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NEW YORKE UŽMUŠTA 13TEISMAS LSDO PAŠTUI PAKELTI

dfi
Prezidentas Fordas įsakė tuojau ištirti

‘ JAV aerodrdhidnis siunčiamus grasinimus
WASHINGTON, D. C. '— Aukštesnis teismas sustabdė tei

sėjo John Sirica nutarimą uždrausti pašto vadovybei kelti pašto 
patarnavimų kainas, neparuošūs reikalingų dokumentų/

Pašto vadovybę reikalavo 
pakėlimo, nes ji neturėsianti pi
nigų tarnautoji) algoms mokė
ti- *

Aukštesnis teismas atidėjo 
teisėjo sprendimą ir leido pašto 
vadovybei nuo trečiadienio 
to pakelti laiškų ženklų kainas 
iki 13 centų.

Motyvuotą sprendimą 
skelbs vėliau

Pašto vadovybei buvo svar
bu sustabdyti teišėjo Siricos 
sprendimą neleisti kSlti kainų, 
kol nebus įrodyta, kad tas kai
nas būtinai reikia keltį.

Motyvuotą sprendimą teismas 
paskelbs vėliau, bet tuo tarpu 
pašto vadovybėje gali kelti laiškų 
ir kitų patarHartttttįĄraipas. Kas 
neįmes laiško j _paš|g rėžnit^.antr 

- radienį, tai trečiadienį jau turės 
mokėti po 13 centų už laiško per
siuntimą.
Fordas įsakė - ištirti. grasinihius

Prezidentas Fordas',. sužinojęs 
apie pirmadienio pdpiętę" paSi^š- 
tuš. įvairius grasinimus; įšėkė 
ištirti tų grasinimų' šaltinius'it 
pobūdį. Galima's daiklas'/kffd'čia 
yra ofganiŽubf 
piktadarių .darkąs.-.; -Z 
.*•• New Yorke, sįtęgusi. bomba 
padarę' milijoninius 1 nuostolius 
stočiai,- keleiviams ir' lėktuvų 
bendrovėms/ Sprogusi bomba 
turėjo būti įrišta. į. šrapnelių 
sluoksnį,’ nes lekianiiėji stiklai 
ir geležies dalelytės padarė ke
leiviams daug žalos.

Be to, pačiai stočiai ir įrengi
mams padaryti dideli nuostoliai. 
Prezidentas ir vyriausybe nori 
žinoti, iš kur tos bombos kyla 
ir kas organizuoja grasinimus 
ir gąsdinimus.

SSSR laužo sutartis
Jau kuris laikas sklinda viso

kios žinios, kad Sovietai laužo 
ginklų apribojimo sutartį SĄLT 
I, pasirašytą 1972 m. Net kai- 
kuric senatoriai tuo klausimu 
yra susirūpinę. '

šiomis dienomis buvęs ginklų 
priežiūros tarybas pirmtrtinkas 
W. C. Foster, buvęs SALT I de
rybų pirmininkas G. C. Smith 
ir buvęs apsaugos bei gynybos 
sekretorius M. R. Laird parašė 
bendrą raštą prezidentui, kad 
jis riešai ir nuodugniai paaiš
kintų, kokius punktus sutarties 
Sovietai yra sulaužę, peikia 
kad Amerikos piliečiai tiksliai 
žinotų krašto saugumo padėtį 
sąryšyje su daromomis sutarti
mis ir jų vykdymu.

Valstybės sekr. Kisingėris, 
dabartinis gynybos sekr. Rutns- 
feldas ir net buvęs gynybos se
kretorius Schlesingeris sako, 
kad nėra tikrų Žinių, jog Sovie
tai būtų sulaužę minėtą sutartį.

Ginklų apribojimo sutartis 
SALT 11— neteks gailos 197? m.

atominė galybė
Laimingai nusileidę Kinijos 

satelitai įš erdvės gruodžio 2 d. 
įrodo, kad kiniečių mokslininkai 
sugebėjo išvystyti metalo rūšis,- 
kurios išlaiko didelį karštį. Kaip 
žinia; satelitai, skrisdami iš erd
vės į žemę, pakliūva į atmosfe
ros trintį, kuri, ir sukelia didelį 
karštį.

Kinijos satelitai - skirti žval
gybos reikalams. Jie skrisdami 
virš kiniečiu-rusu sienų, žval- 
go Sibiro taigas ir net pačią Ru
siją. Satelitų svoris viešai ne
paskelbtas. Jis laikomas paslap
tyje. Tuo nenorima išduoti ra- 
ketų pajėgumas, kurios skirtos 
gynybos-puolimo reikalams.

Užsienio žvalgybos turi žinių, 
kad kinai.Tibete baigia įrengti 
raketų; priežiūros ir stebėjimo 
stotis. toli ’ "skrendančioms rakė-, 
toms.'*Pasak žvalgybos, Kinijos 
rakėtbs- ’• gali ^-skristi •- 5,500 kilo- 
inetrUiir; galit pasiekti Karpatų 
kalnus. *.

tfriekiu Sovietų bei JAV atomi
nių.', ginklų srityje.* Čia turima 
omenyje Kinijos gynyba, šian- 
žiėh' KimjLyra pajėgi .atsilaiky
ti ’prieš atominį puolimą ir at
sakyti tuo pačiu. Kinija dar ne
turi . pakankamai geros užpuoli
mą ' įspėjančios, saugumo siste
mos, bet jos1 kalnuose paslėptos 
ir ant bėgių vežiojamos raketos 
teikia jai saugumą ir tuo pačiu 
galimybę atsikirsti užpuolėjui.

1965 m. besilankančiam tuo
met prancūzų kultūros minis
ter! ui Andriui Mauraux’ui ki
niečiai gyrėsi, kad jie, turėdami 
6 atomo bombas, galėtų apsi
ginti nuo betkokio užpuolimo. 
Kinija šiandien turi daug dau
giau bombų ir raketų. Jos filo
sofija tačiau, veikimo pagrin
das, remiasi saugumu.

Kinijos atominių bombų ir ra
ketų tėvas yfra prof. Tschien 
Hsueh-šen, kuris po nepasise
kusio 1955 m. pabėgimo iš JAV, 
vis dėlto sugebėjo atsirasti Ki
nijoje. Jis 1945 m., kaip ame
rikietis raketų žinovas, tikrino 
ir apžiūrinėjo vokiečių VI ir V2 
raketų gamybos įrengimus.

Dar prieš Kristui gimstant, 
senaisiais laikais, kiniečiai pir
mieji jau turėjo paraką ir nau
dojo raketas. Vokiečiai gi pir
mieji antrame pasaulio kare 
naudojo raketas Londonui dau
žyti. O pasibaigus karui, rusai 
pirmieji, pasigrobę raketų pa
slaptį ir vokiečius raketų moko
vus, ėmėsi jas pas save gaminti.

Dabar prez. Fordas siekia, kad 
būtų pasirašyta • sutartis SALT 
II dešimčiai metų, kuri aprėžtų 
strateginius puolamuosius ato
minius girikltis.

Paveiksle matome segtuką, kuris paskutinių metu padeda gydytojams paskubomis baigti opera
cijas. Naujas prietaisas padeda gydytojams sięti žaizdas. Kairėje gydytoja rodo, kaip tas prietai

sas atrodo, o dešinėje gydytojai parodo, kaip jis praktiškai pritaikomas prapjautai žaizdai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS labai 
o at-

PRANCŪZU KOMUNISTAI KRITIKUOJA 
/ , MASKVĄ DĖL PERSEKIOJIMŲ 

.į. " gi ’
Asirus dialogas tarp maskvinės Pravdos

ir Paryžiuje leidžiamos L'Humanite
PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzijos komunistų partijos 

vadovybė kritikuoja Sovietų Sąjungos komunistus už persekioji
mus žmonių, turinčiu skirtingą nuomonę kai kuriais klausimais.

Prancūzijos komunistų parti- — == ===== =
jos leidžiama L’Humanite pradė
jo kabinėtis prie Maskvoje lei
džiamos Pravdos. Ginčas kurį 
laiką buvo nuslepiama, bet šio
mis dienomis jis išėjo viešumon.

Prancūzai labai atidžiai seka 
Pravdos ir L’Humanite ginčą dėl 
klausimo, kurį Prancūzijos ko
munistai spręsdavo pagal Mas
kvos įsakymą. Jeigu reikalas 
šiomis dienomis nebus nuramin
tas, tai kils didesnis konfliktas, 
kuris gali nuvesti prie skilimo.

Rusijos komunistai neteko 
kantrybės

Brežnevas išsiuntinėjo laiš
kus Europos valstybių komu
nistų partijos vadams, patarda
mas sušaukti Europos valstybių 
komunistų partijos atstovų kon
ferenciją įvairiems klausimams 
aptarti. Dienotvarkė buvo ne
aiški, todėl europiečiai ir nerodė 
didelio entuziazmo. Prancūzai 
sutiko važiuoti, bet jie reikala
vo į dienotvarkę įrašyti pačioje 
Rusijoje vykdomą politinį per
sekiojimą.

Pravda išėjo viešumon ir kir
to Prancūzijos komunistams, kai 
jie pareikalavo šį klausimą vie
šai svarstyti.

Nesusipratimai prasidėjo 
dėl Latvijos

Amerikos žurnalistai pajėgė 
išvežti iš Rusijos filmą, kurioje 
matėsi šalia Rygos esantis ka
lėjimas, pilnas žmonių, kaltina
mų politiniais nusikaltimais. Tas 
filmas buvo parodytas visoje 
Prancūzijoje.

L’Humanite redaktorius pasi
piktino i r pakritikavo sovietų 
valdžią už kalinimą žmonių, tu
rinčių kitokią nuomonę kai ku
riais klausimais. —-

Susidaro įspūdis, kad skilimas atsistatydinimą apgailestauda- 
tarp Prancūzijos ir Rusijos ko- mas priėmė. Naujas viršininkas 
munistų nesustabdomas. J dar nepaskirtas. 1

o Federalinė aviacijos įstaiga, 
bendradarbiaudama su telefonu 
bendrovėmis, stengiasi nustaty
ti, kas siuntinėjo grasinimus di
diesiems Amerikos aerodro
mams. Išaiškinę grasinimus, jie 
žinos, kas išsprogdino LaGuar
dia aerodromą.

♦ Izraelio ir Libano pasieny
je labai didelė įtampa. Iš Li
bano bėgantieji palestiniečiai 
traukia į Izraelio pasienį. Bijo
ma, kad jie nepradėtą verštis į. 
Izraelio laikomas teritorijas. '

♦ Libano vyriausybė dabar 
jau neabejoja, kad žudynės bu
vo diriguojamos iš gretimos kai
myninės valstybės. Sirija, ne
patenkinta Izraelio ir Egipto 
taika, bandė įsistiprinti Libane, 
iš kurio planavo puldinėti Izrae
lį, bet libaniečiai nori taikos.

Richard Welch palaikai ve
žami į Ameriką, kur jis bus pa
laidoti Arlington - kapinėse.

♦ Pietų Afrika patyrė, kad 
šiomis dienomis rusu apginkluo
ti kubiečiai rengiasi puolimams 
Angoloje. Rusai jau privežė pa
kankamai ginklu, kad galėtu pra
dėti puolimus. Kubiečiai turi 
ne tik tankus, bet yra lėktuvu 
tankams ginti.

Pasitraukė iš pareigų
Prieš porą metų buvo įsteig

ta suvartojamų gėrybių priežiū
ros įstaiga, kurios tikslas yra 
prižiūrėti vartojamų gėrybių 
saugumas. Dabar jos viršinin- 

I kas R. O. Simpsonas pasitrau
kė iš pareigų. Prez. Fordas jo

Rusai bėga iš kaimų
PARYŽIUS, Prancūzija. — Pa

skutinės sovietų spaudos statis
tinės žinios rodo, kad visoje so
vietų imperijoje žmonės bėga iš 
kaimų. Ankstyvesniais metais 
iš kaimų išbėgdavo po pusantro 
milijono žmonių, bet paskuti
niais 1973 ir 1974 metais iš kai
mų išbėgdavo po 1^900,000 žmo
nių.

Kaimuose gyvenimas 
sunkus, reikia daug dirbti,
lyginimas mažas. Už javus ir 
pašarus sovietų valdžia veik nie
ko nemoka. Dabartiniu metu 
Sovietų Sąjungoje yra 250 mi
lijonų žmonių. 40r/r gyvena kai
nuose, o visi kiti bando įsitai
syti miestuose. Karo tarnybą 
atlikęs jaunimas nebegrįžta į 
kaimus, bet dažniausiai pasilie
ka tame mieste, kur jis atleis
tas iš kariuomenės.

Kinų laikyti 
pilotai Maskvoj

MASKVA. — Trys sovietų he
likopterio pilotai grįžo pirmadie
nį į Maskvą, išbuvę kone dve
jus metus kiniečių nelaisvėje 

įtarti šnipinėjimu.
Jie buvo paleisti Pekinui pra

nešus šeštadienį, kai patikėta so
vietų tvirtinimui, jog helikop
teris perskrido per sieną pasi
klydęs blogame ore 1974 m. ko
vo 14 d.

RADIJO STOTIS GRĄŽINAMA 
KATALIKAMS

Portugalų dabartinė vyriausy
bė grąžino katalikams radijo sto
tį. Ją gegužės mėn. komunis
tai buvo atėmę iš katalikų ir 
kurią lapkričio mėn. kariuome
nės dalinys buvo susprogdi
nęs.

Bombas patuose, padėjo ir laikcį 
nustatė geri specialistai •" S

NEW YORK, N. Y. — Pirmadienio vakarą York© La- 
Guardijos aerodrome sprogo galinga bomba. Ji vietoje užmušė 
11 žmonių ir sunkiai sužeidė virš 70 nekaltų keleivių. Du įš su
žeistųjų jau mirė, jiems buvo nutrauktos kojos.

Britanijoj moterims 
lygios teisės -

LONDONAS. — Naujas Bri
tanijos įstatymas, nukreiptas 
prieš moterų diskriminaciją, įsi
galios pirmadienį ir britai sam
protauja ar jis lies ir karalienę.

Įstatymo paskirtis yra duoti 
moterims — kurios sudaro dau
giau kaip 50 c/< krašto 58 mil. 
gyventojų — lygias su Britani
jos vyrais darbo, atlyginimo ir 
sąlygų teises. Niekas to negin
čija. Bet įstatymas, kaip jis 
yra dabar nusakytas, sukelia 
keistas pasekmes, kurių net jo 
šalnįinkai negali pilnai paaiš
kinti.

- <Uždraustrriyra -.darbo, ąkėlbi- 
mąi, kuriuose rašoma, jog rei
kalinga “mergaitė penktadie
niams”, nes tai yra diskrimina
cija. O tačiau biznieriai neturi 
teisės prašyki savo sekretorių 
vyrą ar net “guvų vaikiną” nu
nešti laiškus į paštą.

Nacionalizuotas geležinkelių 
tinklas uždaro traukinių stity- 

,se savo laukiamuosius, pažymė
tus “vien moterims”.

Išeina, kad priešingos lyties 
asmenys turės teisę dirbti apa
tinių drabužių pardavėjais, net 
gi jei į jų pareigas įeis tarpuko
jo matavimas ir pagalba drabu
žius užsidedant.

vizitą Turkijoje
ANKARA, Turkija. — Sovietų 

Sąjungos ministeris pirminin
kas Aleksėj Kosygin pirmadienį 
susitiko su Turkijos opozicijos 
vadu Bulent Ecevit prieš baigda
mas savo keturių dienų oficialų 
vizitą, c.

“Aš tikiu, kad Turkijos (opo
zicinė) respublikonų liaudies 
partija gali daug padėti išvys
tant ryšius tarp Turkijos ir So
vietų Sąjungos”, — pasakė. Ko
sygin po valandą trukusio susi
tikimo.

“Mes už draugystės ir bendra
darbiavimo politiką su Sovietų 
Sąjunga”, — pasakė Ecevit. 
“Tokia politika ne tik tarnautų 
Turkijos interesams. l>et taip pat 
prisidėtų prie pasaulio laikos”.

Kosyginas atvyko į Turkiją 
penktadienį ir tarėsi su ministe- 
riu pirmininku Suleyman l)e- 
mirel ir prezidentu Fahri Ko- 
ruturk.

♦ Alžirijos vyriausybė davė j Sovietų ministeris pirminin- 
tremtinio teisės viaiems šešiems, kas pasakė, kad jo pasitarimai 
grobikams. Vienoje užiuošusiems su Demirel padės sukurti tarpu- 
tris žmones, bet paleidusiema savio supratimą detentės ir ap- 
arabų aliejaus administratorius. Įsiginklavimo sumažinimo srity- 
Vienoje sužeistas buvo vokietis, se ir skatins technikinius ir
o ne Venezuelos komunistas Car- kultūrinius ryšius tarp abiejų i Vėjiidtft, šalta, 
los. kaimyninių šalių. |Saiftė’tefc

Pradžioje policija ir aerodro
mo tarnautojai nežinojo, kur 
bomba buvo padėta. Dabar aiš
kėja, kad ji buvo atvežta TWA 
lėktuvo. Iškraunant atvežtus 
ryšulius ir valizas, ji matyt, bu
vo atvežta į stoties apatinį kam
barį, kur keleiviai atsiima saVo 
valizas. Stoties pirmame aukš^ 
te Įvyko, sprogimas. Buvo už- 
mušti tie žmonės, kurie pirmieji 
norėjo atsiimti savo valizas.

Sprogimas buvo nepaprastai 
stiprus. Specialistai apskaičiuo
ja, jog tai galėjo būti nuo 20 iki 
25 gabalų dinamito jėga. Kaip 
ta bomba pateko į sprogimo vie
tą, tiksliai nenustatyta. Poli
cija ir specialūs agentai tyrinė
ja visa stoties apatinį aukštą, 
ieškodami bet kokio Įrodymo, 
kuris- padėtų nustatyti tikrą 
bombos sudėtį ir bombą atnešu- 
sius piktadarius.

Policijai pranešė, kad prieš 
sprogimą du jauni vyrai pasi
leido bėgti iš kambario, į kurį 
konvejeris nešė valizas iš at
skridusio lėktuvo. Ar tie vyrai 
šiaip sau skubėjo, ar jie padė
jo bombą, tuo tarpu nieko nenu
statyta.

Bombai sprogus, nepažįstami 
asmenys telefonavo į LaGuardia 
aerodromą ir pranešė, kad netru
kus sprogs dar viena bomba. 
Aerodromo aviacija uždarė vi
są LaGurdia aerodromą, nelei
do kitiems lėktuvams nusileisti, 
šiame aerodrome turėjusieji nu
sileisti lėktuvai buvo siunčiami 
į kitus New Yorko aerodromus.

Kitas pranešimas telefonu sa
kė, kai netrukus sprogs di
delė bomba tarptautiniame 
Dulles aerodrome Washingtone. 
Dviem valandom A>ųvo- uždary
tas ir minėtas aerojdromas. Tuo 
tarpu dar neaišku, kas galėjo 
padėti bombą LaGuardia aero
drome, nenustatytoj .kas prane
šinėja apie galimus Teitus spro
gimus, bet 'specialistai aiškiai 
nustatė, kad bomba buvo galin
ga, gerų

Be to, 
statytas, 
lėktuvu, 
kada ji turėjo sprogti 
viena bomba, bet jos sukelta pa
nika sutrukdė lėktuvų judėjimą 
visame krašte.

žinovų paruošta.
laikas jai tiksliai nu-
Jeigu ji buvo atvežta 

tai nustatyta tiksliai
Sprogo

♦ Pačiame Bierute kovos šiek 
tiek sumažėjo, bet šią savaitę 
vis dėlto.užmušta 19 libaniečių.

•* Kihiečių valdžios nutarimas 
taip lengvai paleisti tris sovie
tų lakūnus, pralaikytus veik du 
metu, stebina užsienio stebėto
jus. Kai kam atrodo, kad kini- 
čiai ieškos detentės su Maskva

n



.masis atsaiiutavo savo portre

LEIDŽIA LIETIMUI SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

XII T METAI NR. 48 (532)

Tais pačiais metais jis lankė
si Lietuvoje ir Palangos stovyk- 
kloje triumfališkai buvo sutik
tas. Neatsimenu, ar Vengrijoj 
jis buvo grįždamas, ar važiuoda
mas. Visais atvejais, mes, lie
tuviai, buvome laimėję širdį to 
didžiojo žmogaus. Su pasididžia
vimu .prisimenu, kad ten, Veng
rijoj, turėjau laimės ir aš, svei
kindamas Lietuvos skautijos 
vardu, atsoliutuot jam ir pa
spaust tą ranką, kuri parašė 
skautų 
žemę.

įstatus, apjuosusius visą

PRIE

SCENOS VAIZDELIS KERNAVĖS KŪČIOSE
Mirgos" draugovė su Kalėdų seneliu iškelia šv. Kalėdų prasmę.

J. Lintako nuotr.

Ch cagos kernaviečiuŠVENTASIS VAKARAS
Kūč:ose niekad nepamirštama Sesė, kuries nėra . . 

Jai palikta tuščia kėddė primena vargstančia

Kaip gerą, kad turime tradiciją šv. Kalėdų metu susiburti 
savo šeimon, kartu praleisti švelnias ir jaukios nuotaikos valan- 
lėles, pasidalinti Kūčių vakariene, mintimis ir naujai atgyjančiu 
šiltesniu jausmu artimui.

Cmcagos Kernavės 
tuntas kasmet renkasi savo se
sių, tėvelių ir vadovių tarpe su
stiprinti savitąrpinius ryšius ir 
pabrėžti visų kartų, visų šeimos 
narių susiklausymą ir užsibrėž
tą tikslą dirbti visas seses ug
dant lietuviškosios visuomenės 
gerovei.

(kuodžio 14 d. popiete Jaunimo 
Centre susirinkusius svečius pa
sveikino tunto adjutante ps. fil. 
Danutė Bruškytė, primindama 
Kū'ių nakties taiką ir ramybę, 
primindama visų šeimynišką ry
šį, ’

prisimindama ir Sesę, ku
riai iš pagarbos paliekame 

kėdę stalo gale...
Nors nuotaika ir rimta, tačiau 

mažiesiems šv. Kalėdų prasmė 
atsiveria Kalėdų Seneliu ir jo 
įvairiaspalve legenda, štai “Mir- 
gos” d-vės sesės sumaniai ir vik
riai. pavaizduoja Kalėdų Senelio 
rūpesčius, kurie išsisprendžia 
visų veikėjų gera valia. Mažų
jų akutės seka ir Senelį, ir tuos 
“raguotus" briedžius, ir tas “ša- 

eglutes. Tai nuopelnas 
ir

skaučių 1 rlotinėliais ir stalo gėrybėmis.

kėtas'
mūsų sesių Lisos Chiapetta 
Sofijos Daukutės!

Tikra tiesa, kad sava kū
ryba yra artimiausia jau

nom širdelėm!
Daugiau rimties atneša tradi

cinis Kernavės tunto Kūčių žva
kių uždegimas. “Žemynos” d-vės 
sesės, kiekviena su mūsų žymių
jų poetų kūrybos posmeliu, pri
stato įvairiuose pasaulio žemy
nuose ir kraštuose išsklidusias 
seses skautes lietuvaites — po 
to uždegi damos po žvakutę ben- j 
droje žvakinėje. čia jau ir tėve- i 
liams ir vyresniesiems prisimi- Į 
nimai suspaudžia širdį, nes ir Į 
tremties ir nežinios dienos nie-1 
kada nepaliks mūsų akiračio- 
Frisimename ir tuos, kurie Šian-j 
dien tik mintyse švenčia Šven
tąją Naktį, kuriems nei žodis, 
nei žvakutė, nei artimo sveiki
nimai neskaidrina tremtinio nak
ties. švelnios kanklių muzikos] 
lydimos, kiekviena sesė paima i 
po žvakę ir jos šviesą neša prie ■ 
švenčių stalo.

Tuo momentu, rodos, visi 
da’inamės beržo žvakidėse 
spindinčią šilumą ir meile

"S. S. kun. A. Keziui perskaičius
Kalėdų Evangeli ą. dalinamės

RAMYBĖ TELYDI JUS...

Akad. Skautu Sąjūdžio Vydūno Jaunimo Fondo premijuotas ir išleistas šiemetinis šven
tinis atvirukas.

I. Mitkutės piešinys

nepamirštama - Vengrija! 
mieli ir svetingi žmonės!

LIEPSNOJANČIO
LAUŽO

(Tęsinys)
I

Skaitome skautininko dr. Henri
ko Lukaševičiaus knygą (2)

VIENAS MAŽAS GYVENIMAS

Išleido Akademinės Skautijos 
Leidykla

Mus, tačiau, išgarsino kitas 
gerai pagautas psichologinis mo
mentas. Vakarais prie laužo 
rinkdavos šimtatūkstantinės mi
nios. žinojom, kad daugumą su
daro, aišku, vengrai. Nutarėm 
tą momentą išnaudoti. Išmokom 
vieną vengrišką dainelę, kurios 
turinys maždaug buvo toks: rau
doni, gražūs obuoliukai auga 
daug kur, bet tokias gražias 
mergaites, galima rasti tiktai 
Vengrijoj.

Pasirodymą pradėjome padai
nuodami neatsimenu dabar ku

Kiek čia daug geros valios ir 
geriausių sveikinimų! Plotinėliai 
keliauja nuo vyriausių vadovių 
iki mažiausių paukštyčių, nuo ..... _______
vyria įsios močiutės iki jauniau- j rią lietuvišką liaudies dainelę, 
šio broliuko! Turime nepamai-J Po to 
ncmą progą atnaujinti pažintis, 
sumegzti naujas, paspausti ran-J trimitais taip, kaip padorūs pie- 
ką seniai dirbančiai vadovei ir menys Lietuvoje “triūbija”, kai 
dar be kaklaraiščio besišypsan- publika visai triukšmingai ėmė 
čiai jauniausiai paukštytei.

Besidalinant žodžiais ir stalo 
gausumu, išgirstame malonią 
staigmeną: giedokime! Kerna
vės vadovių ir vyr. skaučių ve
dami. visi pakeliame ne tik bal
sus, bet ir širdis.

Suskamba kalėdinių gies- 
garsai. iškilmingai ir švelniai.

Juos dedamės sau širdin, nes 
nešimės namo, kiekviena prie 
savo šeimos Kūčių stalo.

Jau besiskirstant. mūs laukia 
ypatinga staigmena: tai kalėdi
nis “Kernavės Kuoro” numeris! 
Vartome, skaitome ir ddžiau- 
giamės. kad tiek įvairių talentų 
šiandien praturtina mūsų kalė
dinę nuotaiką.

Iki pasimatymo! Laimingų 
švenčių! Skautiškų, darbingų, 
artimo meile žibančių Naujųjų 
Metų!

skudučiai. Plojo. Kai 
užtriūbijom” ilgais, mediniais

negalėjom nei baigt. Mus į žemėlapiu rankose, ieškodami tų 
Ibė minios entuziazmas. Iš! “litvanų”, kurie išmoko vengriš-

mes i 
nustelbė minios entuziazmas. Iš! 
visų kampų aidėjo vengriški 
šauksmai “Elegu-(ar kaip 
kitaip) Litvania!”š reiškia, 
gyvuoja Lietuva!". v

Vengrai nepaprastai dideli 
triotai ir tas mūsų gestas jiems 
labai patiko. Lipant nuo scenos 
mane patį sugriebė Į glėbį vie
nas vyresnio amžiaus vengras, 
apsikabino, pabučiavo ir pasa
kė; — Nuo šios valandos aš 
esu didžiausias Lietuvos drau
gas.

ten
Te-

pa-

Sekančią dieną matėm, kad 
Budapešto laikraščiuose buvo pa
rašyta, jog iš keliasdešimt tau
tų, dalyvaujančių stovykloje, 
lietuviai per 20 minučių išmoko 
vengriškai. Įdomu pažymėti, 
kad iš vakaro prancūzai turėjo 
didžiuli vaidinimą centralinėje 
stovyklos aikštėje, kurį aš pats 
mačiau. Dalyvavo gal koks tūk
stantis skautų. Visi jie sėdėjo 
ant žemės, pasidėję šalia savęs 1 
šakas.

Kartą mūsų skautukų daugu
ma išvažiavo kažkurion ekskur- 
sinjon. Stovykloj likome tik ke
li. Žiūri, į stovyklą ateina toks 
italų jūrų karininkas. Stovėjau 
netoli vartų ir bandžiau prakal
binti svečią, griebdamasis kurios 
nors svetimos kalbos. Rodos, vo-. 
kiškai stengiausi jam išaiškinti, 
kad mūsų beveik visi šiuo me
tu išvažiavę ekskursijon, bet aš 
mielai jam aprodysiu mūsų sto
vyklą. Tas malonus karininkas 
kantriai mane išklausė ir po to 
pratarė... lietuviškai;

— O kur jie išvažiavo?
Tai buvo mūsų skautininkas 

jūrų karininkas Povilas Laba
nauskas. Jis tuo metu studijavo 
jūrų akademijoj Italijoj ir at
važiavo mūsų aplankyti.

Mūsų stovyklą aplankė ir viso
Davus signalą, jie štai.- pasaulio skautijos tėvas genero- 

ga sustojo ir iškėlė šakas taip, las R. Baden Povvell’is. Atsime- 
kad visa aikštė virto mišku. Ta- nu, kai jis atjojo arkliu, lydimas 
me “miške” jie su arkliais raiti 
ir su automobiliais vaizdavo, kaip 
jie neša kultūrą savo koloni
joms...

o, 
Kokie 
Atsimenu, kai kartą žygiavome 
prie Dunojaus plaukti laivu. Pra
einant turgų, paprasčiausi žmo- 
neliai griebė mums už rankų, 
sveikino, grūdo į mūsų kišenes 
vaisius. Neužmiršiu taip pat nie
kad kai, grįžtant atgal iš tos eks
kursijos, sutemus įplaukėme Du
nojumi' Budapeštan. Miestas iš 
abiejų pusių Dunojaus žėrėjo 
įvairiaspalvėm iliuminacijom. 
Spalvos atsimušė vandeny. Lai-

; tūkstan
čiai spalvų byrėjo į visas puses. 
Nutilę visi stebėjome spalvų 
žaismą. Laivo orkestro, smui
kai supo mus Dunojaus valso 
akordais. Tikėkite, tai buvo 
minutės, kurių negalima pamirš
ti per visą gyvenimą...^

Svetingoj Vengrijoj suradau 
daug draugų, su kuriais paskui 
metų metais susirašinėjome, net 
ligi pat Vengrijos okupacijos. 
Tokios kelionės duoda jaunimui 
ypatingai daug, per jas užsimez
ga tikroji tautų draugystės.

Kaip aš ton kelionėn patekau? 
Neturėjau jokių galimybių ir 
vilties. Kelionė kainavo 500 litų. 
Nors pusę žadėjo pridėti valdžia, 
bet be 250 litų — nei žingsnio. 
Grįžęs, betgi, iš universiteto ato
stogoms pas ddėdę dekaną La- 
jauską Molėtuose, jam pasakojau 
apie studentiškas dienas ir apie 
savo darbą skautuose (o skau
tus dėdė labaimėgo) ir jam pa
sakiau, kad bus Vengrijoj tokia 
Jamboreel Sakiau jam, kad ir 
mūsų bus tokių laimingų, ku
rie ten .važiuos... . Pasakiau su 
tokiu susigraudinimu, kad dė
dei, matyt, manęs pagailo.

. .. (Bus daugiau)

JŪRLNINKĖSPRISIMINĖSAULĖS GRĮŽIMOŠVENTĘ
Prie (hicagos Nerijos tunto 

Kūčių stalo Jaunimo Centre, 
gruodžio 21-os vakarą, susėdo 
arti 150 sesių, tėvelių, artimųjų 
ir svečių.

šią prasmingą tunto šeimos 
šventę sveikinimo žodžiu pradė
jo tuntininkė j. s. A. Jovaraus- 
kienė.

šventės programos vedėja g.
v. Loreta Andrijauskaitė

trumpai papasakojo apie Ka- 
'ėdų ir Kūčių simboliką ir reikš
mę k ikščionims, o taip pat Sau- 
ės Gi išimo šventės prasmę mū
sų sentėviams.
--Keturios- sesės —- kiekvieno 
aivo atstovės — į’iebė Kalėdų 
■. ake-. ’ ska’ tti Alvvdęi F'itu-

i mums plot. O tada per visus 
] garsiakalbius buvo pranešta, 
kad, štai, tokie lietuviai, atvy
kę nuo Baltijos krantų, per 20

i minučių išmoko vengriškai ir čia
padainuos jums vengrišką dai
nelę. Kai užtraukėm tą daine
lę, kilo tokia plojimų audra, kad Į Ateidavo žmonės su stovyklos

Apie tą vaidinimą laikraščiuo
se buvo tik kelios eilutės,- tuo 
tarpu kai apie mūsų pasirodymą 
skelbė stambiom raidėm.

■Mes pasidarėm populiarūs. Po 
to mus ėmė gausiai lankyti.

tytei kankliuojant ir giedant; laivo g. kand. Irena Pranckevi- 
“Sveikas. Jėzau, gimusis.

Tunto dvasios vadovas s. Al- lia Vindašiūtė, pasikvietusios 
gimantas Kezys perskaitė Kalė-į talkon j. ps. Ramūną Vidžiūną, 
du Evangeliją. Visi dalyviai da-1 visus smagiai nuteikė, atlikda- 
linosi paplotėliais ir šventiškais mos vaizdelį apie Kūčių dienos 
linkėjimais. Vaišinantis mamy- kūrimus.
čių ir p. Bilitavičienės paruoš-j 
tais skaniais Kūčių patiekalais, Į 
buvo prisiminta ir mūsų vargs- j 
tančios sesės — tarp suaugusių-, 
jų šventės dalyvių parenkant1 
aukų Seserijos Socialiniam sky- Į 
riui.

čiutė, Dana Kuprėnaitė ir Da-

Programos pabaigoje,
sesei Pranckevičiūtei vadovau

jant, Įsijungėme bendron gies
mėm sugiedodami “Tyliąją Nak
tį’’ ir “Gul šiandieną".

Šventė praėjo tikrai jaukia 
šeimyniška nuotaika, nors daly
vių skaičius dėl Įvairiose moky
klose vykusių Kalėdų eglučių 
programų buvo žymiai mažes
nis negu tikėtasi.

Visi skirstėsi reikšdami įver-

Baigiant Kūčių vakarienę.
prie gražiais lietuviškais šiau

dinukais papuoštos Kalėdų eglu-
I tės sesės atliko trumpą progra
mėlę. Ūdrytės Laura Pankaitė,

j Laura Jakštytė ir Audra Bal-i tinimą tunto vadovybei už gra- 
I čiūnaitė padeklamavo St. Gar- žiai vestą Kūčių vakarą ir tau- 
liausko “Kalėdų naktis”, o jūrų tinių-religinių papročių ir šven- 

j skautė Renata Aleksiūnaitė ei-!čių įvedimą į tunto .veiklos pro- 
lėraštį “Kalėdų sapnas”. Nidos'gramą. J žuvėdra

CHICAGOS JŪRŲ SKAUČIŲ NERIJOS TUNTO SESĖS 

vieroje savo iškilmingu sueigu.
V. Mačiukevičiūtės nuotr.

visos “svitos”. Mūsų stovykla 
'buvo nepaprastai gražiai išpuoš
ta, išradingai panaudojant kon- 
korėžius, geldeles, samanas, ak
menėlius, sutrupintas plytas, 
smėli ir t. t. Iš tų dalykų buvo 
tikrai meniškai padarytas pa
ties Baden Powell’io portretas. 
Jis labai susidomėjo, apžiūrinė-

VYDŪNO? FONDODAR VIENAS Iš 

šiemet premijuotu šventiniu atviruku.
D.

TEl

Petreikytės, piešinys

421-3070Įsteigta 1923 metais. ; 1
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti. >

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-

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Išduodami Certifikatai, kurie neša

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

FSLIC 
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1AVIN6S EARN INTEREST EVERT DAY ON DEPOSIT

DOVANOS VELTUI S300Choose One'

3430 S. Halsted Street • Chicago, Illinois 60608• Phone 523-2800

FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE- 
FREE

FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE

FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE ■ 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 

$1050 
S14.00 
SI 5.00 
S79 00 
$24.00

Regulations require that funds 
withdrawn from certificate accounts 
before maturity earn interest at the 
then current passbook rate less 
90 days interest.

Hours: Monday. 9;4; Tuesday. 5-4;
Wednesday. Closed; Thursday,-9-8;
Friday, 9-6; Saturday, 9-L'

per annum-
1 -Year Savings Certificate 
Si.OOO Minimum 
Yields 6 61% Annually

Cleopatra Tabledoth 
12-Cup Bundt Pan 
Bed Pillow
Regal 11" Teflon Griddle 
Sizzler Steak Platter 
Regaf Gourmet Pan Set 
Regal 3-pc. Stainless Bowls 
4 Freedom" Mugs 
Beacon Adair Blanket 
Transistor Radio.
Digiguide Thermometer or

Indoor/OutdoorThermometer 
Mirro Porta Pizza* ' 
Comfort Line Step Stool 
Bicentennial Plate 
Digital Alarm Clock .

Drill Kit Set - 
Single Speed Jig Saw Set 
Faribo Scandia Throw 
Northern Electric Curling Vtand 
G.E. Electric Frying Pan w/Teflon 
Mr. Coffee II Coffeemaker 
7-pc’ Cookware Sel<.
Panasonic 12" Black & White TV 
Silver Coffee Set

per annum
6-Year Savings Certificate 
Si.000 Minimum 
■Yields 8 17% Annually

per annum
3Q-Month Savings Certificate
SI.000 Minimum 
Yields 7 08% Annuafty

per annum
Regular Passbook Savings 
Daily interest”

Yields 5 39% Annually

per annum
4 Year Savings Certificate 
Si 000 Minimum 
Yields 7 90% Annually

FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 

5 2 00 
5 2.00 
5 2 00

laeti i union reaeraioavingbdiK taupymo Knygutes pinigai uzairoa dividendus nuo įdėjimo iki išėmimo datos... ir tos palūkanos (dividendai) bus 
apskaičiuotos kas ketvirtis metų. Šie kiekvienos dienos dividendai yra nekomplikuoti ir aiškūs. Jūs uždirbate aukščiausius leistinus dividendus ant 
taupymo knygutes... ------- -*J- ............... - ------------------

Gaukite daugiausia už savo pinigus
darni sužinoti smulkiau apie taupymą.

When You Deposit
S WOO S5000

'S 2 00 
S 2 00 
S 7 00 
S 7 00 
S 7.00 
S 7.00
S 7.00 
S 7.00 
S 7.00 
$17.50 
321.00 
$22.00 
$86 00 
$30.00

FREE 
FREE 

S 5 00 
S 5.00 
$ 5 00 
S 5 00 
S. 5 00 
S 5 00 
S 5.00 
$15.50 
$19 00 
.$20.00 
S84.00 
S28OO

Prisijunkite prie Union Federal Savings augančios 
šeimos... Džiaugsitės puikiomis dovanomis ir aukš
čiausiais Įstatymų leistais dividendais... Jei Jūs Įdė
site į Jūsų jau taupomą sąskaitą arba pradėsite nau
ją taupymo sąskaitą su $300. $1.000, $5.000 ar dau
giau... Jūs gausite puikių rinktinių dovanų pasirink
tinai, kažkurias veltui, kaikurias už mažą sumą, pri
klauso nuo indėlių dydžio skalės. Šis pasiūlymas ga
lioja iki 1976 m. sausio 31 d. arba iki dovanų ištek
lius neišsibaigs, tik viena dovana šeimai, prašome. 
Tapkite mūsų apdovanotais Union Federal Savings 
taupyto jais.

FSLIC

PRADŽIA NUO 1976 M. SAUSIO 1 D.
Įdėti į Union Federal Savings ant taupymo knygutės pinigai uždirba dividendus nuo Įdėjimo iki išėmimo datos 

gįe kiekvienos dienos dividendai yra ne komplikuoti ir aiškūs.
aukštesnius negu duoda bankai, ir priede, Jūsų indėliai yra apdrausti iki S40.000 Federalinės valdžios.’

gaukite dividendus, kurie nesustoja augę. Teiraukitės pas mūsų taupymo specialistus (žinovus), nore

O A II SAAI
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VLIKO ATSTOVAMS

Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street

the difference!

$26.00
$14 00

$30.00
$16.00
$8.50
$3.00

$7.50
$2.50

$30.00
$16.00

$3.00

pirmoje sa- 
analoginėms

eilė Amerikos pramonės bend
rovių norėtų jį turėti savo tar-

PER »/2 METŲ lipe MILONŲ
Illinois valstybinė loterija per 

pusmetį, nuo praeito liepos mė
nesio iki sausio mėn. numatomai 
padarys $100,000,000 apyvartai, 
pranešė tos loterijos superinten
dentas Ralph F. Bach. .

Įstatymu nustatyta, kad 40 
nuošimčių visų loterijos pajamų 
yra grąžinama valstijai (Illlno- 
jui) kaip pelnas ir tie pinigai 
padedami į Bendrąjį Pajamų 
Fondą. Per šį pirmąjį pusmetį 
devyni asmenys išlošė, po. mili
joną dolerių. ' . ;

tarptautinių
mes esame

inrmrrpi inę 
unit

(“Kak svinja nikogda neuvidit svoich ušei,

Allan Milašius, A. čuprins- 
kienės anūkas, baigė kolegiją ir 
stos į Northwestern universi

tetą studijoms gilinti.
Jis yra geras mokinys ir bai

gė gerais AIT pažymiais. Visa

tūrių šimtų nužudytųjų lavonų, kaip silkių statinėje dau
gumą sudarė lenkai, vieną dieną atėjo inspekcijos daryti 
vienas NKVD pulkininkas. Milžiniškas paršas, pudra 
apsibarstęs ir “odekolončiku” apsilaistęs, majestotingai 
peržvelgęs celę (kalėjimo narvą), ištarė £ik vieną saki
ni: “Kaip kiaulė nepamatys savo ausų, taip jūs čia už
darytieji niekados daugiau nematysite nepriklausomos 
Lenkijos

Fturopean Integration and East 
— West Detente ).

Vakarų valstybėms. J. T. — 
mes esame pateikę daug raštų

perimtų jaunoji karta “Prikel
ti Lietuvą Mūsų” ir neleistų jos 
vardui išnykti iš pasaulio vals
tybių sąrašo.

(Pabaiga)

pe. Jaunas Milašius jau akrąjj 
do solo nedideliu lėlįtuvu. A* vi
są laiką užimtas moksle pro
blemomis. '

Jaunas Allan graliai sugyve
na su savo tėvais ir broliais ė 
kaimynais, Ypatingai juo dfr 
džiuojasi senutė čuprinskieiA 
kurios akyse jis išaugo iš vaikš
čioti nepajėgiančio kūdikėlio /j

your money completely 
refunded, if you are not 

satisfied. Try the
■■k. Chiropractic*

Naujas veidas J. Tautose priklauso Base Ii ui Aminui Agliui. Palesti
nos išlaisvinimo organizacijos atstovas pirmą kartą dalyvauja Sau
gumo Tarybos ginčuose, svarstant viduriniu ryty klausimus. Jis 
gimęs J aff oje, kuri dabar pri klauso Izraeliui, ir yra baigęs a mer i kie

čiu universitetus Caire ir Beirute. SKAITYK P/TS ntf’AKAdlNk 
KITUS SKAittiit

. n a u .t

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame Ž29 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 

viršeliuose už $6.00, ; į
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite toktū i<

- VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINKITĖS naujienose

NAUJIENŲ raštinė *tdar» kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vaL

Baisi tiesa apie tris lietuvius
Lenkų Susivienijimo Amerikoje dienraštis perspaus

dino ištraukas iš Leszko-Kolakowskio 20 puslapių raši
nio, kuriuo Kolakowskis atsako kažkokiam “naujosios 
kairės” šalininkui, Edwardui Thompsonui, tos “kairės” 
žurnale “The Socialist Register”, bandžiusiam pateisin
ti komunizmą ir jo žvėriškus metodus savo užgrobtuose 
kraštuose. T,

Eilėje kitų komunistų žvėriškumo pavyzdžių, Kula- 
kowskis cituoja iš vieno ruso darbininko Marčenko už
rašų, pavadintų “Mano paliudijimas”, kur liudininkas 
Marčenko aprašo nepasisekusi trijų lietuvių kalinių ban
dymą iš konvojaus pabėgti j mišką.

“Du, kuriems bėgant buvo peršautos kojos, buvo 
tuč tuojau sugauti. Jiems buvo įsakyta atsistoti, ko jie
du matomai nebegalėjo padaryti. Ant jų buvo užsiun
dyti nuo saitų paleisti policijos šunys, ir galop jie buvo 
mirtinai subadyti šautuvų durtuvais, budeliams rėkau
jant“ Nugi, laisva Lietuva, šliaužiok ir staugk, netru
kus gausi savo nepriklausomybę!” Trečiąjį lietuvį, kuris 
buvo sunkiau peršautas, pripažino esant nebegyvą ir 
užmetė ant kitų lavonų vežime. Kai pasirodė jog dar gy
vas, buvo įmestas į karcerio vienutę su pūliuojančia žaiz
da. Jis pagijo, bet teko visą ranką amputuoti”.

Minėtasis “naujosios kairės” išpažintojas -Thomp
son savo ilguose išvedžiojimuose žurnale “Socialist Re
gister” rašė “Kas istorikui reiškia vos penkios dešimtys 
metų sovietinės santvarkos egzistavimo?”. Kolakowskis,. 
pacitavęs iš Marčenko knygelės “Mano paliudijimas” iš
trauką apie tris lietuvius, klausia Thompson©: “Iš tik
rųjų, mano Edvardai, ką reiškia istorikui vos penkias
dešimtis? Penkios dešimtys metų nežinomo rusų dar
bininko arba trijų nežinomų lietuvių?”

Ta proga redaktorius Krawiec prisimena pats savo 
patyrimus: ,

Tačiau niekas negali užgin
čyti fakto, kad Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius negali ap
lankyti Sovietų Sąjungos, 
Šiaurės Korėjos, Kubos ir ne
gali ištirti, kokia ten yra kali
nių padėtis. Faktas yra, kad 
J. T. gauna kasmet apie 14,000 
raštų, kuriais skundžiasi, kad 
nusikalstama žmogaus pagrin
dinėms teisėms So v. Sąjungoje 
bei kitur. Tie reiškiniai rodo, 
kokioje konjuktūroje mums 
tenka veikti Lietuvos ir lietu
vių tautos teisių ir interesų gy
nimo srityje. Tačiau vis dau
giau atsiranda institucijų, ku
rios mūsų veikla domisi ir ga
li ją paremti. Mūsų talkinin
kais yra ir kitų pavergtų kraš
tų žmonės.

Mūsų padėtį Įdomiai yra api 
budinęs The New York Times 
diplomatinis korespondentas 
David Binder žurnale Euro
pean Community, 1975 m. lie
pos — rugpjūčio numeryje. Jis 
rašė taip: Baltijos valstybių 
įjungimas į Sov. Sąjungą po 
II-jo pasaulinio karo yra žiau
rus smūgis tautinėms Estų. 
Latvių ir Lietuvių aspiracijoms. 
Bet tol, kol nors vienas Baltas
— Amerikietis išlaikys tautinę 
sąmonę — jos gyvuos”. Toliau 
jis pridūrė: “Būtų klaida įsi
vaizduoti Baltų viltis greitu lai
ku nepriklausomybę atgauti”. 
“Tenka tiems, kuriu tėvvnės 
nėra laisvos ir nepriklausomos
— žiūrėti su pasitikėjimu į Ry
tų ir Vakarų Detente... Pagrin 
d i nė prievolė yra suprasti tau
tines aspiracijas taip, kad jos 
leistų prisitaikyti prie multi- 
nacionalinių tendencijų, ku
rios dabar reiškiasi.. Reikia 
ieškoti europėjinio sprendimo 
tautinėms problemoms”, (jo 
straipsnis — užvardytas Eu
rope; the small and the big

simoj Polši”)...
Kitą panašiai klaikų komunistų žvėriškumo pavyz

dį pateikia pats Aleksandras Solženicynas, aprašyda
mas 1962 metais įvykusį incidentą Novočerkassko 
mieste:

“Darbininkai, Lenino portretus nešini, taikingoje 
demonstracijoje traukė prie kompartijos Miesto Komi
teto, prašyti ekonominių sąlygų pagerinimo. Jie (sovie
tų policija) pradėjo į juos šaudyti iš kulkosvaidžių 
ir likusius tankais išblaškė. Nė viena šeima nedrįso net 
savo sužeistųjų ar užmuštųjų pasiimti. Pati valdžia 
slaptai juos pašalino”...

Tai įvyko vadinamo atodrėkio metais, kai Nikita 
Chruščiovas, tuos darbininkus “sutvarkęs”, atskrido į 
New Yorką, kur krėtė juokus kaip svečias Davido Suss- 
kindo televizijos programoje.

“Ar Amerikos Civilinių Laisvių Unija, Nacionali
nė Advokatų Gildija, Pasaulinė Bažnyčių Taryba ar ku
ri kita liberalinė grupė, kurios skelbiasi esančios susi 
rūpinusios žmonija, pakvietė Solženicyną pasakyti kal
bą? Ne!” rašė Chicago Tribune bendradarbis Mike La 
Velle straipsnyje antrašte “Solženicynas pasakė baisią 
tiesą”. J- Pr.

sų pavergtieji tautiečiai, nežiū 
rint didžiausių kliūčių ir rizi
kos. siunčia raštų į Vakarus, 
J. T. Tai rodo, kad Lietuvių tau
tos valia, tautinė ir valstybinė 
sąmonė nėra palaužta. Lietu
vių patriotizmas gilus ir nenu
galėtas. Akivaizdoje represijų 
krašte ir akivaizdoje dažnos 
tvlos mūsų bvlos reikalu — rei
kalinga sustiprinti Lietuvos 
teisių ir interesų gynimą nau
jose tarptautinėse konjunktū
ros sąlygose bei ieškoti, kaip 
geriau ką galima padaryti. Tu

rime užtarėjų, talkininkų ieš
koti, kur galima. Jų niekuo
met nebus perdaug. Negalima 
tylėti dėl persekiojimų tėvynė
je, negalima tylėti, kada kar
tais Vakaruose tvirtinama, kad 
baltai savo kraštuose apsipras 
su savo likimu.

Mūsų svarbiausias uždavi
nys — buvo ir bus — budėti, 
kad Lietuvos problema būtų ir 
liktų gyva, kaip tarptautinis 
neišspręstas reikalas. Todėl 
mūsų veikla turi stiprėti atsi
žvelgiant į pakitėjusias tarp 
tautines sąlygas ir turi būti ge
rai organizuota, nes kova dėl 
laisvės gali ilgai užtrukti.

Pačioje mūsų veikloje turi 
spindėti vieningumas, visų 
kooperavimas ir visų galinčių, 
bei norinčių dirbti įtraukimus 
į darbą, su visų tautiečių viso
keriopa parama veiklai ir vei
kėjams. Pakanta ir sugyveni
mo dvasia turi spinduliuoti mū 
sų savitarpiniuose santykiuo
se. Kitaip, kaip kartą Arnold 
J. Toynbee yra sakęs — “Jei: 
suklupsime — žūsime”. Kad 
taip neįvyktų — visi ryžkimės 
būti mūsų valstybės nepriklau
somybės šaukliais ir elgtis taip, 
kad mums pavargus, ar pra-i 
nvkus — laisvės kovos žibinta*
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Bačkio žodis, pasakytas VLIKo Seimo sesijos proga 
Tautos Fondo suruoštame, bankete 1975. XL 29 d.

Kultūros židinyje, Brooklyne
(Tęsinys)

Ta proga mums prisiminti
na, kad 1974. XI. 22 d. Sov. 
Sąjunga reikalavo J. T., kad 
palestiniečiams būtų suteikta 
laisvo apsisprendimo teisė. 
Niekas tada neatsakė Sovie
tams, kad Sov. Sąjunga turėtų 
parodyti pavyzdį 
vo teritorijoje — 
teisėms paskelbti.

Atrodo, kad 
įvykių su kuryje - 
tik labai maža kiekybė, kurios 
nedrįstama kartais ir paminėti. 
Bet kokių žygių Lietuvos rei
kalu atvejais — kartais susi
duriama su tuo, kad asmenys, 
ar institucijos gaunančios mūsų 
memorandumus — ieško pačios 
patikrinti mūsų patiekiamus 
faktus ir tik po to veikia. Kar
tais pastebima ir tai, kad yra 
žmonių, kurie patikimai pri
ima socialistinių sistemų teigi
mus ir vengia klausytis prane
šimų apie etninius, religinius 
persekiojimus, kurie vyksta 
komunistiniuose kraštuose. Kar 
tais net tai laikoma perdėtais 
dalvkais ar dirbtinai atrinktais.
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

A. PILKALNIS

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
, .Telef. 695 0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUAAMIT STFCET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET ’ 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 383*2233
OFIŠČ VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

Išeivijos visuomenės daugu
ma pažįsta prel. M. Krupavičių, 
ne vien kaip kunigą. Daugiau 
jį pažįsta, kaip nuoširdų patri
otą, kuriam kiekvienas lietu
vis - vė buvo brolis ir sesuo, ne
žiūrint jo turimų politinių pa
žiūrų ar religinių įsitikinimų.

Pažįsta velionį prel. M. Kru
pavičių ir kaip kietai užsispy
rusį, ryžtingą visuomenės vei
kėją, toli į atęitį pramačiusį 
Lietuvos Europos politiką, sėk
mingai pravedusį Žemės refor
mą Nepr. Lietuvoje. Tokį jį ir 
susirinko pagerbti Chicagos 
visuomenė, jo penkmečio mir
ties proga, gruodžio mėn. 14-

• ta diena J. C.* Bėda, kad dauguma tapo 
, rengėjų apvilti ir pagauti, kad 
išėjo nusiminę, apkartusia šir-

talkina

mi. Kru-

PREL. KRUPAVIČIAUS MINĖJIMAS 
IR BENDRADARBIAUTOJAI

d imi. Tikėjosi vieno, o rado 
visai kita: šio didžio patrioto, 
prel. M- Krupavičiaus pagerbi
mo priedanga buvo pavaryta 
stopri propaganda už bendra
darbiavimą.

Minėjimą organizavo Liet. 
Krikščionių Demokratą Chica
gos skyrius, pravedė Dr. P. 
Spetyla, Al. Rūgytės 
m as.
Atvirai tariant, PreL
pavičius rengėją buvo daugiau 
suniekintas, nei kad pagerbtas. 
Vienas šio įvykio liudininkų 
net taip stipriai išsireiškė: Pre
latas net ir karste būdamas tu
rėjo reaguoti, apsiversti už to
kį jo pagerbimą, už bendra- 
darbiautoją tragikomedijos su- 
vaidinimą. (čia kalba eina ne 
apie religinę Prelato pagerbi
mo dalį bažnyčioje, bet apie 
profesoriaus V. •

DR. PAUL V. DAK&S •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd.z Westchester/ Iii.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

NSKAS
ŠOKIŲ MUZIKOS 

IR KITOKIOS 
PLOKŠTELĖS

2512 W. 47 ST. « FR 6-1993

REZ.: GI 8-0873
DR; W. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L1GOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia,; skambinti M3 3-COOL

Sekm. ir tree, uždaryta

TEL. — BE 3-5393

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 

‘gražiausios gėlės ir vainikai antka
pių papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
v.: JUČAS

OFISĄ IĮ:
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N.'WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

PERKRAUSTYMAI

Vfei i Argentina atskrido laimingai
Bucdąmb Airea, Argentina. —tLietuviai darys, bet skrisiu dar 

toliau į pietus.
Pirmiausia lėktuvas mane 

nuveš j Rio Grande, esantį Pie
tą Argentinoje, Didžiojoje Ug
nies Žemės saloje. Iš ten sėsiu 
į laivą, kuris praplaukęs Beag-

Visi lietuviai, kurie skrido į 
suorganizuoją Pasaulio Lietu-

gentiną atskrido laimingai —

vel Service atstovas. Jis nuskri
do į Argentiną anksčiau, kad 
galėtų atlikti paruošiamus dar
bus ir priimtą visus savo kelei
vius.

Pirmoji keleivių grupė, ve
žama American. Travel Servi
ce, išskristo iš New Yorko gruo-

aerodrome jį laimingai. nušilę į- 
do sekančią. dieną. Juos visus 
pasitikau, kiekvienam ranką 
paspaudžiau ir nurodžiau, kaip 
patekti į, organizuojamą Jau
nimo Kongresą.

Antroji grupė iš Los Ange
les išskrido gruodžio 19 dieną, 
taip pat mano bendrovės ve
žama, pasiekė Buenos Aires

Bieliausko gruodžio 21 dieną. Kartu su šia 
paskaitą, skaitytą J. C. ruinuo- grupe važiavo gausus būrys Aus
se.).

Prel. M. Krupavičiui atmin- Kaliforniją ir praleidusią ke- 
pagerbti paskaitos tema Has dienas su savo giminėmis 

buvo pateikta gana rimto pa-J bei pažįstamais Kalifornijoje, 
vadinimo: ‘Tauta, kultūra, £je to, šis lėktuvas sustojo ^e- 
politika ’. Tik visa bėda, kad Hose Pietą Amerikos valstybė- 
paskaitininkas, profesorius drJ se, kur kongresan skrendan- 
A. Bieliauskas, vos tik šios te- tieji lietuviai taip pat turėjo

ti, pagerbti paskaitos tema

mos įžangą padaręs, nuskubė
jo į propagandą už bendradar
biavimą, tai čia ir yra visa šio 
pagerbimo tragikomedija.

Kaip yra žinoma, prof. dr. 
V. Bieliauskas yra nesenai lan
kęsis Lietuvoje, skaitęs paskai
tą Vilniaus universitete. Atseit 
“šviesių įspūdžių”, gerą nuo
taiką pagautas sieke save išsa
kyti. .. Tad suradęs progą, sa
ve ir išsakė...

tralijos lietuvių, atvykusių į

lias dienas su savo giminėmis

progos pasimatyti su po Pietą 
Ameriką išsiblaškiusiais lietu
viais.

Vėliausiai atskrido Broniaus 
Nainio užsakytas- keleivinis 
lėktuvas. Jis skrido iš Chicagos. 
To lėktuvo keleiviai turėjo būti 
Jaunimo Kongreso atidarymo 
iškilmėse, bet jis gerokai pa
vėlavo. Jis negalėjo, matyt, iš
skristi laiku, O-vėliau teko sku
bėti. B.uenos_Aires jis pasiekė 
tiktai gruodžio 22 dienos rytą,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
'Tiesius darykit* taku* savo kojoms, kad kas šlubuodamas m-

JdystM". _ Ebc.

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

DR. J. MAKAUSKAS
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.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Paskelbė ir tautinį pa- 
pasakė, kad išeivijai 
tautinės kultūros išblė- 

Profesorius siūlė pasi-

DR. FRAilK P1ECKAS 
OPTOMETRISFAS 

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

••contact lenses ’.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta tree.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SENUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antradTlTuo 1—4 po'pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

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 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
n DRTHDPEDAS-PROTEZISTAS ’ 

Aparatai - Protezai. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

a (Arch Supports) ir L t.
Vai: 9—4 įr 6—8. šeštadienuis 9—1.
2850 West 63rd Sh, Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084 i

l/ PLEASE! I to toy you un Į
I PREVENT į 
? FOREST FIRES K

Tiesa, profesorius, paskaiti
ninkas įžangą padarė ganaikada kongresas buvo pradėtas 
rinitą, mokslišką: truriipai ap- gruodžio 20 dieną Pasitikau 
tarė tos reikaląjšryškino tau
tos ir tautybės sąvokas, išsky
rė kultūros ir civilizacijos są
vokas.

' vojų, 
gresia 
simas,
pildyti kūryba iš tautos kamie
no, nežiūrint, kad ten kultūra

I ir vystosi priespaudos šešėlyje. I 
Politikos aptarimo keliu priėjo

> prie velionio prel. M. Krupavi
čiaus, trumpai stabtelėjo prie, 
jo asmens, pasakė, kad prela
tas pajėgė suderinti politinę, 
kultūrine veikla su turima re
ligine ideologinja. Tai ir vis
kas, kas lietė pagerbimo rei
kalą, spaudoje skelbtos paskai
tos temą. Tiesa, reikia pasa
kyti, jog prieš auditoriją bu
vo pastatyta Prelato M. Krupa
vičiaus graži nuotrauka, bet 
tai tarsi, rengėją skydas prieš 
auditoriją už ją užtarnautus, 
nujaučiamus priekaištus. .. Na, 
ir kaip gi kitaip: paskaitinin
kas, paskaitos dėstymo eigoje, 
skelbė visai svetimas idėjas, 
nieko bendra neturinčias nei 
su prėl. M. Krupavičiaus turė
ta tautine ideologija, nei su 
išeivijos turima tautinės misi
jos ideologija. Apie esamas iš
imtis čia nėra nei vietos, nei 
laiko kalbėti

Po dr. V. Bieliausko paskai
tos vienas auditorijos dalyvis 
net pusgarsiai sušuko- “Jei- 
Prelatas iš mirusiųjų atsikelti 
galėtų, jis šį paskaitininką, 
už tautos duobkasiavimą be 
jokio pasigailėjimą bizūnu ap
vanotų. Jo kalba buvo tik pad-1 
I aižia vi mas okupantui, tik tau
tinė duobkasystė! 1

Kitas greta stovintis sakė: O 
Viešpatie, kur aš esu. savo ben-1 
draminčių, Krikščionių demo- 
—sambūryje, ar kažko-1 

prokomunistiniame mi- 
Sakykite, mieli, ar čia 
ar tikrovė? !' ' J

kratų 
ciame 
tinge? 
sapnas

Tretysis pokalbininkas tokię 
išvadą padarė: “Dnbar man 
jau viskas aiškiu žinau dėl ko, 
kokiais reikalais važinėja rusų 
ambasados žmones po lietuvių 
kolonijas Amerikoje ir Kana-~

ir šią grupę ir bandžiau apra
minti, kad nenusiminti]. Ki
tais metais turės daugiau paty
rimo ir galės viską laiku suor
ganizuoti.

Atlikęs svarbiausius daly
kus ir pasimatęs su gausiais 
savo pažįstamais, sekmadienį 
ir aš išskrendu iš Buenos Aires. 
Tiktai aš neskrendi! į šiaurę, 
kaip čia suvažiavusieji jauni

doje, juk jiems reikia dirbti 
už algas atidirbti...

Po paskaitos buvo keletas 
paklausimą, bet kai T. Blins- 
trubas ir dr. Šidlauskas pastatė 
“priešplaukinius” klausimus 
paskaitininkui, savo klausi
mais., kaip sakoma, prie sienos 
prirėmė ir dar pamatė visą eilę 
iškeltą, ranku, balso prašan- 

pažįstamą, bet ne 
paskaitos niodera- 
P. špetyla greitai 

paskaitą uždarė, 
kad paskaitos lai-

išsibaigęs, reikia už-

čių, gerai 
“saviškių”, 
torius, dr. 
susimetė ir 
Jis pasakė, 
kas yra
leisti paltapą kitiems. O kaip 
vėliau sužinota, ši patalpa bu
vo tamsi, tuščia visą ilgą rudens 
vakarą! Kas ką apgavo, kas 
ką pažemino nereikia nei 
klausti, nei atsakymo laukti.

(Bus daugiau)

le kanalą, kuriuo ilgai plau
kiojo didysis britą mokslinin
kas Darvinas, o vėliau, pra
plaukdami salas, trauksime tie- r 
šiai į Pietą Ašigalį. <

Mane jau dabar šiurpuliai 
nukrečia, kai pagalvoju apie 
ten pučiantį šaltą vėją, bet aš 
tiktai senstelėjęs pradėjau šal
to vėjo bijoti. Nenusiminkite, 
šiai kelionei apsirūpinau vai
lokais ir labai šiltais drabu
žiais, kurią ir šaltas vėjas ne- 
perpučia. Jeigu pingvinas vai
loką neturėdamas, atsilaiko 
prieš šaltą vėją ir patį šaltį, tai 
ir aš atsilaikysiu ir Naujus Me
tus Pietą Ašigalyje švęsi u.

Linki visiems laimingą Nau
ją Metą!

Vladas Rasčiauskas

civili-
Etijo-

Etiopijoj grobiami 
amerikiečiai

Minesotos gyventojas 
Mischalke, kuris dirba 
m u tarnautoju Kagnew,
pijoje, žinią agentūroje, prie 
radijo ir satelitą, buvo Eritrė
jos sukilėlių pagrobtas. Tai jau 
penktas iš eilės amerikietis,’ 
pagrobtas Etijopijoje. -

Jau 14 metų, kaip Eritrėjos 
sukilėliai kovoja dėl savo ne
priklausomybės. Sukilėliai grob 
darni amerikiečius nori privers 
ti Amerikos vyriausybę paten-’ 
kinti jų reikalavimus, kurie 
yra: kad Amerika sustabdytų 
Etijopijos karininkų vyriausy
bei ginklą tiekimą, kad Ame
rika panaikintą ties Massava 
dabar statomą jūrų bazę, kad 
būtą atlyginti Etijopijos val- 
džios padaryti sukilėliams nuo
stoliai, vartojant amerikietiš
kus lėktuvus, kad būtu išlais- 

!vmti sukilėliai belaisviai.
Prieš tris savaites, Eritrėjos 

sukilėliai apšaudė rusiško tipo 
raketomis JAV pasiuntinybę 
Asma r-oje.

Kiek žmogus per amžių 
nueina savo kojomis?
Kalifornijos universiteto ap

skaičiavimu, vidutinis žmogus 
per savo amžių suvaikšto 65,000 
mylią. Tokia distancija yra ly
gi 26 spėjimams aplinkui Jung
tines Valstybes arba beveik tris 
kartus aplink žemės kamuolį.

Kiti įdomūs duomenys, su
rinkti Kalifornijos universiteto 
apie kojas, yra kad kojų gydy
tojai (podiatrai) per metus lai
ko gydo apie 31 milijoną paci
entu ; kad 99 nuošimčių ameri
kiečiu gimsta su visiškai svei
komis ir geros formos kojomis, 
bet per amžių apie 40 nuošim
čių amerikiečiu įgauna mažų 
mažiausiai vieną kojų negalavi
mą; ir tai, kad kiekviena koja 
turi 26 kaulus, 112. ryšių (liga- 
mentų), 20 raumenų ir ištisą, 
sudėtingą kraujo indų ir nervų 1 
tinklą.

NIKODEMAS LIDŽIUS
Gyv. 7129 W. 114 St., Worth, Ill.

Mirė 1975 m. gruodžio mėn. 29 d., sulaukęs 89 metu amžiaus. Gi
męs Lietuvoje, Tauragės apskr.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė, mirusių brolių vaikai ir kiti 

giminės, draugai bei pažįstami.
Pėnktadienį, 1 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Palos (Lacka- 

wicz) koplyčioje. 11028 Southwest Highway, Palos Hills. Illinois.
Šeštadienį, sausio 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuviu Tautines ' v j i / ?
Visi a. a, Nikodemo Udžiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmoni, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sunūs. Tel. 974-4410.
MH

O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 
kad Viešpaties pasekėjai, kurie vaidinasi KrilcšZinnimis. turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjimą. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta- “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus sava Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Kas antrą antradi«ni Sophia Barčus radijas skelbia fvento Rašto tyrini- 
tojv aiškinimus. ' ,

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusIeĮi? j tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RATTO TYRINBTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
Ji/ 2533 W. 71st Street 
JX Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero 
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TOTOMOBILIAMS PASTATYTI
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BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpablic 7-1213
i 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

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių Direktoriai

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

įi
—4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

c Telefonas: LAfayette 3-0440
-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED' KOPLYČIOS
------- ~~ ~ ------ 1 . .... ~    - —~ " <17

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos



KŪČIOS LIETI
šią artimo ineil’s vakarienę) 

pirmieji apreiškė kataliku kti- 
uigas Mykolais Kirkilas ir vvuug. 
liuteronų kunigas Ansas Tra- 
kis, pasidalindami simboline 
Kristaus duona — plotkcle. 
Juos pasekė ir visi kili.

Pradėta Anelės Kirvailytės 
sugiedota tradicine Alvudo gies 
me: Apsaugok Aukščiausias tą 
mylimą galį... Alfas Brinką 
kalboje “Kalėdinės Mintys” dės 
tč jas minėdamas, kaip žaibo 
greitumu aplėkė pasauli žinia 
apie gimusį Krislų ir kaip, kas 
ir kur skubėjo pasveikinti šven 
tąjį Kūdikį. Deja, tą naktį 
skelbtoji Ramybė geros valios 
įmonėms tebėra neįgyvendin
ta. Su liūdesiu paminėjo pri
spaustus brolius ir seseris tėvy 
įėję be Kūčių vakarienės ir 
kalėdinio džiaugsmo.

Natalija Aukštuolienė pagie- 
lojo “Sveikas Jėzau gimusis...” 
r Maldą, kalėdiniai nuteikusi 
įsus buvusius. Antanas Kevė-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
910. Išleido Amerikos Lietuvių Jstorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimai Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 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. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

U.TTENOMS šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoj, 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

UJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų igalio 
tiniais.

UJTENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes iu bendras institu 
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

(DIENOS atstovauja tvliaia lietuvių dauguma šiais pasimetimo, reto 
tikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios. naudingo* 
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 proe? 
bdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško- 
Idos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudarvt 
idine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 

pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
škų reikalų renesanso/
NUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metam* 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniu© 
M — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Soma naudoti žemiau esančią atkarpą.

naujienos,
9 So. Halsted St.,
licago, UI. 60608
Siunčiu ------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejini
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

fARDfi IR VARDAS ____ __________ ________ ~___ _

IESAS ...... ....—..........-__ ____ -____ x____™___ ______
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VIO SODYBOJ
ŽD savo ilgų kūrinį pradėjo žo 
tižiais: “Pasveikinti būki te, 
mieli broliai ir sesės...

Kunigas M. Kirkilas sukal
bėjo vakarienei skiriu malda. 
Pasimeldė ir už brolius — sese
ris. ištremtus į Sibiru. .Jis pa
dėkojo dr. Adomavičiui ir ki
tiems už šitų gražių progą švęs- 
ti Kūčias. Kunigas Ansas Trū
kis savo žodyje nušvietė Kūčių 
esmę — meilė, taika ir gera 
valia. Dievas atidavė šiam pa
sauliui savo Sūnų — kalbė jis, 
kad nebūtume vieniši. Jo duo-_ 
nos laužymas reiškia, jog mes 
priklausome vienas nuo kito.

Ir prie L. Sodybos stalų 1975 
m. gruodžio 21 d. buvo laužo
ma duona plotkelė arti 150 lie
tuvių ir valgoma lietuviškus 
valgius, užgeriant vaisių sulčių 
gira. 40 nuošimčių visų daly
vių buvo per Aldonų Rimienę 
sukviesti valdžios pašalpų ga
vėjai, kurie neišgali pasiruošti 
Kūčių. Jiems Alvudas suruoš

Buvęs prezidentas Niksonas mėgsta golfą. Kiekviena pasitaikiusia 
proga jis pasportuoja kartu su savo draugais. Paveiksle matome 

Niksona Kalifornijoje, La Jolla Country Club laukuose.

ir Nauju Metų sutikimą Nau
jų Metų dieną po vidurdienio. 
Negalėjusiems asmeniškai da
lyvauti (prof. V. Tumienė, p. 
Žilienė ir kt.) vakarienė buvo 
pasiųsta į namus.

Vakaro eigą tvarkęs dr. Ado
mavičius ragino valgytojus ne
skubėti, nes po šaltų užkan
džių bus ir šiltų. Pasakęs trum
pą žodį apie vienybę, pristatė 
ukrainiečių bendruomenės at
stovą George Daczyszyn’a (Da- 
čišiną), kuris šiltai pasveikino 
lietuvius ir palinkėjo išsipil
dymo ko mes visi trokštame — 
Laisvės tėvų žemei. Padavė
joms dėliojant šiltus valgius 
Alfas Brinką deklamavo poe
ziją prozoje apie meilę, taiką ir 
ramybę. Elena Abelkienė pa
skaitė jaunos našlaitės Sibire 
laišką eilėraštį apie Kūčių va
karą šaltoje pastogėje.

Staiga atsiradęs Kalėdų se
nis susirūpinęs žvalgėsi, kur 
esąs pakliuvęs. Išgirdęs kalbant 
lietuviškai apsidžiaugė radęs 
lietuvių “tokį gi’ažų būrį”. 
Esąs iš Lietuvos, bet kad ten 
nėra Kalėdų, tai važiavęs ki
tur. Grįžęs žadėjo pasakyti lie
tuviams, jog jie nėra užmiršti. 
Atsisveikindamas apdovanojo 
visus be išimties.

Po vakarienės Natalija Aukš
tuolienė ir Alfonsas šidagis so
lo ir duetu giedojo daugiau 
Kalėdinių giesmių, tarpais pri
tariant ir publikai. Alv. vice
pirmininkė dr. O. Vaškevičiū- 
tė padėkojo visiems susirinku
siems už dalyvavimą ir linkė
jo sveikų ir laimingų Naujų 
metų. Taip pat perdavė šven
tiškus linkėjimus buv. pirmi
ninkės Zuzanos Girdvainytės 
visiems, kuri dabar ligos su
varginta guli šv. Kryžiaus ligo
ninėje.

Jauku ir malonu svečiuotis, 
kur kiekvienas yra mandagiai 
sutiktas ir patarnautas, kaip 
kad Alv. vicepirmininko Algir
do -Karaičio, sekretoriaus Ant. 
Kevėžos ir nario Alekso Krump- 
liausko. Kūčių vaisius paruo
šė vvr. šeimininkė Marija Bo- 
sienė. Marija Goceitienė ir Mar. 
Liudžiuvienė su talkininkėmis.

Prie stalų patarnavo M. Liu
džiuvienė ir Regina Simokai- 
<ienė bei kt.

Atsisveikinant dr. Adomavi
čius dideliu nuoširdumu dėko- 
io visiems atsilankiusiems, 
taip "i visiems dirbusiems Kū
čių šventės suruošime: trans- 
norlaciioie. šeimininkėms pa
tarnautojoms — jams ir vi
siems. visiems. O. Algminienė

šimtai užgriuvusių 
Indijos kasyklose

1^ TRUMPAI J

— Aldona ir Vincas Kačins
kai sveikina Naujienas ir visus 
jų bendradarbius bei skaityto
jus švenčių proga ir linki kuo 
sėkmingiausio darbo Naujai
siais 1976 Metais, kaip ir visuo
met, prie to darbo prisidėdami 
820 auka.

— Ponia Elizabeth Petkūnis 
iš Marquette Parko apylinkės, 
atostogaujant pas savo mielą 
draugę p. Barkuvienę, El Cajon. 
Cal., atsiuntė Naujienų paramai 
6 dol. kartu su sveikinimais ir 
gerais linkėjimais visiems dar
buotojams iri' bendradarbiams 
už jų puikų darbą.

— “Pelkių žiburėlio** muzi
kinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 2—3 
vai. p. p., šį ketvirtadienį, sau
sio 1 d. Vytautas Strolia pateiks 
fonomontažą apie gaidį ir lai
krodį. į

— S. šurkos, St. Jose, Cal_ 
oro paštu atsiuntė laišką su 
sveikinimais Naujųjų Metų pro
ga. Dėkui už puikius kelionių 
ir pensininkų gyvenimo apra
šymus, sveikinimus ir už 6 dol. 
auką Naujienų paramai.

Euphrosine ir Nancy Miku- 
žiūčių rezidencijoje Chicagoje, 
Kalėdos buvo nuotaikingos ir 
gausios svečiais. Pietuose dalv. 
varo Walter ir Valerija Cherry,

New Delhi. — Sprogimas su
krėtė didžiausią kasyklą Indi
jos šiaurės rytuose, sukelda
mas vandens įsiveržimą, ku
ris uždarė kasyklos gelmėse 
šimtus darbininkų, remiantis 
palikimais pranešimais iš ne
laimės vielos. Bijoma, kad vi 
si bus žuvę.

Oficialūs šaltiniai New Delhi 
pranešė, kad nuo 250 — 300 
darbininkų buvo nf^nduvuiiioce 

p-itia Nancy Jatis, p-lė Juciu t ė. 
j Fred Justin ir duil. Mikas Šilei
kis. E. Mikužiūtė yra Susivieni
jimo IJetuvių -Amerikoje Cen
tro iždininkė ir visuomenės vei- 

j kėja. Pokalbyje buvo prisimin
ta, kad 1976 m. liepos pradžioje 

{Chicagoje įvyks SLA seimas 
Pick Congress viešbutyje.

— Ponia Aleksandra Sakas, 
Lancaster, Ohio, pratęsdania 
prenumeratą, savo gerus linkėji
mus parėmė 6 dol. dovana.

— Joseph Strumskis, 8 Iris 
Drive, New Port Richey, Fla. 
33552, ilgametis mūsų skaityto
jas, norėtų susirašinėti su tautie
čiu, gyv. Argentinoje.

— Zarasiškią klubas paskyrė 
Naujienų paramai 25 dol. auką 
ir ją atsiuntė per K. Rožanską. 
Naujienų vadovybė dėkoja klu
bo valdybai ir visiems to klubo 
nariams.

anglių kasyklų šachtose ties 
Danbad, bet kiti pranešimai 
pasiekiantys New Delhi pra
neša, kad jų buvo nemažiau 
kaip 700 ir kad galimybė jiems, 
išlikti gyviems yra labai maža,, 
o gal ir visai-jos nėra.

Nelaimė įvyko apie 160 my
lių į šiaurės vakarus nuo Kal
kutos Bihar valstijoj.

Praėjus 10 vai. po nelaimės, 
tik 4 kūnai buvo ištraukti iš 
kasyklų, kurios užgriuvo kai 
vanduo iš netolimo rezervuaro 
sugarmėjo žemyn į šulinius 
sprogimo išdavoje,

Indijos spaudos trestas pra
džioje turėjo pranešimą iš Bi
har, kuriame sakoma, kad ar
ti 900 angliakasių liko žemėje, 
kasyklai užgriuvus. Bet vėliau 
Indijos cenzoriai įsakė šio pra
nešimo nevartoti. Valdžia išlei 
do trumpą žinią, kad buvo už
griuvusių.

Pati didžiausia pasaulyje ka-

,— S. Tiškevičius iš Marquet
te Parko apylinkės pratęsė be 
raginimo prenumeratą ir prie 
jos pridėjo 10 dol. auką. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neminėti. Nau
jienų vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems rėmėjams už do
vanas, platintojams už pastan
gas, o naujiems skaitytojams 
uė dėmesį. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos dvi savaites susipažinimui 
nemokamai.

— Antoinette Kalys iš Brigh
ton Parko apylinkės lankėsi 
Naujienose Joniškiečių klubo ir 
kitų organizacijų reikalais. Ji 
atvežė linkėjimus iš naujienie- 
čh) Floridoje, kuriuos ten sutiko 
atostogaudama.

— Julija Sačauskas, Joniškie
čių klubo pirmininikė ir dauge
lio organizacijų veikėja, gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninės 553 kam
baryje.

sykių nelaimė įvyko 1942 m., 
kai 1,549 darbininkai žuvo 
Honkeiko anglių kasyklose 
Mandžurijoj? Ed. :

DIRBTINĖ ODA į
Bostonas. — Massachusetts 

Technologijos Instituto profe-j 
sorius loannis V. Yannas išrado

— Dr. Algis Mickūnas verčia 
į anglų kalbą Elenos Juciūtės 
knygą “Pėdos mirties zonoje”. 
Tos knygos beturiu kalba išėjo 
2 laidos. Tąip pat yra išsibaigu
sios kitų trijų lietuvaičių atsimi
nimų knygos iš Sibiro tremties 
lietuvių bei anglų kalbomis:- 
.Barboros Armonienės, Hildos

dirbtinę odą, kuri — kaip jis 
tvirtina — bus naudinga gydant* 
nudegimo žaizdas. Ta “oda” ga-' 
minama iš angliavandenių (carĄ 
bohydrates) -ir proteinų. Išradi-, 
mas išbandomas, bet jau dabar’ 
skaitomas dideliu pagerinimu,', 
kadangi organizmas tokios odos.' 
neatmeta. • ■

Tautvaišienės ir Stefanijos Rū- 
kienės. ' ’

—- Julija ir Nadas Rasteniai 
iš Baltimorės šventes ir Naujuo
sius metus atžymėj o' specialiu 
leidiniu su savos kūrybos pieši- 
hėliais ir eilėraščiais, keliančiais 
šventiškas ir geros valios nuo
taikos.

— Regina Makaittenė, Nor
wood, Mass., savo mirusio vyro, 
JAV kariuomenės kapitono Al
girdo B. Makaičio atminimui, 
įdėjo į banką $1,000, kurio nuo
šimčiai kasmet bus skiriami ge
riausiai baigusiam Bostono 
aukšt. lituanistinę mokyklą abi
turientui. Abu anksčiau buvo 
tos mokyklos mokytojais. Kpt. 
Algirdas B. Makaitis, gim. 1945 
m. Vokietijoje, baigė Bostono 
universitetą, teisių daktaro laip
sniu, aktyviai dalyvavo lietuviš
kose organizacijose bei ben
druose darbuose. Mirė š. m. 
gruodžio mėn. 16 d.

— Joel Gaidas iš Brighton 
Parko Lietuvių parapijos mo
kyklos laimėjo 1-mą vietą 5-to 
skyriaus mokiniu grupėje už iš
statytas vietos bibliotekoje ka
lėdines puošmenas ir gavo 12-tos

Spaudos Balius, ruošiamas 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
centro valdybos, įvyksta sausio 
mėn. 24 d. 7 vai. vakaro Marti
nique restorano pakylhj salėje. 
Meninę nuotaikingą, trumpą 
programą atliks muz. Aloyzo 
Jurgučio vadovaujamas ansam
blis. Gros Neo-Lihianų orkest
ras.

Bilietus įsigyti ir stalus rezer
vuoti pas Jurgį Januiaitį. Pa
ramos prekyboje. Tel. 737-3332 
arba po 8 vai. vak. 737-1731. 
Maloniai kviečiama lietuvių vi
suomenė Spaudos baliuje daly
vauti. (Pr),

REAL E5TATI
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE co 
Namai, Žemė — Pa

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TER 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJI 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVI
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virgin

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALI
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. — 778-5
3 BUTŲ ril BIZNIO PATALPA. 50 

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

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

apylinkės demokratų organiza
cijos premiją.

— Ponia Marija Bagutskis iš 
Marquette Parko apylinkės po 
ilgesnės pertraukos vėl tapo 
Naujienų skaitytoja. Prieš pat 
Naujuosius Metus ji aplankė 
Naujienas, palinkėjo geros sėk
mės visiems darbuotojams ir 
bendradarbiams, o spaudos pa
ramai įteikė 8 dol. dovaną.

PROGA DABz
MODERNUS 2 aukštu 

auto mūro garažas. Radia 
Puikioj apylinkėj Marqu 
Vertas daugiau, gavome

2 BUTU modernus mūr 
garažu. Atskiri šildymai, 
gatvė Marquete Parke. 1

BANGALO GRAŽUOLIS 
ras, dideli kambariai. 2 ai 
Marquette Parko centre.

6 KAMBARIU 12 M. 1 
MŪRAS. Įrengta virtuvė 
rys beismante. Naujas ga 
parko ir California Ave. 
užimti. S29S00.

MODERNUS 4 BUTU j 
auto mūro garažas. Atski 
Cent, air cond. Arti Mar 
$45,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujs 
dymas, nauja elektra, alui 
S15.000 metinių pajamų. 
$71.700.

VALDIS REAL E
2825 West 71st St. TeL I

BUD’S REAL ES
- ' PIRKSIT — PARDUOI 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDBi

— J. Valaitis iš Cicero apylin
kės išvyko atostogų į Gulfport 
apylinkę prie St. Petersburgo. 
Antanas Petrauskas iš Detroito 
išvyžko į Daytona Beach, Fla. 
Albinas Rudinskas iš Rochester, 
Mich., žiemos metui išvyko Į 
Hollywood, Floridoje.

— Carol Szatunaitė ir Kim.

Maloniai jums patari

BALYS BUDRAT
4369 ARCHER AVE.. CH 

- TeL 254-5551
REMONTO APYLINK 

135-TA IR ARCHER j 
Tel. 257-5861

Bogus įeina į Curie aukšt. mo
kyklos biuletenio redakcijos 
kolegiją.

Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

TERRA
Brangenybės, LsIkrodUil, Dovanos 

visoms progoms.
1237 W«T «3rd STV CHICAGO 

Telrf. 434-4660

M. Ae S 13! K t 
Raal tsfrJt. Notary P 

INC )ME TAX SERV1 
4259 S. Maplawood. Tai. 
Taip pat daromi vertimai, 
likvlotlmal, pildomi piliety 

iymal ir kitokį blau

BUILDERS AND CONTRA 
Namų Statyba Ir Rėme

HEATING C0NTRAC1 
Įrengiu mieste ir užmiesty : 
perstatau menus visu rūsiu 
šildymo pečius, air-condition 
dens boilerius ir stogu rinas 
Dirbu greit, sąžiningai ir gai 

DOMAS ŽUKAUSKAI 
4444 So. WESTERN A1 

Chicago. HL 60609. TeL VI

HOME INSUI
Call Frank Zapolis 
3208 Vi W. 95th St.

GA 4-8654

... ................... 1 <

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

<• DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRU

Tiktai $64 pusmečiui autom 
Liability apdraudime* 

Kreiptjs:
A. L A U R A I T 1 !

4645 So. ASHLAND AV
5234775

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

f
 IĮ

B — '

ĮMANĄ 
RŠTEINĄ

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

(buto)

185 North Wabaoh Avenoo 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

LAIKRODŽIAI IR BRANGEN

■NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 69th STREE 

• Telef.; REpublIc 7-1941




