasitempti ir išbristi 
iš savo “politiniu akcijų” smu
kimo, jei Baltųjų rūmų “parda
vimas” butų pagerintas ir For
das padarytų smarkų “Valsty
bės būvio pranešima”.

Abu paminėtieji susitiko su 
spauda atskiruose forumuose, 
bet jų kalbos iš esmės buvo nuo
stabiai panašios, kas gal būt ro
do sutartas pastangas kelti For
do šalininkų morale.

Lairdas pasakė pusryčių susi
rinkime su žurnalistais, kad 
Rock cfeteris būtų stipriausias 
kandidatas, kokį Fordas galėtų 
parinkti viceprezidento postui 
1976 m. lapkričio mėn. prezi
dento rinkimams, nors, jis pri
pažino, kad Rockefelerio kandi
datūra gali kliudyti Fordo pas
tangoms laimėti nominaciją.

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

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

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJiENnyq Šiemet suėio SO metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dmnraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIKĄ OS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
nyuiamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

'įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
3922 W. 69 ST„ CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

1’Jg'-rij I,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2S01 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

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

maistas, doleriniai Certifikatal.
, V. VA.L ANTINAS

CTg‘-------.-W AW > 1 I. ■- ... .u _ , . Į, |- | _ ,|| --- -----u Į m

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vain kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, ousei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo- 
M $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS -....................
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Ilovkefc kris, pasiro<l\dailins 
! Ihdtųįų i U uų spaudos Reide- 
i re.K-joj, laikėsi savo ankstyves
nės pozicijos, kad jis “nėra gali
mas kandidatas j viceprezidento 
pareigas", bet jis neatmetė ga
limybių priimti pasiūlymą, kada 
Fordas būtų nominuotas.

Lairdas, Fordo neaficialaus 
“\irtuvinio kabineto” narys, bu
vo kur kas tiesesnis nei Rocke
feleris.

Jis kritikavo Fordo kabineto 
narius, kaip atrodė, įskaitant 
valstybės sekretorių Henry A. 
Kisingerį ir gynybos sekretorių 
Donald 11. Rumsfeldą, kaip žmo
nes, kurie savo interesus stato 
aukščiau prezidento interesų.

En.

Patikslinimas
Po pasirodžiusios korespon

dencijos ‘‘Naujienose” apie Reg. 
L. B-nės Konferenciją. įvykusią 
š. m. lapkričio mėn. 16 d. Čika
goje, pradėjo sklisti tani tikri 
ncpaprsati gandai. Toje kores
pondencijoje buvo paliestas An-

ton Joncha, gyvenęs Melrose 
Park, Westchester, dabar gyve
nąs Pa., atsiuntęs Tarybos Pre
zidiumo pirmininkui dr. Z. Da
nilevičiui sveikinimą ir. 100 dol. 
auką Reg. L. B-nės Konferenci
jos proga.

Taigi, Melrose Parko trys “di
dieji” negali suprasti: ar jis bu
vo priverstas tą auką skirti, ar 
jis nesuprato esamo reikalo?

Kadangi nemėgstu iškraipytų 
faktų taip, kaip pernai rašiau 
apie Melrose Parko korespon
dento klaidingą pranešimą apie 
A. L. B-nės visuotina susirinki- fe 
ma. taip ir ši karta duodu tei
singą atsakymą.

štai faktas:
Mr. Anton Joncha pažįstu la

bai gerai nuo 1949 m., kada jis 
mums pasirašė darbo sutartį ir 
mes atvykome į šį kraštą. Jis ir 
a. a. jo žmonelė Onutė per visus 
tuos metus buvome neperski
riami draugai. To niekas negali 
užginčyti.. Jis jaunas atvyko Į 
šį kraštą, bet per savo darbš
tumą, teisingumą ir dalykų su
pratimą visų ir visur buvo mė
giamas ir gerbiamas. Apie 30 
metų išdirbo superintendento 
pareigose Chicago Rivet and 
Machine Co.. Bellwood, Ill.

Taip pal reikia paminėti, kad 
šiame fabrike A. Jonchos dėka 
dirbo ir dirba dar daug lietu
vių.

Jis dirbo ir- vadovavo keliom 
buvusiom ir esančiom lietuviš
kom organizacijom.

Jis buvo ir A. L. B'-nės Melro
se Parko Apylinkės pirmininku. 
Žinoma, tais laikais, kada A. L. 
B-nė dar buvo savo paskirties 
kelyje, is ir dabar tebėra A. L. 
B-nės Garbės pirmininku, nes 
niekas to negali iš jo atimti.

Būtų galima parašyti storą 
knygą apie-Anton Joncha gyve
nimą ir veiklą, ko negalima pa
daryti šiuose keliuose saki
niuose.

AL. IR IGNAS 
T A I S O M F 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kempes 
s . -z

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

- ------------------ —

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4fil2 S. Paulina St
(Town of Lake)

D>io namus II lauko Ir II vidaus.
Darbos rantuotas.

Nuo 5 iki 8 vai. vak 
skambinti YA 74)107

STASYS ŠAKINIS N z

Suglaustai tiek:
Anton Joncha buvo, yra ir 

bus reto gabumo ir inteligenci
jos žmogus (kokių mums taip 
trūksta), daug nusipelnęs savo 
tautai ir savo tautiečiams, daug 
kovojęs ir kovojąs dabar už 
Lietuvos laisvę. Be to, jis skai
to visą spaudą, bet ne vien 
“Draugą”, kuris duoda tik ne
objektyvias žinias.

Išėjus Melrose Park A. L. 
B-nės biuleteniui “Į Vienybę” 
Nr. 1, pasiunčiau p.-A. Joneliai. 
Štai, ką jis rašo: “Ačiū už biu
leteni Nr. 1. Perskaičiau su di
deliu dosnumu. As esu paten
kintas, kad taip rūpestingai 
Lietuvos labui dirbate. Aš tikiu, 
kad jūs laimėsite, kad turite 
savo tarpe, kaip dr. V. Dargi. 
Aš labai gerbiu dr. Dargi už tai, 
kad labai rūpinosi apie mano 
žmoną Onutę”. (10. T 6. 75).

Štai ir viskas. Patarčiau mel- 
rosparkiečiams: “Nesukite dau
giau galvos šiuo (reikalu. Pa
naudokite tuos smegenis geres
niam tikslui. P. Anton Joncha 
žino, ką jis daro. Jis atskiria 
grūdus nuo pelų”.

A. Repšienė,
A. L. B-nės Melrose Parko 

Apylinkės pirmininkė

INŽINIERIUS PAVARYTAS 
Iš DARBO

Laikraščio Sun-Times ir Bet
ter Govern. Ass. sekliai — ste
bėtojai išaiškino, kad Čikagos 
namų administracijoje dirban
tis inžinierius H. D. Murvine, 
uždirbantis 19 tūkst. dol. į me
tus, turi įstatymais draudžiamų 
ryšių su kontraktoriais, kurie 
yra gavę arba gauna parangas 
Čikagos mieste atliekamiems 
darbams.

Paaiškėjo, kad inž. Murvine, 
turėdamas miesto įstaigoje tar
nybą, yra direktoriumi Trans 
Amerika Indastr. Ine. Minėta 
bendrovė turi 52% nuosavybės 
LBS Engineering kompanijoje, 
kuri jau paima Čikagos namų 
administracijos darbų parangas.

Inž. Murvirte buvo atleistas 
iš namų administracijoje užima
mos tarnybos.

♦ Kviečiame į Naująją Metu 
sutikimą Balio Pakšto salėje. 
Pradžia 8 vai. vak. Vietas re
zervuoti telef. 737-8945 arba 
476-3371. Kviečia “Laisvoji 
Lietuva”. (Pr)«

Chicagos Lietuviu Opera 
Kalėdų švenčių proga sveikina 
visus Operos mecenatus, lietu
vių spaudos redaktorius ir žur-
nalistus, lietuvių TV ir radijo , Enciklopedija, 395 ,W. Broad- 
valandėlių darbuotojus, visus way, P. O. Box 95, So. Boston, 
Operos geradarius - bendradar-.Mass. 02127. Telefonai: (617) 
bins, mūsų operų spekteklių 268-7730, vakarais (617) 282- 
lankytojus ir visą lietuvių vi- 2759.
suomenę. Visais reikalais Chicagos ir

Visiems taip pat linki laimin-’ apylinkių gyventojai gali kreip- 
gų, sveikų ir turtingų Naujųjų tis vietiniu telefonu: 858-3837. 
1976 Metų. (Pr). | "" (Pr).

HELP WANTED — MALI
Darbininkų Reikia

BAKER WANTED

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

Must understand English.
Call PAUL 812-2116.

LENGVIEMS NAMŲ priežiūros dar
bams reikalingas vyras už duodamą 

butą bei pagal susitarimą. 
Tel. 254-6750.

HELP WANTED -T FEMALE
Darbininkių reikia

REIKALINGA MOTERIS valyti ma
žos šeimos butą vieną karta savaitėje. 

Tel. 528-4164.

REIKALINGA ATEINANTI MOTE
RIS prižiūrėti 4 mėnesių mergytę 5 
dienas savaitėje Lincoln Parko rajo

ne. Rekomendacijos reikalingos. 
Tel, 787-9828.

~ MISC ELL AN EOUSFOR S AL ET’ 
(vairūs Pardavimai

PARDUODAMI FILATELINIAI PAŠ
TO ŽENKLAI IR RINKINIAI. Tei

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

PIGIAI PARDUODAMAS 8 gabalų 
šviesaus medžio valgomojo kambario 

komplektas. 
Tel. 434-3084.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

TOWN OF LAKE išnuomojamas 4 
kambarių butas su kilimais ir kam

barių šildytuvu.
Skambinti iš ryto tel. 254-6750.

r trumpai J
— Teodora ir Juozas Lapins

kai iš Brighton Parko apylin
kės sveikina visus savo mielus 
gimines, draugus, pažįstamus ir 
kaimynus su artėjamomis Kalė
dų šventėmis ir linki daug lai
mės Naujaisiais 1976 metais. 
Vietoje kalėdinių kortelhj jie 
skiria 10. dol. Altai ir 10 dol. 
Naujienoms.

— Jonas Vaičiūnas, vietoje 
kalėdinių atvirukų, skiria “Nau
jienoms” paremti 15 dolerių 
auka, fe-

— Antanina ir Albinas Rep
šiai, gyv. Bellwood, UI., Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus ir vietoj sveikinimo 
korteliu skiria 15 dol auką 
“Visų Lietimų Laikraščiui už 
Tautos Laisvę — Naujienoms” 
paremti.

— Teofilė ir Zigmas Mišaus- 
kai iš Union Pier, Mich., svei
kina visus gimines, draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Vietoj kortelių 
skiria auką spaudai paremti.

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avė.

Tel. 436-4184
Sav. Stasė Bacevičienė

♦ Dar yra vietų Į Neo-Lituanu 
rengiamą Naujų Metų sutiki
mą, Liet. Taut. Namuose. Užsi
sakyti iki XII. 21 d. pas Br. 
Kasakaitį, tel. 778-7707 arba 
778-9878. (Pr)

DVI TAIKLIAUSIOS IR PRAS
MINGIAUSIOS DOVANOS VI
SIEMS TIEMS, KURIE LAIS

VIAU SKAITO ANGLIŠKAI 
NEI LIETUVIŠKAI:

Encyclopedia Lituanica, 6 to
mai; keturi tomai jau išleisti; 
kaina $20.00 už tomą.

Lithuanians in America, Dr. 
Antanas Kučas, kaina $6.00.

O su Lietuva suaugusiems, 
gyvas aidas iš netolimos 

praeities:
Pasakyta - Parašyta, Antano 

Smetonos kalbų rinkinys, kai-
na $10.00.

Užsakymus siųsti: Lietuvių

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ĖSTAME SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BEIrL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

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

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. SI.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

LEMONTE savininkas parduoda 2 na
mus. 12 m. senumo, viso 20 butų. 
$46,000 pajamų. Gera vieta ir geras 

investavimas. S285.000
Tel. 964-1132.

Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai. .

Klaudijus Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559.

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

Čia pat veikia gausus valgių 
restoranas, atdaras kasdien. 
Nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Pirmadieniais uždaryta.

(Pr).

TERRA
Branę«nybė«, Laikrodžiai, Dovano* 

visoms progoms.
3237 WEST M rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

* WJ8!h  ........................ag—.................................. 11 ------—

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienlnteŲ 
lietuvi kailininką

Chicago je

NORMANĄ

185 North Waba*h Avenue

■ M. Lif

2nd Floor Chicago, DI. 60601

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ RIZNYjF

gjjIENAS
■ ■ iTonmni— -

LbCuvM taipgi perka ir
r protas rano tktai per

NAUJIENAS

%
I

PROGA DABAR
MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 

auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už S38.800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū
ras, dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. S22.900.

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cor.d. Arti Maria High. — 
$45.500.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas nauia elektra, alumin. langai. 
'SI 5.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

BUD'S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYT.TNKĖJE

135-TA TR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

t- _i i i z ~ ■■■■ ti įi m ■ i n rnr u a-1

M. A. ŠIMKUS 
Nottrv Public,

VNCOMF T4X SSPVICS 
<259 S Tel. 254-745C i
Taip pst daromi vtrffmii, slmlnfv j 
IHcvffttlmal, pildomi pilietybės orą* | 

šymri Ir kitoki blankai. ’
~ TST"~I1Z*_. __ X JL— J 11 •- c.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

DĖMESIO
62—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

r-: ~ ~~~

A. T V E R A S ] 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TelaL REpublIc 7-1 Ml

give...
more vfl Wve

HEART FUND




