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SINAJAUS KALNUOSE EGIPTIEČIAI
STATO BOKŠTU ŽYDAMS

■Z. - “ » , .

Egiptas nori taikos, jokiam naujam 
karui egiptiečiai nesiruošia

TELAVIVAS, Izraelis. — Paskutinėms dviem dienoms bu
vo gana didoka įtampa tarp Izraelio ir Egipto.

Izraeliui nepatiko skirtingi 
pasienio žemėlapiai ir egiptiečių 
nenoras leisti pastatyti stebė
jimo bokštą izraelitų parinktoje 
vietoję. Klausimą pavyko teigia
mai išspręsti, nes Egiptas neno
ri duoti pagrindo bet kokiems 
įtarinėjimams. Egiptas nori tai
kos su Izraeliu, Egiptui reikalin
ga taika Artimuose Rytuose ir 
egiptiečiai pildys visas paskuti
nio susitarimo sąlygas.
Izraelis prižiūri statybos darbus

Izraelis atidavė egiptiečiams 
iideles žibalo versmes ir didoką 
plotą žemės karinėje Sinajaus 
kalnų srityje. Egiptiečiai pa
sisiūlė patys' pastatyti specifi- 
aius stebėjimo bokštus. Egiptie- 
•iai sekmadienio rytą atvyko su 
reikalingais inžinięriaMU'‘darbi- 
linkais-ir-bokSt^s statvB rei
kalinga medžiaga.-.
Sekmadienį egiptiečiai n ^alė- 

o pradėti darbo, jiems teko lauk- 
;i naujo sprendimo. Trečiadienį 
šaiškinti visi nesusipratimai, 
> penktadienio rytą egiptiečiai 
iradėjo statybos darbus. Pama- 
ai kaimą ir bokštų statybos 
larbus prižiūri Amerikos ihS- 
lieriai. Jis pasikvietė patarėjais 
ydų ir Egipto speciaiistdš. Svar
iu, kad kiekvienai pusei, būtų 
tišku, kas daroma ir ko šiėkįą- 
na. ■ '

žydai turi savo stebėjinio 
bokštą

Sinajaus kalnuose Izraelis tu- 
i savo stebėjimo bokštą. Jis 
rra tokioje aukštumoje, kad ga- 
i pastebėti kiekvieną didesnį 
Egipto karo jėgų judėjimą, ši
as bokštas yra likęs žydų kon- 
roliuojamoje srityje.

Ekonominis JAV 
veidas nesišypso

Ekonominis JAV veidas ne- 
:oks: vasaros mėnesiais jis bu- 
o šviesesnis, o paskutiniais — 
amsesnis. Ekonominio rodiklio 
ddurkis, bendrai paėmus, yra 
upliuškęs. Lapkričio mėnesyje 
is tepakilo vieno procento de- 
imtadaliu. Nežiūrint, kad ka- 
šdinė prekyba buvo gyva, eko- 
lomistai krašto ūkio ateitį nu
mato sustingusį: negerės ii* ne
blogės. Ekonomistai išvedžioja, 
:ad toks kalėdinės prekybos pa
gyvėjimas yra iššauktas ne 
:rašto ūkio pagerėjimo dėka, 
et padidėjusios infliacijos.

Ekonominio pagerėjimo Žy
nių pastebima stebint naujas 
rekybos įmones, darbininkų at- 
ridimo — priėmimo statistika, 
■inigų kiekį apyvartoje, verty
bių biržą. Blogėjimo arba ne- 
atyvus veiksniai pastebimi, kai 
lumažėjo savaitinis darbo va- 
andų skaičius, pakilo kainos, fcu- 
nažėjo senųjų ir naujųjų■pramo- 
iės ir prekybos įmonių įžisaky- 
nai žaliavoms ir mašinartia bei 
ų dalims.

JAV pagalbą 
kelyje į Indija

NEW DELHI — čia buvo 
pranešta, kad JAV pirmadienį 
pradėjo kelti oru į Indiją didelio 
pajėgumo pompas ir techniki
nius, ekspertus, kad padėtų nu
sausinti kasyklą, kurioje yra ap- 
siamti 372 angliakasiai, bijoma 
žuvę, išpumpuojant apskaičiuo
tus 110 mil. galonų vandens.''

Kasyklų ministeris Chandra- 
jit Yadav pasakė, kad Indijos 
valdžia prašė Amerikos pagal
bos per savo ambasdą Vašing
tone ir kad JAV kasyklų biuras 
tuoj pat pradėjo ruoštis siųsti 
oru pompas ir ekspertus į ka
syklą Chasnaloj, šiaurės rytų 
Indijoj. - '

Tačiau, nėra iš tiesų jokios 
vilties, kad nors vienas .iš ang
liakasių išliktų gyvas po to, kai 
šeštadienį vanduo užtvindė ka
syklą Biharos valstijoj 160 my
lių į šiaurės vakarus nuo Kalku
tos, Nelaimė ištiko, kai apleis
ta kasykla, vartojama kaip mies
to vandens rezervuaras, sugriu
vo ir užliejo gretimą, veikiančią 
.kasyklą. z

' “Vienintelė viltis yra, kad, ko
kiu stebuklu^ kai kurie anglia
kasiai bus. radę kokias nors oro 
kišenes . ten apačioje”,, pasakė 
Yadavi '

Valdžia įsakė pradėti nelaimės 
investigaciją. Kasyklų tarnau
tojai nelaimės vietoje pasakė, 
kad jie mano, jog susirinkusios 
dujos sukėlė “ sprogimą, kuris 
privedė prie rezervaro sugriu
vimo.

Autobusas nukrito 
į bedugnę.

Pietų Amerikoje maždaug kas 
trys mėnesiai keičiasi klimato są
lygos: tai lyja, tai esti sausra. 
Vienur pasikeitęs klimatas tę
siasi ilgesnį laiką, kitur trum
pesnį. Tai pareina nuo vietovės: 
žemumos, raistai ar kalnai.

Kolumbijoje, tokių liūčių me
tu, 30 kilm. į šiaurę nuo .sosti
nės Bogotos, ties vietove San 
Gil, nuriedėjo autobusas į 100 
metrų gylio bedugnę. Autobu
se važiavo 32 keleiviai, iš kurių 
11 buvo užmušta.

Autobusas važiavo iš Bogo
tos į departamento Santander 
Sostinę Bucaramangą.

Hlinms teisėjas John Paul Stebens patvirtintas ir prisaikdintas aukš- 
čiausio JAV Teismo nariu. Prezidentas Fordas Jcitaip negu kiti pre
zidentai parinko kandidatą į teisėjus. Jis pirmiausia pareikalavo in- 
formaci j v, kurio Amerikos teismo teisėjo . rašytu sprendimu aukš
čiausias teismas mažiausiai atmetė. Kai statistikos duomenys nusta
tė, jog tai būta Illinois teisėjo Stevens, tai prezidentas Fordas j j ir 
pasiūlė į aukščiausią teismą. Senato komitetas jį pavirtino. Komi
tetui jis pranešė, kad visas jo turtas siekia tik £171,284. Kiti teisėjai 
pajėgė sutaupyti daugiau, bet teisėjas Stevens apgailestavo, kad jis 

; tik tiek tesutaupėjf' -

VIENOS UNCIJOS 'LAIŠKAS JAU
KAINUOJA 13 CENTŲ

Buvęs pašto viršininkas pasiskundė 
w aukščiausiam valstybės teismui

WASHINGTON, D. C. — Nuo trečiadientio ryto, gruodžio 
31 dienos, kiekvienas vienos uncijos laiškas turi turėti 13 centų 
pašto ženklą.

Jeigu laiškas sveria daugiau 
negu vieną uniciją, tai už kiek
vieną pridedamą . unciją teks 
mokėti 11 centų. Pašto vadovy
be norėjo pakelti laiškų persiun
timo kainas nuo šios savaitės 
pradžios, bet teisėjas Sirica už
draudė jiems tai daryti, nes paš
to advokatai teisėjui neįrodė, 
kad yra tikras reikalas kelti kai
nas, įstatymas liepia pašto va
dovybei paruošti reikalingas 
statistinius duomenis, bet tokių 
duomenų jie neparuošė.
žodį tars aukščiausias teismas

Pašto vadovybė, nepatenkinta 
teisėjo Sirikos sprendimu, pasi
skundė apygardos teismui, pra
šydama sustabdyti teisėjo, Si
rikos sprendįmą, nes pašto va
dovybė neturėsianti pinigų tar
nautojų algoms mokėti.

Trys teisėjai nutarė laikinai 
sustabdyti teisėjo Sirikos spren
dimo vykdymą, kol jie galės iš 
pagrindų pasvarstyti klausimą. 
Jiems atrodo; kad teisėjas^ Siri
ca turi teisinio pagrindo savo 
sprendimui skelbti, bet jie pa
tys nori susipažinti su visu klau
simu. Jie laikinai sustabdė 
sprendimo vykdymą, liet jie ga
li jį ir patvirtinti.

Tuo tarpu buvęs pašto virši
ninkas kreipėsi į aukščiausią 
teismą, kad uždraustų apygar
dos teismo teisėjams sustabdy
ti teisėjo Sirikos sprendimo vyk
dymą.

Buvęs pašto viršininkas kalbė
josi su aukščiausio teismo pit-

žodį, bet jis gali palikti teisėjo 
Sirikos sprendimą galiojančiu.

Kol aukščiausiasias teismas 
netars savo žodžio, tai visi turė
sime mokėti po 13 centų už vie
ną unciją ar mažiau sveriantį 
laišką.

Prašo užimti Libana
Gyvenantieji Ekvadoriuje li

baniečiai pasiuntė J. Tautų sek
retorių Kirt Waldheim raštą, 
prašydami įvesti Jungtinių Tau
tų dalinius į Libaną. Prašyme 
nurodoma, kad tokie J. Tautų da
liniai sugebėtų atstatyti Libane 
taiką. Vienkart JT daliniai už
kirstų kel.ą svetimoms jėgoms, 
kurios daiar ruošiasi įsivelti į 
Libano tarpusavės kovas.

Protesto ženklan ir kad at
kreiptų kitų valstybių dėmesį, 
Ekvadorhus sostinėje gyveną 

libaniečiai buvo trumpam užėmę 
Libano ptsiuntinybes, esančias; 
Quito ir Guayaquid miestuose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Marokas ir Mauritanija ti
kėjosi pasidalyti ispanų Sacharą 
vasario pabaigoje, bet dabar at
rodo, kad marokiečiams gali tek
ti kovoti su Alžirijos arabais, 
stojančiais už ispanų Sacharos 
nepriklausomybę.

. * I

♦ Kanados vyriausybė, paty
rusi apie JAV vaistų adminis
tracijos nutarimą, uždraudė Ka
nados vaistinėms pardavinėti 
moterų vartojamas piles.

♦ Portugalijos politikai pa
siūlė kariams atsisakyti nuo po
litikavimo, o pasižadėti klausy
ti gyventojų rinkto prezidento. 
Patys kariai yra pasiruošę duo
ti didesnę galią rinktiems at
stovams.

Neatsargus sprogdinimas 
Česnelės kasyklose prakirto sie
ną ii- paleido vandeni į kasyklą. 
Gelbėtojai traukia iš kasyklos 
tiktai. prigėrusius angliakasius. 
Indai neturi vilties rasti gyyų 
angliakasių. ;
/’♦ Argentinos partizanai iš

sprogdino bombą, Buenos Aires 
sunkiai sužeisti. Kariuomenės., i- masriAi© pat -yra saugomas 200 vadovybė yra įsakiusi įsnaikin- * -— ■
ti ginkluotas gauja, užpuldinė- 
jančias kareivines ir civilines 
Įstaigas.

TRYS TŪKSTANČIAI GRAIKU 
LIKO BE PASSTCGĖS

Policija saugo apylinkę, vyriausybe 
teikia pagalba nukentėjusiems X

ATĖNAI, Graikija. — Apie pusantro šimto mylių į va 
nuo Atėnų paskutinę praeitų metų diena įvyko nepaprastai c 
žemės drebėjimas. Labiausiai nukentėjo Atolikos ir Mes: 
sritys.

Europos aerouostų 
apsauga sustiprinta
ROMA. — Europos pagrindi

niai aerodromai turi stiprią ap
saugą kaip skydą prieš teroris
tus ir_ bombas, ir Romos bei 
Frankfurto (Vokietija) aerodro
mai ėmėsi net gi dar griežtes
nių priemonių po pirmadienio 
bombų sprogimo New Yorke. Bet 
nė vienas nėra visiškai saugus.

“Ne daug ką galima padaryti,
kad efektyviai apsaugojus žmo- ■ Hų žinių apie nukentėjusiu 
nes nuo ryžtingo sprogdintojo”, 
pripažino Briuselio aerodromo 
tarnautojas, kuriame išmokyti 
šunės uosto bagažą ir užrakina
mo bagažo spinteles. Aeredro-

Vietos policija nieko i 
leidžia i minėtas sritis, kui 
gelis namų ir istorinių pa 
buvo visai nugriauta. Pc 
leidžia tiktai gydytojus ii 
mąją pagalbą teikiančius 
tarinius vienetus.

Pirmi apskaičiavimai saki 
mažiausiai liko visai be j 
gės 3,000 graikų. Mesalong 
tyje žemė drebėjo kelis k< 
pakrantėse stovėjusius r> 
sulygino su žeme. Kiekvi 
aišku, kad tose vietose m 
tėjo daugelis žmonių, bet

* Argentinos teisėjas, išna
grinėjęs Peronienės bylą, pa

skelbė, kad ji turėjusi teisę pa
imti iš josios vyro vardu buvu
sios sąskaitos $700,000.

♦ Ccerietis Kazys Deveikis
išvežtas į Loretos ligoninę, 6611 mininku, kuris prižadėjo pirma- 
kambarį. Jį ištiko priepuolis ir dienį klausimą svarstyti. Aukš- 
sukrttp gutvkja. čiausias teisinas tars- s»alutiaą

Vokiečiai Lenkijoje
Skaitona, kad Lenkijoje dar 

tebegyvena apie 125 tūkst. vo
kiečių. Vakarų Vokietijos vy
riausybė vra susitarusi su Len
kijos vyriausybe atsiimti visus 
vokiečius iš Lenkijos. lenkai 
labai nenoromis sutiko juos iš
leisti. Skelbiama, kad vokiečiai 
nuo kiekvienos išvažiuojančios 
galvos mokės tam tikrą pinigų 
sumą Varšuvos vyriąusybei. Būk 
tai per kėturius metus, 30 tūkst. 
kasmet, Lenkijoje neliks ne vie
no vokiečio. Taip galutinai baig
sis “dtaig nach Oaten” žygis.

Šaudosi narkotikų 
“prekybininkai”

Šiaurinėje Čikagos dalyje nar
kotikų “prekybininkai” besiderė
dami susipyko ir vienas jų, Mi
chael L. Lightfoot, peršovė ke
turiais šūviais į patį Marciano 
Colon’ą. 
pradėjo 
mašinai 
Devono
posūkyje, buvo visi narkotikų 
platintojai suimti.
a Peršautasis M. Colonas ligo
ninėje mirė. Kiti sėdi kalėjime 
ir laukia teismo, kaltinant žmog
žudyste ir narkotikų platinimu.

Pasimaišiusi policija 
juos vytis. Bėgančiųjų 
atsitrenkus Į krautuvę, 
ir Claremonto gatvių

Konstitucinis kivirčas tarp įstatymu

žandarų ir tokio didelio skaičiaus 
civiliniai apsirengusių policinin
kų, kad, suirutėj, jie tikrina vie
ni kitų dokumentus.

Associated Press padarė savo 
Europos biurų apžvalgą, kuri ro
do, kad Londonas, Roma, Bel
gradas, Stockholmas, Madridas 
ir Oslo išėmė iš vartojimo mo
netomis operuojamas'- bagažo 
spinteles, kuriose bombos gali 
būti paliktos jų neaptinkant.

Policija mano, kad bomba, ku
ri užmušė mažiausiai 13 asmenų 
La Guardia aerodrome pirma
dienio naktį, buvo įdėta . me
talinę užrakinamo bagažo spin
telę.

Pabėgęs patarėjas
Buvęs prez. Peronienės pata

rėjas Jose Lopez Rega Argen
tinos teismo yra pripažintas pa
bėgusiu. Jis buvo kviečiamas 
liudininku valdžios išeikvojimo 
byloje, bet jis teisme nepasiro
dė. Jo duktė Xorma Lopez Rega 
de Lastiri jteikė teismui tėvo 
laišką, kuriame sakoma, kad liu
dininkas J. L. Rega serga cu
krine liga ir todėl negali atvykti 
j teismą.

Spėjama, kad jis gyvena Ma
dride, buvusioj Perono viloje.

LIBIJA IR ALŽIRIJA

Kaip žinia, Ispanija slaptai 
yra perleidusi Marokui visas tei
ses j Ispanijos Sacharą, 
rija tokiu sprendimu yra 
tenkinta ir, susitarusi su 
ja, stengiasi sutrukdyti 
mimą Ispanų Sacharos.

Alži-
nepa-
Libi-
perė-

UŽDAROMA SEARS

Englewood vietovėje. 6233 S. 
Halsted, bus uždaryta Sears-Roe- 
buck prekybos krautuvė. Jojeleidi j v ir vykdomos valdžios, atsisa-j buck prekybos krautuve. Joje 

kant Valstybės departamentui patiekti dirbantiems itarnautojarns bus 
senato užsienio apklausinėjimy komi- 
tetų i dokumentus, buvo likviduotas pasiūlyta darbo 
atstovui Otis Pike priimant Baltyjy krautuvėse. 
Rūmu kompromisą. Atsižvelgiant pa
sikalbėjimo* Baltuose rūmuose slap-* 
tryįy dokumentų reikalais, Pike at- krautuvė pasiliks vietoje. Mais 
šaukė kongreso pa tekinimo klausi-

mą, manant teisti sekr. Kismgerį. ■ -

Hilmans Fine

kitose Sears

Foods maisto

neturi.
Graikų vyriausybė, pat 

apie didelį žemės drebėjim 
karinėje Graikijos dalyje, ti 

■--pradėjo organizuoti būtina 
įkalingą pagalbą. Vyriausyb 
kė kariuomenės daliniams { 
ti į nelaimės vietą ir teiki 
nitarinę pagalbą sužeistie; 
ar kitaip nukentėjusiems 
žemės drebėjimo. Pirmoj: 
kalba bus suteikta vietoje, 
liau nukentėjusieji bus ve 
į ligonines.

Kariuomenės daliniams į: 
ta namų netekusiems- jūro: 
kraščių gyventojams par 
pastogę. Karo vadovybė 
čia specialistus palapinėm 
tempti, kad be pastogės lik 
ji turėtų užuovėją.

Nei viena Europos žemės 
bėjimams sekti stotis ne 
kad artėja toks didelis ž 
drebėjimas.

Prancūzijoj suim< 
agitatoriai

Prancūzijos kariuomenės 
pe atsirado nemažai agita 
bei “maištininkų”, kurie ki 
kareivius prieš karininkus, 
vo suimtas ir tardomas Tri 
šalininkų lyderis Alain Kri

Sąryšyje su tuo, Pary 
buvo susirinkę visų kairiųjų 
tijų, komunistų ir darbir 
unijų vadai. Jie svarstė 
jiems n epatinkančią prezid 
Valery Giscardo D’Estaing 
damą ekonominę politiką.

Taipgi jie svarstė kokių 
moviu reikėtų griebtis, kai 
licija suima kareivių tarpe 
radusius karšty tojus bei a 
torius.

♦ Alžirija traukia savo 
jėgas j ispanų Sacharos pas 
Marokiečiai mane, kad Aiži 
vyriausybė ginkluos arabus, 
kiančius Sacharos neprikh 
mybės.

<-1 Vėsiau.
to prekyba toje vietoje yra gera. Saulė teka 7:19, leidžiasi 4:
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Suvažiavimams praėjus
Praėjus Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimui ir Vyriau

sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimui, apžvelgę praeities 
veiklą ir numatę ateities gaires, su priimtomis rezoliucijomis žen
giame į Naujuosius Metus atsakingam ir kovingam Lietuvos lais
vinime darbui. Tikimasi, kad po gana darbingų su vienybės 
švystelėjimais suvažiavimų vyks darni ir sėkminga veikla. Dirb- 

■ darni ateičiai ir siekdami svarbiųjų tautos tikslų — Lietuvos iš
laisvinimo, turime dirbti ne tik dabar, bet ir nuolatos vieningai 
ir atkakliai, remiant plačiajai visų kraštų išeivijos visuomenei.

Pergalę, tiek kare, tiek ir taikoje, atneša vienybė.

POVILO VIŠINSKIO ŠIMTMETIS
: ’Baigme 1975 melus, kurie 
Jjetuviškojoj išeivijoj praėjo 
Valančiaus ir Čiurlionio šiint- 
iheiinių minėjimų ženkle. Kaip 
jfnanvdaini stengėmės juos pri- 
sifetoti, pagerbti ir išreikšti 
jiems dėkingumą už jų reiks- 

rriiingus darbus ir meno bei lite- 
įšatūros kūrinius. Tačiau skau
du, kad tame jų minėjimų 
s^au-fe mes užmiršome dar vie- 
mą tikrai įžymų lietuvį, kurio
.grūdino šimtinė sukaktis taip savo mirties, 
.pat 1975 metais sukako. Ją' 1905 metų, 
būtinai turėjom plačiau pami
nėti. Deja, iki šiolei net ir mū
sų spaudoj niekur tuo reikalu

^nepasirodė
*Tas lietuvis yra Povilas Višins
kis.

jokio straipsnelio.

> Nėra jokio tikslesnio mato, 
kuriuo būtų galima išmatuoti

\ mūsų veikėjų didybę ir jų nuo
pelnus: nei metrai, nei kilo-

> gramai čia netinka. Paprastai 
juos vertiname tik iš jų pafij&- 
fų'vienokių ar kitokių kūriniu

r ir kiek jų gyvenimas ir darbai 
tmx\jo įtakos jų pačių gyvena
majam laikotarpiui ir kiek jie 
paveikė vėlesnes kartas. Taip 

iinant, galime sakyti, kad 
XIX ainž. turėjom du tautos 

^SL^pjlžinu: Motiejų Valančių ir 
i? Vinca Kudirka. Toliau gal sek- 

tų Simas Daukantas ir Jonas 
Basanavičius. Maironį, 
h’onį, (minių ir Šliūpą tenka 

;; laikvti jau 
žmonėmis.

daugiau

Čiur-

kad prie vyskupo
didvbės nemaža

V Atrodo.
Valančiaus 
prisidėjo ir ta aplinkybė, kad 
jis išgyveno, galima sakyti, 
visą žmogiškąjį amžių: mirė 
pradėjęs 76 metus. Ak. kokia 
būtų buvusi mūsų tautai palai- 
ma, jei tokio amžiaus būtų su- 
silaukę V. Kudirka ir M. K. 

v Čiurlionis, Povilas Višinskis.
Jonas Biliūnas ir Pranas Vai- 
čafitks. Juk pirmieji du iš jų iš
gyveno maždaug tik pusę Va
lančiaus amžiaus, o kiti trys — 
tik gal kiek daugiau negu treč- 
dalį. Ir visus juos, išskyrus tik 

~ Čiurlionį, per anksti pasiglem- 
žė baisioji anų laikų giltinė 
džiova. Visi keturi nenorėjo 
būti kunigais, tad neteko gi
minių paramos, turėjo mokytis 

į* savo jėgomis ir jau jaunystėj 
’ juos pačiupo džiova.

Povilas Višinskis (1X75. VI.
< 27 d. Ušnėnų kaime. Užvenčio 
7 vis,. Šiaulių aps.. miręs 1906.
1 IV. 26 d. Berlyne 
; d\ js į Italiją )

IMkevičai-tė — 
su Žemaite nuė 
Rasų kapines. 
Višinskis. Bri-

gino Višinskį, grcžhū paliudj 
ja rašytoja G. 
Bitė. 1910 m. ji 
jusi į Vilniaus 
kur palaidotas
ėjusi prie jo kapo, Žemaitė kri 
tusi ant jo, apkabinusi abiem 
rankom ir pradėjusi balsu rau
doti, nuolatos šaukdama: “Po- 
viliuk!” “Poviliuk!” Tik tikra 
motina gali taip savo sūnaus 
raudoti, — pastebi BitA,,^.

“Lietuvių, Enciklopedijos” 
XXXIV-tame tome yra ilgesnis; 
velionio Henriko Blazo straips
nis apie P. MŠinskį, kuriame, 
deja, yra dvi klaidos. Jame 
Blazas tą gražią sentimfentalią, 
dienoraščio forma parašytą vie 
nos pražystančios meilės isto
riją “Viktutė” priskiria Žemai
tei, kąi iš tikrųjų jos autorė yra 
Šatrijos Ragana. “Vikiu 
ypač mėgo skaityti atgimstan
čios Lietuvos ir vėlesnių lai 
jaunimas. Buvo Lietuvoj
dų, kad tarp Višinskio ir Šat- 
riojos Raganos , (dvarininkės 
Marijos Pečkauskaitės) buvu
si užsimezgusi meilė ir “Viktu
tė” esąs tos meilės rezultatas. 
Tačiau Višinskis 15M>5 m; pra
džioje vedė Juzefą Mikuckai- 
tę. Jiems gimė duktė Marytė, 
kurios pamatyti Višinskiu! jau 
nebeteko. /, \ ‘ _ ___

Antroji klaida: Blazas rasoj STEPONAS KAIRYS

jog džiovos varginamas Višins- , '■ - . 7;';į, ’"z ; - .. .. - " ■'
kis nedalyvavęs Didžiajame Vilr' ' - - 4
niaus seime. Tuo tarpu tos pa' PROF. STEPONO KAIRIO ATMINIMUI 
čios “Liet. Enciklopedijos” IV, ;
tome Mvkolas Biržiška savo ii-' Prieš buvo -paminėta III.
gesniame straipsnyje apie Did. profesoriaus Stepono Kairio de- , uė. veikla” -

seimą keletą kartų giml mettl ^.aktis- .G1- Audenas-
. r---- -._r, —x- • " "" '~r T . s ^. j IV. “Steponas Kair.vs VLIKo

labai aktyvaus to seimo daly- tautos vyro ainĄiitjes. jamzT-i 3355
Tad reikia tikėti M. Birk n.mut; nsuomaięSrunciaH'va _■ partšė žurn lHenStas Bla.i ūkimus kad stos skiltysfcus 

sudarytas Steponą Jį^ino :pą- o. į
ininklui statyti komitetas,. įjkit- - -

Iš tikrųjų'R Višinskis rio pirmininku yrą dr. Jonas]

■i'' "'P'-r-

gan

j jus metus ir pasiekė net Rusi
jos senatą Petrapily ir kurią 
Į Višinskis laimėjo. Tuo būdu 
jis daug prisidėjo 1901 m. at
gauti lietuvišką spaudą lotynų 

j raidėmis. 1899 m. rudenį V. 
'Kudirkai mirus, ant P. Višins
kio pečių krito tuomet vokiečių 
valdytoj Maž. Lietuvoj-leidžia
mo “Varpo*4 ir “Ūkininko’’ re
daktoriaus pareigos. “Varpo” 
redaktoriumi jis išbuvo iki pat 

o ‘"Ūkininko” iki 
nes spaudą atgavus, 

jo leidimas buvo perkeltas į 
Vilnių, pavadintas “Lietuvos 
Ūkininku” ir jį pradėjo reda
guoti kiti žmones. Taigi, P. Vi
šinskis keletą metų buvo pats 
darbščiausias ir gabiausias Lie
tuvos publicistas. Vos spaudą 
atgavus, daugiausia jo ir F. 
Bortkevičienės iniciatyva Vil- 

i niuje buvo įsteigta knygoms 
Jėisti bendrovė “Šviesa”, kuri 
išleidę tris Višinskio parengtus 

h^ementorius ir keletą jo para
šytų visuomeniniai politinio 
turinio knygelių.

Tik viena karta 1898 m. va- v
sąrą Višinskis turėjo laimės 
aplankyti jau ligonį V. Kudirką 
N’auiniestyje ir tai jam paliko 
neužmirštamą įspūdį. Vėliau, 
gi, jis dalyvavo, berods, visuo
se varpininkų suvažiavimuose, 
kurie įvykdavo kas metai. Ir 
kai varpininkų suvažiavimas 
1932 m. prie Šiaulių esančiame 
A leksa n d ri j os d va re, 
Višinskis pirmininkavo, 
r ė persiorganizuoti 
partiją — Lietuvos 
partiją — jis buvo 
komisiją partijos

Alena Devesienė iš Santa 
Monica, Calif., aktyviai dalyva
vo Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime, Chicagoje, ir Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komimeto seime, Brooklyne, 
N. Y. Taip pat ji dalyvavo įvai
riuose kituose pasitarimuose ir 
susirinkimuose. Ta pačia pro
ga lankėsi Bostone ir kitur.

♦ Iš Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros į ALT centrą 1976 
inetams išrinkti: į valdybų 
Teodora Kuzienė, dr. Kazys 
dlauskas, iždo globėju — 
Andriulionis, tarybos nariais 
Alena Devenienė, Juzė Gulbi
nienė, Mykolas Vaidyla,ir Grož- 

. vydas Lazauskas. Iš socialde- 
! mokratų į ALT valdybų išrinkti: 
i Juozas Skorubskas ir dr. Jonas 
i Valaitis, iždo globėju ady. Š. 
į Briedis, tarybos nariais — M. 
(Gudelis, M. Pranevičius, A. Pu-: 
‘žauskas, J. Valaitis!

♦ VLIKo ^eime L. V. L. S-gos 
atstovais dalyvavo Alena Deve-

‘ nienė iš Santa Monica, Calif., 
! V y tau tas Mačys iš V orcester, 
Ma., ir Grožvydas Lazauskas iš 
Addison, IH. VLIKo rTarvbos 
posėdyje dalyvavo Alena Deve
nienė ir G. J. Lazauskas.

ši-

Vyriausioj Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto naujai išrink
toji valdyba .sekančiai'trijų me
tų kadencijai pasiskirstė parei
gomis ir darbo’sritimis taipj 'dr

Stėpono Kairio rezistenci- 
parašė Juozas

Ki^tutis Vpliu oaV — pirminin
kas (valdybos-darbų kpctdina- 
vniias, atstovavimas ■ Užsienyje 
ir Pasaulinėje Baltų Sarr&lko 
je),.dr. Bronius Nemįckas — 
vicepirmininkas jiolrtin^ans i r 
teisiniams reikalams, infc J in 
gis Valaitis — vicepirmininkas 
visuomeniniams reikalams,- Br. 
Bieliukas —'narys infiįrmaeijos 
reikalams ir sekretoriui," Algis 
Vedeckas— narys finaijsimanis 
reikalams, Antanas Sabalis — 
narys jaunimo reikalams, Juo
zas Audėnas — reikalų-vedėjas.

♦ Lapkričio 23 d. LVLS jCIū-

lyvavo Alena DėvenieiSė, įfof. 
Mečys Mackevičius kalbėjo"Hel
sinkio konferencijos tema. ‘ Se
kantiems mėtanis išrinkta nau
ja 'kuopos vžJdybd:' ¥fkŠ>ras 
Motušis1/ Stepais -~Pa|itatrskas, 
Elena Rūkierfė ir"KažyS"Kara
zija. - • ‘ •

Rąręikšta.pad^^-js^paiį val
dybai, "kuriai sėkmingai „vado
vavo ; ilgametis r; Luopo§rpi'rnii- 
ninkas Vaclovas, Pabnkevijčiuš. 
Susirinkimui... pristatyji nauji 
nariai " Vladas Karpušį^^ ir ■ Al- 
fopsas Kiziaitis.

r v 
kyrė tremties keliai,'' Atsimi
nimų . rašymas ligos grėsmėje 
ir poveikyje, ’ Varganos senat
vės dienos Smithtownei Mirtis?

Vilniaus ___ ____________ _£
mini P. Višinskio pavardę, kaip ksniam atminimui^ šio didžio

kuriam 
nuta- 

į politinei 
demokratų j 
išrinktas į j 
programai; 

sudaryti ir tos programos pa- 
grindan buvo padėtas 1901 m. 
Višinskio "Varpe" paskelbta
sis programinis straipsnis Cre
do. Kaip žinome, iš tos parti-1 
jos su tam tikrais svyravimais 
vėliau jau Neprikl. Lietuvoj 
susikiūrė Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga. Taigi. 
P. Višinskį reikia laikvti vienu’ 

L *

pirmųjų jos steigėjų...
Taip labai užsiėmęs visuome

nine ir redakcine veikla. Vi
šinskis nebeturėjo nei laiko, 
nei jėgų kurti grožine literatū
rą. Vis dėlto, jis yra parašęs 
keletą ir beletristinių kūrinėlių, i 
Tačiau lietuvių literatūra am
žinai jam liks dėkinga. 1 
daugiausia jo pastangomis į ją 
atėjo net trys įžymios mūsų ra
šytojos: žemaitė, Šatrijos Ra- 

ir Lazdynų Pelėda. Jis

vio. 
žiškos 
pats, atrodo, dalyvavo tame 
seime. ] 
tame seime suvaidino labai žy
mų vaidmenį, nes jis atstovau
damas Lietuvos demokratų 
partijai buvo Vienas ^varbįūti- 
siųjų įvairių ‘stovių taikintojas, 
derintbjas ir Visokių karštuolių, 
ramintojas, 1 
buvo pavojus, kad tas seimas 
gali net skilti į dvi dalis arba iš 
viso nieko nenutares išsiskirs
tyti. Seime dalyvavo apie 2.000. 
lietuvių atstovų ne tik iš pačios 
Lietuvos, bet ir iš įvairių lie
tuvių kolonijų Rusijoj, Len
kijoj ir Latvijoj. Tame seime, 
daugiausia Ern. Galvanausko 
iniciatyva, ją aktyviai remiant 
P. Višinskiu!, jame dalyvau
jančių ūkininkų buvo įsteigta 
politinė organizacija, kuri pa
sivadino Lietuvos Valstiečių' 
Sąjunga. Did. Vilniaus seimas 
gal ne tiek nustebino rusus ar 
Varšuvos lenkus, kiek jis tie-’________ o__ __  __
siog pritrenkė pačios Lietuvos zo Audėno, Henriko ^lazo, Dr.

Jurgio Gimbuto, dr. J. Pajau
jo ir prof. Jono Puzjno.. Visa 
tat buvo atspausta įVarpinin- 
kų Filisterių D-jos leidžiama
me “Varpo” žurnale, hr. &, 
1965 imetąis, prof. , Stepono: 
Kairio mirties metinių px^ga.s 

Šis rinkinys susidedi Iš dalių į
11. “Steponas Kairys pirhiose. 
Lietuvos žadintojų ir kūrėjų ei
lėse” — parašyta dr “

įmanoma paliesti visų kitų P.

Į Pastangos 
valstybę, Demokratė ės Lietu- 

, vos reikalų gynimas viduje ir 
užsieniuose. ?

ivirtįimąms,” nes jis sudarytas Sfepohft Mrią j>a_- i

Valaitis, 5204 Efli^gton, Wes
tern Springs, IHinois, 6Q538 
tek (312> 246- — Užbrėžą 
ta ^visuomenės’ pastangomis 
pastatyti 4-ietuVftj T^litiri^^ka
pinėse Jam paminklų^ 

kaSrtgi W hiką’Jau ir panimkluf^i
proj ektuoti /konkursas, kirritP 
informaciniais ..reikalais suiiį 
teresuotieji gali kreiptis į Pa
saulio^ Lietuvių inžinierių Tr

I Architektų S-gos centro valdy
bos narį inž. Bronių Masioką, 
6033 N: Sheridan Rd.44M, Chi
cago, Illinois, 60660, KSA^ JTel. 
(312) 271 — 4333.

Su 
mirkų” numeriu pradėsime pa
teikti, tartum mažąją profi Ste
pono Kairio monogrofiją “Tarp 

! Aušros ir Audrų” Stepono Kai- 
į, reda

guotą dr. Juozo Pajaujo ir pa
rašytą daugelio autorių: Juo-

naudingos skaitytojams, ipifei- 
menant didyjį mūsų -tautai 
pasišventėlį, o jaunesnioji kar
ta įšigys daugiau žinių apie 

. mūsų tautos praeities, kelius
dajįęs poskyriai yrą šie: Išsis-ljos įžymiuosius kovotojus. ’

V. -^Stepono Kairio senatvės ir 
vargo dienos Amerikoje” pa
rašė prof. Jonas Puzinas, šios

SKAITYK
SKAiyįfZ

ARK
DEMOK WTfN'l

C 
šiuo “Mūsų Veiklos- Aki-.

xx .XU.X^ 
rio atminimui rinkinį

"C:

pakeliui gy- gana
neišgyveno net buvo nuolatinis jų kūrybos ska- 

pilnų 31 metų. C) tačiau kokia tintojas ir mokytojas. Ypač 
plati ir šakota buvo jo veikla tiesiog nuostabus Žemaitės at- 
beveik visuose tuometiniuose atveju, kaip ji Višinskio pa
lietu viškuose dirvonuose. Ne- stangomis iš paparstos vargų] 
buvo m vieno anų laikų svar-|jr skurdaus gvvenimo 
brsnio lietuviško reikalo, ku
rio savo įvirtu pečiu nebūtu

lenkus ir sulenkintus lietuvius, 
kurie kaip tik buvo vieni ar
šiausių atgimstančios lietuvių 
tautos priešų. Visi pamatė, kad 
čia jau ne koks mažas “litvo- 
manu*’ būrelis, bet kvla iš ii- 
gų metų snaudulio visa lietuvių 
tauta. Tik tuomet niekas ne
nujautė, kad tiek maža laiko 
beliko pačiam Višinskiu! gy
venti.

Trumpame straipsnelyje ne-Į

Višinskio v-eiktos\sričių,‘jo mo-|įinio Posmo’ Lietu?ai 
kyinosi Šiaulių gimnazijoj ir stanS°s atkurti

I Petrapilio universitete, jo dar- 
kad h - antropologijas ir Sfauto^akos ..

j rinkinio srityse, jo didžiosios 7” 
paramos lietuvių liaudies, me- II.
no dirbiniais 1900 m. Paryžiuje veisiteto profesorius'5— para- 

I tarptautinei parodai ir. darĮšė dr. inž. Jurgis Gimbutas, 
daugelio kitų dalykų. 1

Baigiant, tenka dar pažymė
ti. kad P. \’išinskis buvo tikras 
1 i c t u vy bės ąpašta I as. Ta rp 
daugelio įvairių sulenkintų ay 
aprusinfų lietuviu, kurie jo 
pastangomis grįžo į lietuvišką-

uozo Pa-
Turinys susideda iš įva 

bundant, 
Lietuvos

Steponas Kairy: — uni

ir

vadino Vladeliu Durnlhu. Ko
kį vaidmenį VI. foit^askis ir 
jo šeima suvaidino 
tautos gyvenime, 
vos šaulių Sąjungos c 
nėra reikalo čia plačiai kalbi

nes tai visiems žimma. Už

a buvo pirmasis iško teatro 
spektaklis 1XW m Palangoje.

tuometiniuose atveju.
stangomis 
ir skurdaus gyvenimo kaime 
nualintos jau gerokai pagyve
nusios savamokslės moters ta- ’jį kelią, tenka ypač pabrėžti! ti, 

Į po plačiai žinoma ir skaitoma dvarininko Vlado Putvinskio tat V. Putvinskis visą (savo g\’ 
lietinių literatūros klasike. Iš su visa savo šeima grįžimą įdie- ? vehimą labai gerbė in vertino 

tautos eiles. Tuojau jo P. Višinskį, Anot kumjSL Ylo$ 
is savo 

mainuose P. Višinskio paveiit>« 
Ją laikė ant sienos įalii Vytau
to Didžiojo. Valančiaus ir Ku
dirkos. ' J. V, I

(•ziNUtium ir aktorium bet iS(
°- ar pagaliau jo byla Pirmojo pasaulinio karo metu 
aviškų spausdiniu loty-1 :i tfvVrnn JAV ; rtaifgtausia 'či- 
rmis. kuri užtruko Irę- kagoje.

lietuvių 
ypič Lietu- 

arbuose,

Seme people learn the hard way. Pay- 
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 

. savings account for thus year’s vaca- 
... tion or .anather immediate goaL

A'good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency Carnes up, there simply 
aren’t funis to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wcfck. 
An amount you specify will ba set 
aside from your payoheat and -used 
to buy Bonds.

And while you’re going through, 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know ynu’y-p sa v- • 
ing money too.

That’s good to know.

Now E B««d« 7«y 5* % interest when held io

AeatnrM. Whor needed thaą’ <wi he ♦ 
et yrnir bank. Interest in net s ibw*ct tn State T 
<r local moome taxs< end fsdvtl tax bmqf a

amanofo kaimo ji at, tuvių tautos eiles, luojau jo IĄ Visiaskį, Anot kuniS 
i lietuvių literatūrą. I dvaras šilo Pavėžupis Šiaulių tvirtinimo. „Jų Pu t vi mik 

ir j platųjį pasaulį.

Take stock in America*
Join the Payroll Savings Plan.

A, ' * x ‘ A.

aps. tapo vienu is lietuvybės 
centrų, kai Putvinskio gimi- 

dvarinin- 
i tiesiog

nės. 
k. i.

kaimvnai. kili 1759 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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AT OUR LOW RATES

Prof. Vaclovo Biržiškos

ne

sos

Taupykite

|m

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

neša

"Nešeriai išėjusi laukta

įkvą,' ižu k ur čią^atvažia 
•a ^už tūkstančio kilome.

4 Years Saving* 
Certificate 

(Minimum $5,000)

Tūrine laikraščio “La Staro* 
pa" bendradarbis Paolo Garim- 
berti f praeitą vašarą buvęs ni
ša komunistų pajungtoje Lietu- 
VAjejPHŠęs parašė šavolaikraš- 
tyj^Jipūdžius-iŠ VI Įpjaus jrTra-

AVE”■r, Ulinsis 0455 
iL'cwkl^e.

se, dažniausiai senoviškų pa
minklinių pastatu stiliuje.

(b. d.) ->fr.

š^odp '‘'melancholiškai”. Tą 
sekrri^Jienj pp šviesiai pilkų de- 
besų Įdąnga krapnojo smulkus 
Bėpęįfrn&te^ioJietutis, drėkin- 
cĮamąš Stebėtinai r švarias sena* 
^ješ&o- gatvei ir vėlybojo goti“ 

stiliaus bokštus. 
l^>Ku metu .Vilnius teikia ge
riausią ..progą • svetimšaliui pa- 
ŽiritSt^irąjį charakterį, labiau 
§aiu^š^UBWPOS»ne sovietų jnies-

NAUJIINM, CHICAGO 1, ILL. Yf&Kl, 1KSUKKI 1, 1070

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-

šį klausimą iškelti ir aptarti ge
ležinkeliečių tarpe. - -

Toliau v-bos pirmininkas J. 
Tijūnas' padarė veiklos ..prane
šimą ir pasidžiaugė darniu susi- 
klausymu ir prisidėjimu prie 
bendrų darbų. Ypatingai dėko
jo p. Repšiams už įdedamą dar
bą ir pasiaukavimą s-gos reika
lams. -Revizijos pranešimą pa
darė J. Indriūnas. Po trumpų 
diskusijų, pranešimai buvo vien
balsiai užgirti ir priimti. Se
kantiems metams valdyba ir re
vizijos komisija .palikta senoji, 
kuriai' irgi buvo pareikšta visų 
susirinkusių padėka.

Susirinkimas aptarė II-ro to
mo išleidimo klausima ir nutarė 
— jei yra galimybė'ir sąlygos 
leidžia išleisti, neš atidėlio
jimas nieko gero nežada; Lietu
viškiems reikalams aukų pa
skirstymas, susirinkimui pareiš
kus tam tikrus pageidavimus, 
pavesta .valdybos nuožiūrai.

Nesant ypatingų sumanymų 
' bei klausimų,' susirinkimas, buvo 
baigtas išreiškus pirmininkau
jančiam" padėką už taip sklandų 
'visų iškeltų reikalų sprendimą. 
Po to sekė prieškalėdinio pobū
vio —-kūčių*vaišės.- ■< -■
įf Prieš ''yalgįJ maldą- sukalbėoj'

Kaip sekasi lietuviams gintis 
nuo rusifikacijas? Nors rusų 
kalba nuo pirmo pradžios mo
kyklos skyriaus vaikams dėsto
ma privalomai ir, kaip matyti iš 
paskutiniojo gyven tojų sura
šymo — rusų kalba naudojęsi 
36.7 nuošimčiai Lietuvos gyven
tojų, tačiau kaip pats Garimber- 
ti patyrė, Vilniaus restoranuo
se su personalu susikalbėsi vo
kiškai ar angliškai, tik ne ru
siškai. Autorius dar patyrė, kad 
Vilniaus universitete daugiau
siai studentų steigiasi patekti į 
lietuvių” kalbos ir"literatūros ■ fa
kultetą, nors jį baigę turi daug 
didelių apsunkinimų gauti ati
tinkamą darbą.

Sunku lietuviams ginti savo 
kalbą ir kultūrą nuo rusiško ant
plūdžio meno ir literatūros sri
tyse. Per naujos Operos inau
guraciją Vilniuje praeitų metų 
lapkričio 7 dieną valdžia leido 
statyti tik vieną lietuvišką ope
rą "Avė Vita”; antram ir tre
čiam vakarui buvo įsakyta sta
tyti Borodino “Kniaz Igor” ope
ra ir Čaikovskio- “Gulbių Ežero” 
baletas.. Tokia pat padėtis pri
valoma knygų leidyklose: su 
kiekviena lietuvių kalboje lei
džiama knyga dvi knygos leidžia
mos rusų kalba. Vilniuje išti
somis savaitėmis’ matysi kino

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegulariy!

. Pradėdamas apie Vilnių, jia 
ffeŠdJEa&teakrošžinetu sekma-

nūs dolerių kiekvienais rųetais, 
čia neįskaitant nuostolių iman
čių, kiek turi pakelti alkohoHkų 
šeimos.

teatruose filmus tik rusų kal
ba, tik trumpais parašais lietu
vių kalba.

Tik architektūroje, kaip to
liau rašo Garimberti, senųjų ver
tybių gynyba duoda geresnių 
rezultatų. -Ne tik po karo at
statyti visi paminklai, kurie iš
kalbingai liudija Vilniaus ir Lie
tuvos skirtingumą nuo Mask
vos Rusijos, bet ir naujų pasta
tų statyboje vilniečiai kiek įma
nydami saugosi nuo sovietinės 
“socrealistinės” ąrchitėktūros 
privalomo monumehtalizmo. Pa
vyzdys yra naujosios Operos rū
mai —i statyti iš medžio ir me
talo su marmuro papuošimais. 
Tuos rūmus projektavo ir sta
tė per devynerius metus geriau
si Vilniaus architektai. Kašta
vo šešis milijonus dolerių žymią 
medžiagos dalį gabenant iš Va
karų. Taip pat atmesti visoje 
SSSR “madoje” milžiniškų ste
reotipiškų salių-restoranų mo
deliai; vietoje jų statomi prieš
karinius laikus primenantieji 
maži, jaukūs restoranėliai, ka-

CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Phone: Virginia 7*7747

|9Į4metų
Sayings ąptąr- 

taupymo U“ MįR 
ėžtfrribi rš&alūs visas mū- 
į&įpflįpisįs. pėgejMae 
Imt g iufts

sostinės. Vilniaus klimatas at- 
sivaizduoja savo gamtovaizdyje, 
kurs yra puikus panašiai kaip 
puikus nuosavos istorijos pa
minklai, kaip jo gyventojai, kal
ba, gyvenimo būdas ir religija, 
kuriai gyventojai nori būti išti
kimi — išsiskiria iš “tarybinės” 
monotoniškos pilkumos apibūdi
nimo... Lietuvą atrodo sveti
mu organizmu, pritvirtintu iš- 
rpkavimo klijais prie sovietų 
imperijos žemėlapio. Tikrumoje 
ji (Lietuva) yra planeta, kuri 
sukasi visiškai kitoje civilizaci
jos santvarkoje, dvasine prasme 
Žymiai artimesnėje negu Mask-

Ar'jūs matėte keda nors vaikščiojančius balionus? Gali būti, jog'ir mačius, neįtikina jaunėję Tal
lahassee žiūrovu Floridos parade. Antra vertus, jie gal būt stebisi kas gi laiko žmogų nepakilus.

do. žemiai* jodau”, rašė Garim- 
|įer$b; Tiiį'. išdaro klimatas 
Mas!frojb~-tvankūs karštis, ki- 
Ifliitjš^iš^įMicios žėmėsj kaip Pa
du slėnyj^iir trumpbš bemažko 
hąltiri naktys., čia(Vilniuje) vi-. 
kiškit kitaip, .naktys., yra .tam- 
0^^jKps fię?iJg^>lnfflrą dar tik

AVENIM 

sssaaa, Illinois ars 
riioilfcSMao

kun. J. Juozevičius. kurį pašti 
.linkai skaito s-gos dvasios vadu 
Paminėtina
minimui ir pagerbimui yra nu

Cciaposaded
Quarterly

OUR SAVINGS
.CERTIFICATES 

EARN UPTO *T^%

rjemoka pašto persiuntimo išlaid-
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
Jokiu adresu: Vf*

NAUJIENOS

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

5 - . Juosės Vaičiūnienės knyga

ALPINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
; ./ MO didėlio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paš(u reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

see us for 
financing

Lietuvių Paštininkų Sąjunga 
tremtyje įsisteigė 1948 metais, 
Vokietijoje, kuri bene pirmoji 
išeivijoje subūrė savo profesi
jos narius į sąjungą. Tuo laiku 
savo- skaičiumi buvo viena iš 
skaitlnogesnių grupių, nes paš
tininkų iš Lietuvos pasitraukė 
apie 400 neįskaitant šeimos na
rius, tai buvo paštininkų protes
to ženklas prieš naują bolševiki
nę krašto okupaciją; Deja, šian
dien jau vienas trečdalis yra iš
keliavę Amžinybėn, kiti gi gy
venimo naštos palenkti nebepa
jėgia aktyviau prisidėti prie 
s-gos veikimo, kuris bazuojasi 
bendrų lietuvišku darbu.

, Nežiūrint į -tai, L. P. s-ga sa
vo apimtyje dar yra gana veikli, 
kas parodo metiniai susirinki
mai., šiais metais susirinkimas 
įvyko gruodžio 21 d., kuris bu
vo gausus ir savaip reikšmingas. 
Pirmininkavo j. Tijūnas, kuris 
atidaręs susirinkimą pasveikino 
dalyvius ir pagal patiektą die
notvarkę, (kuri be pataisų bų- 
priimta, pravedė susirinkimą."

Tylos minute pagerbti miru
sieji paštininkai ir jų šeimos na
riai. Raštu-sveikino: buvęs Paš
to V-bos. direktorius inž. V. Bi
rutis, Vilniaus c. pašto v-kas J. 
Gečiauskas, referentas J; Berėi- 
ša'ir kiti, -žodžiu sveikino-gele
žinkeliečių vardu. And; Laukai
tis paminėdamas gražiu-paštinin- 
kų veiklumą, kuris dalinai.re
prezentuoja 'ir Susisiekimo Mi
nisteriją. ’ Palaikė mintį,' kuri 
anksčiau • buvo iškelta, kad S. 
M-jos buvę visų žinybų parei
gūnai sudarytų vieną sąjungą, 
kuri bendromis jėgomis išleis
tų S. M-jos metraštį arba prisi
dėtų savo rašiniais prie numa
nyto išleisti “Paštininkų atsi
minimų” II-ro tomo. And. Lau
kaitis pažadėjo imtis iniciatyvos

Taupykite dabar.

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

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 -i

Alkoholis — lėta mirtis
Jauno alkoholiko paklaustas, 

kas mažiau pavojinga sveikatai 
— alkoholis ar marijuana, Dr.

Kovą su rusifikacija
Pavaizdavęs pirmiausiai gau

tus įspūdžius “iš lauko pusės” 
autorius toliau vaizduoja Mask
vos pastangas rusifikuoti Lie
tuvą, lietuvių ryžtingą kovą su 
sovietų nacionalistiniais impe
rialistiniais kėslais.

Italų žurnalistą nustebino pir
mų pirmiausiai rusų antplūdis į 
valdžios įstaigas Lietuvos res
publikos administracijoje, į par
tijos kadrus ir nebaigiamą, skai
čiumi didelę rusų imigraciją. 
.Tarp 1957-71 metų, — rašo Ga- 
rimberti —jų skaičius padau
gėjo 16 nuošimčiais. Drauge su

Koliolh
pasėkmes sudaro didžiausią pro- 

kad mirusiųjų at-Įblemą JAV gyventojų sveika- 
Spėjama, kad JAV-bėse yra 
10 milijonų alkoholikų, ku- 

dėjo pravesti kun. J. Juozevičius rie alkoholizmui išleidžia bilijo- 
atnašaujant šv. mišias. Tai gra
žus ir girtinas darbas, kurį jau 
galima skaityti tradiciniu.

l*rie gražiai ir rūpestingai pa
dengtų stalų, su gardžiai paga
mintais valgiais, kuriuos paruo
šė p. Repšienė talkininkaujant 
p. Liubihskienei ir kitoms, labai 
nuotaikingai buvo praleistas lai
kas besidalinant įvairiais aktua
liais gyvenimo klausimais.

J. T-nas

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

(steigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

sovietizacija lygiomis varoma 
rusifikacija. Tokioms genocido 
pastangoms priešinasi ne tik visi 
Lietuvos gyventojai, bet ir kiek 
išgalėdamas pats Antanas Jbo- 
zavičius Sniečkus, Lietuvos kom
partijos general. sekretorius nuo 
1940 metų iki pat savo mirties 
1974 metais. Kremlius stengė
si jį neutralizuoti įvairiais at
žvilgiais. Pavyzdžiui:

“Antrasis Lietuvos komunis- 
-tų partijos sekretorius, kuriuo 
einant išbandytu SSSR meto
du buvo rusas Valeri j čakov, 
dažnai savo viešose kalbose kri
tikavo Sniečkų. Negana to, 1973 
metų rudenį -Sovietų Rusijos 
kompartijos Centro Komitetas 
atsiuntė į Lietuvą, patį Šuslovą, 
kurs viešai ’išskaičiavo savo 
draugo iš lietuvių kompartijos 
visus nusidėjimus — tariamą 
jo nacionalizmą ir ekonominį ap
sileidimą, apie ką galima pasi- 
siskaityti tų laikų “Sovietska- 
ja Litva” puslapiuose.

Vokiškai, angliškai tik 
~ rusiškai ,

Panašiai kaip heroino varto
tojai, alkoholikai žingsnis po 
žingsnio save naikina. Alkoho
lis vartotoją lėtai, bet neatlai- 
džiai veda į smegenų, širdies, 
kepenų ir kasosnebepataisomą 
sužalojimą. Vienintelis geriau
sias vaistas išsigelbėti nuo al
koholio yra nepradėti gerti, o 
kurie pradėjo — nebegerti. Ku
riems jau trūksta valios mes
ti gėrus, daktaras pataria kreip
tis į AA (Alcoholics Anony- 

T- R. Van Deien atsakė, kad al-lmous).

' KNYGOS ANGLU KALBA

TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku- 
PMtfje tietoTOje apsilankius. 101 psL Kaina $1.00.

:-ĄfKiM- IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykių 
apnfetnai/Wrti: iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
f^yisL/Kaina $2.50. - .

Kristi jonas Denelaifis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Ride ■ftaštenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00. ~ \
V Priimąs B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto-bruožak pidieeiant tų laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 pd.. Kainą ^.0(j, Kietais viršeliais $4.00.

yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
yti atrflankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar

į SPAUDOS

Rąstai - _
Į246 puslapiai, kaina $3.00.
LKDžIUVIENĖS

ĄėlE JUOZĄ LIŪDŽIU
Kaina $1.00. 2
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IR BENDRADARBIAUTOJAI
(Tęsinys)

DR. V. BIELIAUSKAS PIRŠO 
BENDRADARBIAVIMĄ SU

KRAŠTU

Dr. V. Bieliauskas, Otavos 
universiteto profesorius, savo 
paskaitoje, skirtoje pagerbti 
prel. M. Krupavičių, siūlė ir 
piršo išeivijai bendradarbiavi-

mą su kraštu, okupuota Lietu
va. Siūlė kviesti meno ansamb
lius, siųsti savus į anapus, į Lie
tuvą, atseit siųsti išeivijos jau
nimą į komunistų glėbį... Siū
lė rengti Lietuvos menininkams 
parodas, o savuosius siūlė vyk
ti į Lietuvą su savo turimu kū
rybiniu meno kraičiu.

Pašiepė visus tuos, kurie yra

iš savo artimųjų, iš Lietuvos yra 
gavę tautodailės dirbinių ar me
no kūrimų ir pasislėpę jais .gro
žisi, siūlė Šias tarimas meno 
vertybes viešai išstatyti jas vi
siems parodyti, Gąsdino, kad 
išeivijai gręsia tautinės kultū
ros išblėsimo pavojus, esą gali 
tapti tik etnine kultūra.

Tiesa, profesorius paminėjo, 
kad ir Lietuvoje gręsia komu
nistinės politikos pavojus tauti
nei kūrybai, bet nežiūrint šios 
jam ir visiems žinomos tiesos, 
jis išeivijai vistiek siūlė kūrybi
nio pasipildymo siekti Lietuvo
je!...

patikimi okupanto agentai i? 
kad tik a trink tiesiem* okupan
tas apmoka kelionės ir išlaiky
mo išlaidas. O kodėl okupan-

$30.00
$16.00

$8.50
$3.00

$26.00
$14.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams  $30.00 
pusei metų $16.00 
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
Metams _____
pusei metu __
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, ifekiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halated St. Chicago 
ILL 60608, Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto M^ney 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. išskyrus sekmadienius, nuc 
9 vaL ryto iki S vai vakaro Šeštadieniais — iki 12 vai.

Kaip Barzdukas klampina jaunimą
Mokytojas Stasys Barzdukas, frontininkų Bend

ruomenės dvasios vadas ir vyriausias josios organizato
rius, bandė primesti Amerikos lietuviams naują orga
nizaciją, apimančią visus lietuvius, apgaubiančią visas 
politines grupes, draugijas, fraternalius susivienijimus 
ir niekur neorganizuotus lietuvius. Organizacija būtų 
buvusi didelė, o pats Barzdukas būtų sėdėjęs tos organi
zacijos aukščiausioje kėdėje ir Įsakinėjęs Amerikos lie
tuviams ką jie turi daryti ir apie ką jie net ir pagalvoti 
neturėtų.

Jis būtų pasiekęs savo tikslo,. jeigu jis,būtų prisilai
kęs nepriklausomos Lietuvos mokytojų pagrindinio dės
nio, bet mokytojas savo mokytojų neklausė. Nepriklau
somos Lietuvos mokytojai kalte kaldavo visiems būsi
miems mokytojams, kad mokytojo pirmoji pareiga — 
Įtikinti mokinius, kad sakai tiesą, kad nurodai teisingą 
kelią ir kad pasirinkai tiksliausią ir geriausią būdą tiks
lui siektu Pradžioje Barzdukas bandė Įtikinti Amerikos 
lietuvius, kad jo vadovaujama Bendruomenė yra pati ge
riausioji, o jo organijuojamos Bendruomenės tikslai yra 
patys aukščiausieji.

Jeigu Amerikos lietuviai būtų negalvoję, tai Barz 
dūko metodus būtų priėmę. Bet visa nelaimė, kad jie pa
tys galvoja ir pradėjo Barzduko- naudojamais metodais 
abejoti, pradėjo ji pati klausinėti. Gero mokytojo pa
reiga buvo sakyti teisybę ir Įtikinti, kad jo metodai yra 
patys teisingiausi ir geriausi. Bet Barzdukas, netekęs 
kantrybės, nukrypo nuo gero mokytojo kelio. Vietoj 
mokyti jis pradėjo politikuoti. Politikuoti labai jau ne- 
mokytojiškai. Nešvaraus darbo jis ėmėsi ne pats, bet 
Įvėlė kitus.

Prieš kelis metus Tabor farmoje jis sukvietė Ameri
kos lietuvių spaudos ir radijo valandėlių atstovus, kad iš
dėstytų jiems pačias pagrindines jų daromas klaidas. 
Jis, matyt, nujautė, kad jo pozicija slidi, todėl darbo ėmė
si ne pats,, bet Įpareigojo jauną ponią pažarstyti žarijas. 
Apie lietuvių ideologiją, politinius Įsitikinimus ir vei
kiančias grupes jauna ponia neturėjo jokios nuovokos, 
bet ji, Barzduko prikalbėta, kirto visoms politinėms par
tijoms, veikiančiom organizacijom ir kiekvienam Lietu
vos laisve besidominčiam vyrui ar moteriškei.

Sukviestiems spaudos atstovams ji išdėstė Barzduko 
suformuluotų frontininkų' pažiūrą į kitas lietuvių politi
nes grupes. Tą, pažiūrą apginti buvo daug sunkiau. Į 
tezių gynybos darbą nejučiomis ir nenoromis Įsitraukė ir 
pats Barzdukas. Visuomenės mokslų mokytojas iš jo 
silpnas, paskelbtų tezių jis neapgynė. Pirmą kartą Barz
dukas sukviestiems lietuviams parodė pačias silpniau
sias savo galvojimo ir darbo metodų vietas. Tabor far- 
mon suvažiavusiems buvo gaila, tiek daug “dirbusio” ir 
tiek daug “norėjusio” Barzduko, Tai buvo paskutinė jo 
kviesta spaudos atstovų konferencija, Barzduko sukurta 
ir vadovauta Bendruomenė daugiau tokių konferencijų 
nešaukė. Tam darbui tęsti Barzdukas Įpareigojo kitus 
žmones. . . -

Amerikos lietuvių spaudos konferencijos Barzdukui 
jau nereikalingos, bet jis nepaleido jaunos ponios, kuri su 
pelais maišė visas Lietuvos politines partijas. Dabar jis 
tą pačią ponią panaudojo lietuvių politinių grupių suda
rytai Amerikos lietuvių telktinei organizacijai ardyti. 
Barzdukas privertė tą ponią paruošti pranešimą Ameri
kos Lietuvių Tarybos Lonferėneijąi./ ,Kaip ji drąsiai skai
tė politines grupes niekinanti ’ referatą - Tabor Fartnojė, 
taip ji drąsiai tvirtino tas pačias pagrindines barzduki- 
nės “filosofijos” mintis suvažiavusiems ALTo atstovams. 
Kiekvienam buvo aišku, kad ji dėsto tas pačias barzdų- 
kines mintis, papuoštas kitais kaklaraiščiais, bet siekian
čias to paties tikslo — pakenkti Amerikos lietuvių veda
mam darbui. “Cleveland© lietuvių” pagrindinės mintys 
buvo paskelbtos ALTo konfeemcijoje, o vėliaii atspaus
dintos Naujienose.

Nemokytojiškus Barzduko metodus naudodama po
nia skelbė, jog tai yra Cleveland© lietuvių daugumos nuo
monė, tuo tarpu K. Karalis, Clevelando lietuvių visuome
ninio gyvenimo dalyvis kitaip galvoją. Naujienoms: at
siųstame rašte K. Karalis, be kitų dalykų, šitaip, rašo.:-

“Pasirodo, kad pranešimas buvo paruoštas, tam 
tikrų tikslų siekiant ir todėl neatitinka organizacijų 
atstovų daugumos pasisakyųiams ir išvadoms. Tai 
yra sufalsifikavimas visuomenės : ;______  _
reikštos mintys nėra visuomenės nuomonės, kaip pa
reiškime sakoma, bet atskirų asmenų sugalvotos nuo
monės, kad pakenktų ALTos veikldi”. (Naujienos, 
1975 m. gruodžio 27 d., 4 psl.).
Politikon įklimpęs mokytojas Barzdukas visai be 

reikalo klampina Lietuvos reikalais besisielojąnčią jauną 
ponią. Šitokiais metodais Barzdukas Amerikos lietuvių 
daugumos neįtikins, o jaunimą tikrai atstums. Kaip ta 
ponia, Barzduko suklaidinta, galės vykti Į sekančią ALTo 
konferenciją? Mokytojas pats turi būti teisingas, o jau
nimo klaidinti jis neturi jokios teisės.

nuo mėnulio nukritęs: it visai 
nepažintą okupanto tikslų ir kė
slų prieš pavergtą tautą ir išei
viją. Sunku, tikrai sunku pati
kėti, kad ponas profesorius, ne
senai lankęs Lietuvą, akistata 
viską matęs, išjautęs ir būtų ne
supratęs, visai išeivijai patirtos, 
žinomos tiesos, kad okupuotoje 
Lietuvoje net nė plaukas nuo 
žmonių galvos negali nukristi 
be okupanto žinios ir sutikimo L.

Nežinotų okupanto .vedamos 
politikos, nevedėtų jo nųolat- 
spaudoje deklaruojant, kad jie 
politikos neskiria nuo kultūros; 
kad jų supratimų, ir griežtu 
reikalavimu politika - kultūra 
privalo viena kitą papildyti, vie
na kitą išsakyti. Tarp ir yra. 
šiuo pagrindu ir kūrėjai, rašy
tojai,' menininkai prNalo kurti,! 
•dirbti, tik pagal Jc&miąniištij par- į 
tijoš' hųrbdvtą 'feają, priešingu Į 
atvejų Įie negauna riei popiėrio, Į 
nei dažų, nei mažo, mažutėlio 
teptuko...

Pagaliau, jei ponas profeso
rius taip jau lengv’aj perša siųsti j 
jaunimo ansamblius į Lietuvą, 
klausimas ąr ji§ gali ųžtikrijąti, 
kad tas. ansamblis galės vežtis, 
scenoje pasistatyti tautinę vėlia
vą, ar jis galės dainuoti, patrio
tines dainas, sugiedoti Lietuvos 
himną ?-• Jei ne, tai, kam dar. 
savanoriškai važiuoti vienos 
kryp.tięs gatve į tautinę prarają, 
žemyn galva?. t . .’

subsidijuoja atrinktuosius stu
dentas, ir kokią jiems misiją 
skiria išeivijoje, tai jau tikrai 
netenka aiškinti nei studentui, 
nei profesoriui k..

Uskhmdoje tiek tegalima pa
sakyti: nuostabu ir drauge, grau
du, net baisu pagalvoti, kad ši
toks garbingas asmuo, kaip kad 
yra a. a. prel. M. Krupavičius, 
tapo savo paties ideologijos žmo- 
!nių taip išjuoktas, — jo asmuo 
tapo panaudotas tautžudiškai 
išeivijos politikai vesti prieš ku
rią jis, gyvas būdamas, kovojo 
visa savo išmintimi, visomis sa
vų; b in ties, prigimties galiomis. 
Liūdna ir tikrai liūdna! Reikia 
manyti, kad ateities istorikas

tautiniams, pasimetėliams".
(Bus daugiau)

Tribune mokslų redaktorių^ 
Ronald Kotulak straipsnyje “Ar

lė ir jaunimą siųsti > Vilniiį pą- 
sįtob.ulinįį Tarsi
jis visai nežinoti}, kad Vilniaus 

_________ ___kursai yyą tik pįriedan^nįs pjivą- 
nuomonės. Pa- d^nimas’ ° fakti^ai yra tik pofit-

aptnuoka ąpąiti (bypasa) Širdį” 
rašo, kad per praeitos 5 
korųnaritoų'operacijų 
JAV-bėse padaafėjo dauftaę 
kaip 2,000 nuošimčiais 
chirurgai pradeda abejoti ar 
“apsimoka”. Kiekvienais metais 
tokių operaciją padaroma tarp 
40,000 ir 50,000, ir joms kasmet 
išleidžiama apie 750 milijoną 
dolerių, bet nėra įrodymo, kąd 
tokios operacijos pailgintų ąnH 
žiu rimtai širdies liga sergaa- 

i tiems arba kad sumažintų - w. 
ziką gauti širdies priepiK^i-. r.'

Operacija vadinama Hearth, 
Bypaša reiškia, kad kuriai šir
dies arterijai priskretuą ar u^ 
sikimšus kraujo krešuliais, ta 
arterijos dalis apeinama, ją pa
liekant, bet kraujui laisvai pra
eiti prioperuojamas dirbtinas 
laidas. ' X . _ y

Iš 147 pacientų, kuriems bųvč 
padaryta “apeinama” operacija, 
po trijų me^ų tebegyveno 96

čiaus, panašiomis širdies ligo
mis sirgusių, bet operacijų ųė- 
turėjusių per tą patį laikų te
begyveno 68 nuošimčiai; i ‘.'

pygįg

-t Zi'?

rūkų parengimo mokykla, pa
kištą po nekaltu, lituanistikos 
kursų vardų." šią tiesą žino ne 
tik išrinktieji, palaimintieji, 
bet ir visa plati išeiviją. Tad 
neabejotina^ kad- šią tiesą žino 
ir Dr. V. Bieliauskas.

Tik klausimas, kųdėl jis, žino
damas tiesą, siekia kitus klai
dinti? Neabejotina, jog ponui 
profesoriui yra nępaslaptis, kad 
į tą garsiąją Vilniaus mokyklą 
yra priimami tik okupantui pa
tikimų tėvu ir patikimi vaikai.

Sovietu maršalas Konstantinas Rokesovskis, apie kurį Dan Kuraitis, budi
mas praeitą vasarą Lenkijoje, surinko tiek dau$ įdomiu Marwįh<
Rokošovskis Lenkijoje buvo panašus lenkas, kaip ^generolas*7 Žemam$ Lie- 
tūvoįe. Rokosovskis tris metus praleido sovietu prievartos darbo 
Ten lis fr įalą savęs, [eląu maršalas Žukovas, norėdamas 
lihSfacTd fnusb bufu nepaprašęs Jšlefsti iš gulago Rokosovskie Ir 
vadovauti vienam karo sekretoriui. Vokiečiai prie Stafihprade buvę-su

mušti pagaf gen. Rokosovskio paruoštą kovos planą. . i

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

VURŠUVOS SUKILIMAS

Kelis kartus esu buvęs Varšuvoje. Ten buvau prieš 
Antrąjį Pasaulinį Karą, man teko kelis kartus joje bū
ti ir po karo. Karo metu Varšuva buvo išgriauta. Su
sidarė įspūdis labai nukentėjusio miesto. Karo metu 
nukentėjo ir kiti miestai, bet lenkų sostinei labiausiai 
pakenkė 194-4 metais pačių lenkų suruoštas sukilimas.

Kiekvieną kartą Varšuvos lenkai man pripasako
jo įvairiausių dalykų apie minėtą sukilimą, bet nesi
ėmiau nieko apie tas kalbas pasakoti, nes tada man at
rodė. kad lenkai gali visus reikalus išpūsti, padaryti 
juos didesnius, negu iš tikrųjų buvo.

Niekam ne paslaptis, kad Lenkijos likimas buvo 
nuspręstas jau 1939 metais, kai Molotovas su Ribben-Į 
tropu pasirašė susitarimą Lenkijai padalyti. Dėl Len-l 
kijos prasidėjo Antrasis Pasaulinis Karas ir žuvo daug 
žmonių. Bet reikia pripažinti, kad Hitleris su Stalinu 
ir Varšuvą išgriovė, šie du karo kėlėjai tarp savęs ve
dė kovą, bet Varšuvai išgriauti karo pabaigoje jiedu 
laikėsi 1939 metais pasirašyto susitarimo. Jiedu su
stabdė visus karo veiksmus, kad Varšuva būtų iš
griauta.

LENKŲ VALDŽIA NUTARS SUKILTI
Dabar aiškėja, kad paruošti sukihmą Varšuvoje 

ruošėsi visa Lenkija. I^enkai žinojo, kad rusai su vo
kiečiais yra didžiausi lenkų tab tos priešai, todėl lenkų 
valdžia užsienyje jau 1943 metais buvo nutarusi sukilti 
prieš vokiečius. Jeigu sukilimas būtų pasisekęs, tai

tada jie būtų galėję pasipriešinti ir sovietų karo jėgoms., pažįstamą, jąųųatvėš draugą, savo štabe priėmė, pra- 
Bet lenkams nepasisekė. Jie sukilo, bet vokiečiams ■ šymą išklausė, dūmą paleido ir, nieko neprižadėjęs, 
nepadarė didelių nuostolių, o rusams visai nepajėgė 
pakenkti.

Iš Varšuvos sukilimo daugiausia pasinaudojo ru
sai. Kol vokiečiai griovė Lenkijos sostinę ir žudė pačius 
stipriausius Lenkijos vyrus ir moteris, tai lenkas Ro- 
kosovskis, Sovietų Sąjungos maršalas, sutraukęs ke
lias divizijas prie pačios Varšuvos, leido kareiviams 
prie Vislos atsikvėpti, kol vokiečiai smogikai naikino 
sukilėlius.

Lenkai man pasakojo, kad vien tiktai Varšuvoje | 
to sukilimo savaitėmis žuvo 16,000 lenkų armijos ka
reivių. Tuo pačiu metu 6,000 buvo sunkiai sužeisti. 
Sukilimo pabaigoje vokiečiai paėmė nelaišvėn 9,000 
lenkų, apie pusė tiek vėl išsislapstė ir nuėjo į pogrindį. 
Vėliau Varšuvos sukilėlius gaudė sovietų karo polici
ja. Kurių nesumušė vokiečiai, tai išgaudė rusai. 

į Reikia pripažinti, kad to sukilimo metu lenkai 
■taip pat gerai užkirto vokiečiams. Vokiečiai skelbė, 
kad Varšuvoje lenkai užmušė 2.000 geriausių vokiečių 
karių Goeringo smogikų, o, 9,000 smarkiai sužeidė.

Labiausiai nukentėjo Varšuvos civiliai gyventojai, 
nedalyvavusieji sukilime, bet karo metu gyvenusieji 
lenkų sostinėje. Apskaičiuojama, kad vokiečių lėktu
vai. artilerija ir gaisrai atnešė mirtį 200,000 Varšuvos 
lenkų

Varšuvos sukilimui vadovavo lenkų armijos gene
rolas Tadeušas Komorovskis, bet sukilimo metu jis 
buvo žinomas gen. Bor vardu. Jis kelis kartus prašė ki
toje Vislos pusėje stovėjusį lenką maršalą Rokosovskį, 
kad jis ateitų Varšuvos sukilėliams į pagalbą, bet Ro- 
kosovskis piršto nepajudino. Jis net atvykusių sukilė
lių delegacijų nepriimdavo. Vieną kažkokį savo seną

atsisveikino ir leido vėl grįžti į Varšuvą.
Gen. Bor vadovavo visam sukilimui, bet pats drą

siausias Varšuvos sukilėlis buvo pulk. Ziemskis. Len
kai man įvairiausių istorijų pripasakojo apie šį suki
lėlį. Jis mokėjo iš vokiečių atimti nė tik ginklus, bet ir 
amuniciją. Pradžioje šiam lenkų pulkininkui brivo 
pavesta ginti vokiečių labiausiai bijomą Zaliborz prie
miestį, o vėliau jis vadovavo visiems Varšuvos fron- 

I tams.

Sikorskis nutarė ir įsakė lenkų armijai sukilti, bet 
sukilimo dieną leido pasirinkti patiems krašte kovai 
vadovavusiems lenkams. i

Londoiie btivusi lenkų valdžia ir karo vadovybė 
buvo įsakiusi sudilti, kai sovietų karo jėgos turėjo pri
artėti prie Vilniaus ir Lvovo. Vėliau liepė sukilti,- kai 
rusai artėjo’ ptie Baltvėžio girių, bei pačioje Lenkijoje 
buvusieji kariai sukilti neskubėjo, jie žinojo, kad tas 
sukilimas patiems lenkams didelės nąųdos neatneš. 
Kiekviena* Ieškąs žinojo, kad sovietų rffąrššfas Žuko
vas vadovavo šešiems milijonams karių. Vokiečiai bu
vo gerai apmokyti, bet tokios didelės armijos vokiečiai 
neturėjo. Amerikiečiai ne tik apginklavo, bet maitino 
ir rengė milžinišką sovietų kapo jėgą-. -

Prieš 6 milijonus sovietų karių lenkams būtų sun
ku pasiprįęšmti. Iget kai rusai priartėjo prie Varšuvoj 
tai sukilti reikėjo, jėigu jie'dar norėjo nepriklausomai, 
tvarkytis. \ , '■ . 

KOVOJQ 63 DIENAS

Gen. Bor — Komorovskis įsakė Varšuvos lenkams 
sukilti 1944 m. rugpjūčio 1 d., 5 valandą vakaro. Pra-I

džioję gen. Bor dar hųyo linkęs atidėlinęti, bjė^k^i^pa^; 
siklausė prie Varšuvos priartėjusios sovietų armijas 
tarimų varšųviečiams sukiltt ir padėti naikinti vokiė- 
čius, tai jis prįtarė šąvo štabo viršininkui ir ĮstąĮę s^į-. 
kilti. Įsakymai sukilti, turėjo išeiti žymiai ankstau, 
kad sukilėliai galėtų pasiruošti ir būti suk.hmo vietai 

Lenkai kovojo prieš vokiečius 63 dieriaš. Kai 
kino, kad Vokiečių neįveiks ir kad rusai jiemš Wvęti 
prieč vokiečius nepadės, tai nutarė baigti Sukilimu ir 
pasiduoti. Bet Varšuvos sukilėliai pasidavė vokie
čiams,, o ne rusams. Gen. Bor labai gerai žinojo;.' ko
kio tikimo sulaukė į sovietų rankas patekusieji -lenku' 
kariai. Jis nenorėjo būti rusų nuvestas į Kafyną ai- lū- 
rią kitą vięfą ir ten nužudytas, Jis pasį^ąya
kurie Varšuvos sukilėlių vis dėlto nežudė. Pats gen. 
Bor buvo nuvežtas kartų su štabo nariais į Ąustrijos.beį 
laisvių stovyklą, o karo pabaigoje išlaisvintasj- ' f

Man buvo pasiūlę aplankyti Varšuvoje jau- atsirą-; 
dushis keįs muziejus, bet šį kartą aš nutariau apvat 
žinoti visas svarbesnes 1944 nfietų Sukilimo vietas, kaxj 
galėčiau Susidaryti bendrą lenkų vestos kovos-vaizdui*'

(Bus daugiau)

DtENHAŠTl “NAUJIENAS
JOS VISAD RAŠO ;

NAUJIENOS, CHICAGO $, IU____FRIDAY, JANUARY 2, 1S76



t

TELEF. PB 8-3229

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. 8ALUKAS 
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

Besikeičią Apylinkes Pirmininkai
Kanados Lietuvių Bendruo

menes Toronto Apylinkė ap
tarti bėgamiems reikalams, 
gruodžio 9 sušaukė tarybos po
sėdį. Bet į posėdį tesusirinko 
mažas atstovų skaičius, ypač 
kad buvo numatyta galutinai 
nutarty sekančių metų yasario 
16 minėjimo vietą. ,

■ Prie progos įpuolus į buvusį, 
tik pereitą pavasarį atsistaty
dinusį valdybos pirmininką 
Mečį Abromaitį, buvo įdomu, 

■tuo reikalu, Sužinoti jo nuo- 
' monę. Atsistatydinęs Apylin
kės pirm.zbuvo paklaustas dėl 
galimų priežasčių, tokiam lie
tuviškų organizacijų vadovų 
nepareigingumui.

“ Kodėl dalyvaujant atstovų 
mažumai buvo nutarta Vasario 
16 minėjimą vėl rengti Anapi-

/ lio salėje, bet ne Lietuvių Na- 
. mūbse? Ten, toje tolimoje, 

užmiestyje ir torontiečiams

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezicte 388-2233 
OFISO V ALANDOS:

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

ir šeštad. ūktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos-direktorius.

1938 S. Manheim Rd-, Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

GARANTUOTI 
RADIJAI 

NUO §8.50i

< .. , .r . _ . . . , .. __ .

! 2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm., ir ketv. 12—8.
Sekm. ir tree, uždaryta. į

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA .

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

siliepia, skambinti Ml 3-QOOf.

TEL. — BE 3-5893 -'

DR. A. Bi GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ODOS L1GOS — CH1RURGUA
SPECIALYBĖ AKIU ŪIGOS 

3907 VZest 103rd Street
Valandosr.-pagal susitarimą.

TeL: 56fe

1002 N. ^yjESTERN^AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 ' ’
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. ftiESKAUSKAS
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WESU 71 E ET

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

; Tik susitarus.
Trečiadieniais-uždaryta.

DR. FRANK FIECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5T49
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

‘•I ŠA f: .

DR. LEONAS StlBUTIS
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 59fh STREET 

Tel.;. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Ffviczai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

helpAtr

2850 West 63rd St., Chicago III. 60619 
Te I .f.: PRospeet 6-5084

(PUTRAMENTAS) _ <
lanksmumo arba liūdesio- valandom 
gražiausios gėlės ir 'vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTĄS)
5525 So. dariem Avė. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

'r

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8X1834

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė
- ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiŲ atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
į .823 West 34 Place 

Tėte F Rentier 6-1882 .

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS - ; 
Visos programos iš W0PA, į, 

1490 kil. A. M.
' Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

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

ryto. x
Telef.: HEmlock 4-2413 J 

i , . ;
I 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

vargiai tepasiekiamoje vieto
je? Kodėl bendra apimtim, 
-praeitą vasarą Toronte vykęs 
tarptautinis Karavanas turėjo 
pelną, o lietuviškas Vilniaus 
paviljonas atnešė nuostolį? Kur 
glūdi toji esmė dėl nuolatinio, 
tiesiog chroniško Toronto ApjH 
linkės pirmininkų keitimosi? 
Po visos eilės beveik pamečiui 
pasikeitusių pirmininkų (Sen
kus, švėgždaiiė, Karpis, Pute- 
ris, Abromaitis). Kodėl ir jis, 
gan gražiai įsibėgėjęs į Apy
linkės veiklos darbuotę, turė
jęs taip greit atsistatydinti?

Mečys Abromaitis, buvęs il
gametis Kredito Kooperatyvo 
Paramos, Kredito komisijos na
rys, šeštadieninės mokyklos 
mokytojas, veiklus šaulių te
atro “Aitvaras” dramos dalyvis, 
sutiko paaiškinti.

Dėl Vasario 16 minėjimui sa
lės parinkimo ir dėl Karavano, 
Abromaitis neturįs daug ką 
pasakyti. Pirmasis atvejis jo 
jau nebeliečia, o antrasis įvy
ko tik jam pasitraukus, pra
eitos vasaros metu. Tik tiek, 
kad visiems aiškus Anapilio vie
tovės nepatogumas. Tuo labiau, 
kad čia pat, lietuvių apgyven
tame rajone, yra patogūs ir 
erdvus Lietuvių Namai. O tuo 
laiku (gruodžio 9 d.) nesusi
rinkus Apylinkės tarybos na
rių quorumui ir matant posė
dį būsiant juridiniai nepatei
sintą, jis ilgiau ten ir nepasi
likęs. .' s

Pirmiausia ir viena iš svar
biausių jo atsistatydinimo prie
žasčių, buvusi valdybos narių 
tarpe esanti pareigingumo įr 
tolerancijos stoka. Kalbant 
apie -pareigingumą, tas dau
giausia pasižymėjo jo kadenci
joje rengiant' praeitą Vasario' 
16 minėjimą. Tuo metu Toron
te lankėsi ir minėjime dalyva
vo Simas Kudirka.- f

Kviečiau t i' " iškilmes a ukš- 
tiiosius miėstb savivaldybės pa
reigūnus, tas reikalas buvo 
pavestas sutvarkyti antram vi
cepirmininkui (pirmasis vice
pirmininkas buvo ir yra kun. 
Petras Ažubalis), buv. Lietu
vių. Namų administratoriui 
Algiui Juzukoniui.

Pirm.-Abromaitis, užsiėmęs 
įvairiais, šventės reikalais suži
nojo, kad vasario 12 dar nieko 
nebuvo ^padaryta miesto parei
gūnams tk-viesti.

■ Svarstant Vasario 16 minėji
mo programą, ir -tariant, ką pa
kviesti iškilmių pranešėju, bu
vo pasiūtyta du gabūs jaunuo
liai (šiaurės Amerikos studentų 
organizacijos pirm. Antaną Ši
leika ir Karavano metu išrink
tą Vilniaus paviljono gražiau
sią lietuvaitę Kristiną Imbra- 
saitę). Bet vicepirm. kun. Ažu
balis tam pasiūlymui pasiprie
šino. Jis turėjo numatęs kitą 
pranešėją, Gabiją Juozapavi
čiūtę, ir su tuo jo parinkimu 
valdyba turėjo sutikti.

Minėjimo metu, turint 
nyje įvairius kalbėtojus, 
neužšitęstų programa, 
numatyta pasirodyti tik vienai 
taut, šokėjų grupei. Bet nei 
valdyboje, nei parengime nie
kuo dėtas Antanas Rinkūnas 
perkrovė programą taip, kad 
Simas Kudirka ir kiti dalyviai 
pavėlino visą valandą į Lietu
vių Namuose vykstantį banke-

ome- 
kad 

buvo

Kas link tolerancijos, Abro
maitis buvo įsitikinęs, kad 
Apylinkės valdyboje visos orga-j 
nizacijos ir jų vadovai .yra ly
gūs tiek teisiniu, tiek traktavi-1 
mo atžvilgiais. Bet praktikoje) 
pasirodė, kad taip nėra. Visi 
tie, kurie nesutiko su pirmojo1 
vicepirmininko nuomone, tapo 
nebepriimtini. Nebuvo skaito-1

PREVENT 
‘FOREST FIRES

vo ignoruojami. O kai kurie 
jų pasiūlymai, anot K> paties 
vicepinn.-, juokino žmones.

Abromaičiui dėl to nnsiste- 
bėjus ir pareiškus savo abejo
nę, tuometinis valdybos iždl-

*4

Vasaros malonumus prisimenant.

, ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ MENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Jie giedoto Dievo temo Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę**. Apr. 15:

Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 
jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurtoje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kinis atnna pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti je^ą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
gm^bę įr palaiminimą-’. Žinodami, kad Sta naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangehja, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Kas antrą anrrocHenį Sophie Barčus radiįas skalbia Švento Raito tyrini 
tofv aiškinimus.

Visi žino, kad mirtb yri žiauri ir pailačia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rutieji? | tę klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, S715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 6062$.

IV. RAITO TYRINĖTOJA!

įlinkas (dabartinis pirm.) Vytau
tas Bireta paaiškino, kad Apy
linkės valdyba esanti tik darbo 
kuopa. Jos pareiga yra tik vyk 
dyti iš aukščiau ateinančius nu 
rodymus. Tokiu atsakymu 
nepatenkintas Abromaitis pasi
klausė, ką visa tai reikštų? Kur 
būtų tos, Toronto -Apylinkei 
nurodymus duodančios aukš
tumos? Ir į tai jam nebuvo tie
sioginiai atsakyta. Bet tuo pa
čiu buvo valdybos nutarta šauk 
ti ypatingą posėdį sekančią sa 
vaitę. Tiems ir kitokiems rei
kalams plačiau, išsiaiškinti.

Sekančios sąvaįtės posėdžio 
dienai dar nepriartėjus ir pirm. 
Abromaičiui nieko nežinant, 
per lietuvišką radijo valandė
lę buvo pranešta, kad Apylin
kės valdybos posėdis nebeįvyks. 
Jam pasiteiravus pas iždininką 
Birefą 'paaiškėjo^' kad kėliems 
valdybos nariąms pasitarus,, 
posėdis buvo atšauktas. Dėl 
tokio, kai kurtų narių sava
rankiškumo Abromaitis dar 
daugiau nustebo. Tai matyda
mas, jis galutinai įsitikimo, kad 
visa jų valdyba' esanti tik pap 
•rasta primafinių1 užfiiačių ma
rionetė. Ir dėl lb,;*'bendra ap
imtimi, ' nė įtik nebuvo Įmano- 
ma'1jok'ia kūrybingesnė veikla, 
bet' visa ", taip vadinama, To
ronto Apylinkė ribojosi užmies
tyje esančios parapijos rėmuo
se. '

Tai patyręs i< ilgiau nebe- 
laukdamasx pirm. Abromaitis 
įteikė atsistatydinimo pareiš
kimą. C

Jo pareiškimas buvo palan
kiai priimtas ir sekančią savai
tę, tuojau paskelbtas spaudo
je. Dėl Tokio skubotumo ir 
pabrėžtinai viešo jtaigojimo, 
gavosi neva savotiško pasiten
kinimo įspūdis. Kad taip sėk
mingai vėl buvo išstumtas, per 
apsirikimą į valdybą patekęs 
ne “savas” žmogus.

S. gįPraackūnas

tautinio politinio peizažo bruo
žu”.

Savo užsienio politikos kalboj 
Fordas pasakė, kad jis grįžo iš 
savo kelionės po Rytų Aziją bei 
Pearl Harbor sukaktuvių cere
monijų “su nauja pasišventimo 
dvasia... pasišventimo naujai 
priklausomybės ateičiai ir ben
dradarbiavimui su visomis Ra
miojo Vandenyno tautomis”.

Jis nužymėjo šešias pagrin
dines gaires US Azijos politikoj:

• Amerikos stiprybė būtinu-, 
mą stabilaus jėgų 
cifike išlaikyti.

• Ekonominiai 
partneriški 
yra “musų 
das”. •

• Ryšių 
Kinija.

e Nenutrūkstantį U. S. in- 
'dėlį tokių šalių kaip Indonezija 
ir Filipinai, kurios yra nariais 
Rytų Azijos Bloko.

• Tikėjimą, kad taika Azi
joj priklauso nuo svarbiausių 
politinių konfliktų išsprendimo, 
ypač Korėjos klausimo.

$ Tikėjimą, kad taika Azi
joj reikalauja ekonominio ben
dradarbiavimo struktūros, at
spindinčios troškimus vikų tos 
žemės' rutulio dalies tautų ir 
jų svarbą kaip Ū. S. prekybos 
partnerių.

Vienintelis naujas elementas 
šioje politinėj deklaracijoj yra 
Fordo pabrėžimas paralelės po
litikos U. S. ir komunistinės Ki
nijos.

Ir jis nepaliko jokių abejonių, 
kad pati svarbiausia sutikimo 
sritis yra bendras troškimas pa
sipriešinti “hegemonijai”, kuri 
tapo-kinų koduotu žodžiu, išreiš
kiančiu sovietinę ekspansiją.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

balansui Pa-

ir kariniai 
su Japonija,ryšiai 

strategijos pagrin-

normalizavimas su

įkaityk p# t s Ii; paragink

KITUS JKA1TYT-X
S A U 7 I E N A S

Fordas apie Aziją
US ir Kinija turi bendrus tikslus r * " ' : '

HONOLULU. — -Prezidentas 
Fordas paskelbė naują “Ramio
jo'Vandenyno doktriną” Azijos 
politikoj, išskirtiną U. S. ir Ki
nijos ryšiais, kurie, jo žodžiais 
tariant, “tampa pastoviu tarp-

Susiriitkhno 
PRANEŠIMAI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBLLIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS

6845 Sa WESTERN AVE.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubBe t-SSgi

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Bridgeport© Lietuviu Namu Sa
vininkę susirinkimas ivyks sausio 
mėn. 3 dieną. 1:00 vai. popiet 3808 S. 
Union Avė., Įėjimas iš kiemo, antras 
aukštas. Nariai malonėkite atsilan
kyti. nes yra daug Įdomiu pranešimų. 
Taip pat galėsite užsimokėti nario? 
mokesčius už 1976 metus. Kviečia.

Stella Kaulakis, pirm.

, . NIKODEMAS UDŽIUS
Gyv. 7129 W. 114 St, Worth, III.

Mirė 1975 nv gruodžio mėn. 29 d., sulaukęs 89t metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoje. Tauragės apskr.

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

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

wicz) koplyčioje. 1T028 Southwest Highway, Palos Hills. Illinois.
i šeštadieni, sausio 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios

Visi a. u. Nikodemo Lidiuus giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdžiai kv|eėiann dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini, pa- 
tarnaVlnH ir atslavefldninią. /

Holiddę lieka:

4 Žmona, giminės.

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

Chicagos <
•Lietuvių
Laidotuvių '
Direktorių J 
Associacijos ,i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LTTUANICA AVĖNUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
4446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

3354 So. HALSTED STREET Phono: YArds 7-1811
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Kam tikėti, kun. Balčiui ar Kronikai?
Vilniaus Gimtasis Kraštas IL Krikščiūną ir Kauno vysku-; 

1975 m. spalio mėn. 23 dieną pijos Juoz. Matulevičių-Labuką 
Nr. 43 455 į savo skiltis įsidėjo ir Kauno kunigų seminariją, ku
kuli. Roberto-Kęstučio Balčio fo-Irioje mokosi 53 studentai (klie- 
to nuotrauka ir duota interviu 
to laikraščio bendradarbiui Vi
liui Baltrėnui, kuris aprašo kun. 
Balčio įspūdžius, gautus trijų 
savaičių laikotarpyje okup. Lie
tuvoje. Kun. Balčys per pra
ėjusius penkeris metus jau penk
tą kartą lankosi okup. Lietuvoje 
ir kiekvieno apsilankymo pro
ga jis mato naują ir didelę pa
žangą kultūroje ir pačiame gy
venime. O ypatingai stiprūs 
ekonomiški reikalai. Turėdamas 
progos aplankęs Vilniaus naujai 
pastatytus priemiesčius — Laz
dynų ir Karoliniškius, kurie su
darė labai gerą įspūdį, o jau 
savo gimtojo Panevėžio mies
to nė atpažinti negalėjęs, taip 
gražiai atstatytas miestas ir iš
gražintas. Į paminklų grožį i

Teko aplankyti Lietuvoje žiai ir š’.’uriR: u 
aukštesniuosius- vyskupijų vai-Į O ypatingai svarbu, kad vi- 
dytojus: Panevėžio vyskupijos l są dieną laikomos atdaros, nes

rikai).
Vilniuje, kiekvieną dieną lai

kęs mišias šv. Mikalojaus baž-i 
nyčioje ir vieną sekmadienį lai
kęs mišias Aušros Vartų baž
nyčioje. Laike pamaldų, visuo-Į 
met matęs bažnyčioje didelį ska-i 
čiy dalyvaujant maldininky-ti- 
kinčiųjų. Aplankęs ir kitas baž
nyčias ir visur matęs jas nau
jai atremontuotas ir švariai už
laikomas.

šv. Mikalojaus bažnyčiai už
dėtas naujas stogas. Viršum 
didžiojo altoriaus įdėtas 
tebernakulis, 1 _
bai įdomi. Bendrai yra Vilniuje 
specialistų-architektų ištaiga, 
kuri stengėsi apsaugoti bažny
čių architektūrą, kaip istorinių 

ir jos visos gra- 
aplankyti Lietuvoje! žiai ir švariai užlaikomos.

HELF WAHTCD — MME
1.. Ji Darbininku r^ikU

, BEEF BONERS-
We haye recently expanded our facilities and. have openings 

for experienced ' ■
PIECE WORK COW BONERS.

Steady, employment all year long in a modern beef boning operation. 
Extremely good pay checks. PJease apply in person for an interview 

z at our plant Must be able to speak some English.

WEXLER MEAT CO.
963 W; 37th STREET

' 927-5656 ? : .---- ijr r ------  
už dėmesį ir-paramą lietuviškai 
spaudai, taip pat už gerus lin- 
kėjinjus Naujųjų Metų proga.

~ Ppųia Spfija Reimanas iš 
Bridgeport© „apylinkės, buvusi 
mūsų kąjmj-įė, lankęsi Naujie
nose palinkėti. Jąimmgų Naujų
jų Mėtų. Ta proga spaudos pa-, 
ramai įteikė penkinę. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas 6 mėn., bet pavardės prašė 
neminėti.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE MB SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Okeaną matuojantis satelitas SEA- 
------ c y j SAT-A bus NASA įstaigos paleistas į 
kurio istorija la-1 erdve 1978 m. Jis matuos bangu aukš

tį, paviršiaus vėjus, jy kryptį, tempe- 3? 
ratūrą ir aprūpins radarą bangy ir 
ledu paveikslais. Surinktais daviniais 
galės pasinaudoti valdžios įstaigos, 
universitetai ir prekybos bei pramonės 

įmonės.

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 
I $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

I
 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- I 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, sncailistimų. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- j 

| kai ir kt.
i 

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money I 
g Orderi

AMERIKOS LIETLWIU ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HI. 60629 8 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
. ...... . ..... . . ____ . <

L”    : ' ----- '........... =================== x
MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ugu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
Ž022 W. 69 ST^ CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

—  '''   ' ' -- ' M- -  1 '   —   , -j. '■ .   •. '

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

.JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio S0 metu Minint ta sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos Jietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paversrtu lietuviu laisve 
neidamos’’ ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu 
ei jas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt’ 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku 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, pusei mėty — SI4.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniu© 
se — S3L00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

daug lanko eskursijų. Net ir ei
linės paprastos bažnyčios visą 
dieną atdaros.

Aplankęs Rasų ir Antakalnio 
karių kapines, visur stebino nau
jai sukurti menininkų ir skulp
torių antkapiai, paminklai ir 
skulptūros.

Labai turi gražią aplinką An
takalnio karių kapai ir labai gra
žiai prižiūrimi, ten dega amži
noji ugnis ir daugybė gėlių prie 
kapų.

Kun. Balčys,. ragina daugiau 
rašyti Į Ameriko's lietuvių spau
dą apie objektyve bažnyčios vei
klą Lietuvoje ir tikinčiųjų gyve
nimą, kad čia randama bendra 
kalba tarp tikinčiųjų ir netikin
čiųjų, nes kiekviena valstybė 
tvarkosi kitaip. Jis džiaugiasi 
Lietuvos vaisinga kultūra ir pa
žangia kūryba. Todėl jo supra
timu, nieko negali duoti pozity
vaus, jeigu išeivių laikraščiuo
se paskelbiamos tendencingos ži
nios atkartotos iš neobjektyvių, 
klaidinančių šaltinių. To nerei
kėtų. Labai gaila, kad kun. B., 
lankydamas Vilniuje ir kitur ne
matė, kad okup. Lietuvoje, o ypa- 
ingai Vilniuje dauguma bažny
čių yrą paverstos prekių ir mal
kų sandėliais ar muziejais. Bu
vusi Vilniaus katedra dabar pa
versta Paveikslų Galerija ir kon
certu sale. šv. Kazimiero bažny
čioje įkurtas atejistų muziejus, 
o šv. Jono bažnyčia paversta šo
kių ir sporto sale ir t. t.

švento Petro ir Povilo katedra 
paversta architektūriniu muzie
jumi. Tas pat yra ir su šv. Onos 
bažnyčia. Jos laikomos visą die
ną atdaromis, bet jose :_____
ir mišias laikyti leidžiama tik iki 
8-os vai. ryto ir po 5-os vai. va
karo. nes dienos metu lanko jas 
ekskursijos kaip meno ir archi
tektūros muziejus. Kaip dabar 
suderinti L. K. B. Kronikos 
šauksmą visam pasauliui, kad 
okup. Lietuvoje, okupantas nai
kina tikybą ir uždarinėja baž
nyčias, o kun., Balčys kalba vi
sai priešingai. Tai kas turi gin
ti Lietuvos bažnyčios reikalus, 
kad ne dvasininkai ?

J. Kreivėnas

ko valstijų, yra 125 mylių ii-, 
gurno ir apima 600 ketvirtainių 
mylių plotą.

Nors legendos apie Champlain, 
ežero “pabaigą” niekuomet ne
nutilo, ir šimtai žmonių tvirti-, 

savo akimis” matę, bet 
“pabaisą” plačiai pagarsino Ver
mont Liffe Magazine laikraščio 
redaktorius Hard, kurs su savo 
žmona į milžinišką ungurį pa
našią “pabaisą” matė 1962 me
tais per Darbo Dieną. Jis be kt. 
rašė: \“Sunku apsakyti kaip ji 
atrodė”. Įdomiausia būva tai jos 
galva — didelė, balzganą-ir ap
skrita kaip, paplūdimyje ižaidžia- 
mas kamuolys. Mano žmona ma
tė iš vandens iškilusius du ar 
tris puslankius. Netrukus ji 
gana greitai., ^nuplaukė tolyn i 
ežerą”. Kitas, Harold Patch va
žiuodamas į pikniką sustojęs 
paežeryje užvalgyti matęs “kai 
ką panašų Į milžiniškai ilgą gy
vatę, apie 20 ar 30 pėdų ilgu
mo”.

Patch tvirtina, kad Champlain 
ežero pabaisa yra “daug dides
nė už Loch Ness pabaisą”. ■. .

uiu- į 

melstis

Pigi gera priemonė 
"vandalams" naikinti
Kai kurie JAV mokyklų dis- 

triktai .išbandė su geriausiais re
zultatais, kaip išnaikinti vanda>- 
lizmą, kurs ligi šiol mokykloms 
pridaro milijonus dolerių-:ąūo- 
stolių. Tam tikslui pradėtą leisti 
šeimoms, gyvenančioms “namuo^ 
se antoratų” {traleriuose) Apsi
gyventi '-mokyklų-, pieniuose, su 
sąlyga, kad. tokįoš šeimds- aky
lai stebės ir praneš policijai1-bet 
kokius vandalizmo veiksmus?7Vi
sur, kur tokios šeimos mokyklų 
kiemuose apsigyveno, vandaliz
mas staiga nepaprastai'sumažės 
jo, o daug kur?*visiškąd išnyko. 
Pavyzdžiui, Elk Grove Kalifor- 
ni j oje, mokyklose. Įsilaužimų ~ ir 
nuostolių pridarymų būdavo apie 
50 kiekvienais metąis, dabar be- 
buvo tik du. r .

Pinellas ir Lake - apskrityse, 
Floridoj e, treneriuose'. • -apsigy
venus policijos Jr. mokyklų, -tar
nautojų šeimoms vandalizmas 
visiškai išnyko. - . - '

..— Georgėj. Stungis, Louis- 
yillę, Ky., anksčiau gyvenęs Chi- 
cagoję, švenčių proga atsiuntė 
.sveikinimus, 10 dol. auką ir pir
muosius įspūdžius apie naują 
gyvenvietę bei ten sutiktus tau
tiečius.

— Linda ir Jonas Raudėnai iš 
Brighton Parko apylinkės pa
sveikino Naujienas švenčių pro
ga, o savo linkėjimus parėmė 5 
dol. dovana. Tos apylinkės vie
na ponią užsisakė Naujienas 3 
mėn., bet pavardės prašė nemi
nėti. . ’

■ * ' L ' ?

— Anglijos - Britanijos Lietu
vių Klubas Chicagoje švenčių 
proga paskyrė Naujienų para
mai. 20 dol. ir juos įteikė per 
klubo pirm. V. Palubecką. Nau
jienų vadovybė dėkoja klubo 
vžtldjrbaį ir visiems, to klubo na
riams.

VISIŠKAI UŽDRAUSTI 
CHPSMIKALAI

M ... t •

Aplinkos Apsaugos Įstaiga 
(EPĄ) Washingtone visiškai-už
draudė vartoti* du “pesticidus” 
(parazitams naikinti chemika
lus) chlordane .ir heptachlorą, 
kadangi įtariama, kad -jie gali 
sukelti vėžį. Jie buvo .plačiai- 
vartojami Įvairiems dezinfekci
jos tikslams, kaip termitams ir 
kt. parazitams naJkinti.

Chlordane ir heptachlor pri
klauso plačiausiai vartotų, bet 
jau anksčiau uždraustų pestici
dų “šeimai” — DDT, aldrin ir 
dieldrin. :

— Lydia ir Edvardas Palai-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago,JU. Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI. v

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. ' , INCOME TAX SERVICE

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608

Siunč’u __________ doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

□

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS ..

AMERIKA JAU TURI
NUOSAVA "PABAISA" 

t- t-

Burlington, Vermont. — Ligi 
šiol Anglijos anglai didžiuoda
vosi turi “pabaisą” Loch Ness 
ežere ir ta pabaisa iki šiol netu
rėjo saves vertos konkurentės. 
Visa tai jau praeitis — ątaiga 
pagarsėjo JAV šiaurės rytuose 
esanti maža valstijėlė Vermont, 
plačiai pasiskelbė turinti daug 
ilgesnę už Ix>ch Ness “pabaisą”,
kurią dar 1609 metais pirmasis čiai. Berwyn, Illo atsiliepė į pla- 
iš“baltųjų žmonių” pamatė ir j tinimo bei naujų skaitytojų va- 
aprašė Samuel de Champlain j jų užsisakydami Naujienas vie- 
(1567—1635-, prancūzų tyrinė
tojas. Kvebeko įsteigėjas ir pir
masis Prancūzijos gubernato
rius Kanadoje. Champlain rašė 
savo akimis matęs ežere, ku
riam buvo duotas jo paties var
das I^ke Champlain, “didelę il
gą gulinčią ežere pabaisą., kuri 
leido paukščiams nutūpti ant sa
vo snapo ir vienu išsižiojimu 
juos prarydavo”. Champlain eže
ras, tarp Vermonto ir N®w Yor-

neriems melams. Naujieji mū
sų skaitytojai p. Palaičiai ilga
mečiu darbu ir tvarkingu gyve
nimu įsigijo daugiabutį namą 
šioje puikioje apylinkėje. Nau
jienų vadovybė jiems dėkinga

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

—Leonas Krajauskas iš Mar
quette Paiko apylinkės lankėsi 
Naujienose pratęsti prenume
ratą ir palinkėti; darbuotojams 
bėi bendradarbiams 'laimingų 
Naujųjų MėtįP^Ta proga jis 
Įteikė penkinę Nąūjiėnų para
mai? Naujienų vadovybė nuo
širdžiai dėkoja visiems už lin- 
kėjimus ir už aukas, platinto
jams už pastangas, o. naujiems 
skaitytojams ųž dėmesį ir gerą 
payyzdį.' Platinimo vajaus pro- 
.ga7 Naujienos' 'yra' siunčiamos 
šusipąžiiiimui 2 savaites nemo
kamoj.'..;..?; ; _ ?; . ’.? v ;

— Kalėdų išvakarėse Mokslo 
ir Pramonės* muziejuje ' įvyko 
etninių grupių pasirodymas prie 
kalėdinių eglučių.. Jaunųjų lie
tuvių choras Mantiniuose dra
bužiuose labai-gražiai padaina
vo lietuviškų dainų prie gražiai 
papuoštos eglutės. Lietuviams 
buvo pirmenybė. Meksikiečių 
ansamblis, antras po .lietuvių; 
taip pat gražiai pasirodė su savo 
muzika ir dainomis.

— Judita Baltikaitė ir Diana 
Gfiliūtė dalyvavę Curie aukšt. 
mokyklos kalėdinėje programo
je. Jos mokęsi specialioje pia
no klasėje.

— Joseph Kasputis, lietuviš
kos veiklos veteranas iš Keno- 
shos, atsiuntė tokį laišką: “žie
mos švenčių proga noriu pa
sveikinti Naujienų darbuotojus 
ir bendradarbius, linkėdamas 
visiems ištvermės ir geros svei
katos. Naujienos yra tapusios 
geriausių laikraščiu, šventai gi
nančiu Lietuvos ir visų lietuvių 
reikalus. Prie Jūsų puikaus 
darbo jungiuosi nors maža au
ka, čia. įdėdamas penkinę”.

— RašyL Andrius ir Ona Mi
ronai iš Los Angeles išvyko į 
naują gyvenvietę, 821 Caminito 
del Sol, Carlsbad, Cal. 92008. 
Reikia daleisti, kad išėjus į pen
sininkų luomą ir įsikūrus nau
joje rezidencijoje, jie turės dau
giau laiko kūrybai bei bendra
darbiavimui spaudoje. A. Mi
ronas yra gyvenęs Chicagoje ir 
dirbęs Naujienose. Be abejo, jis 
ir akt. Ona-nepamirš Naujienų 
savo straipeniah bei būsimų ke
lionių aprašymais.

— J. Balnionis iš Marquette 
Parko apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, kartu su gerais 
linkėjimais atsiuntė penkinę 
Naujienų paramai. Tos apylin
kės žymus veikėjas užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neminėti. 
St. Liaudinskas iš Tiilsonburg, 
Ont., Kanada, atsiuntė du dol. 
Naujienų vadovybė visiems nuo
širdžiai dėkoja.

PROGA DABAR
MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 

auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

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

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

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismantę. Naujas garažas. Arti 

z q>arko ir California Ave. 6reif galite 
užimti. S29,900.

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metinių pajamų. Arti mūsų. 

■$71.700.

VALDIŠ REAL ESTATE
2825 West 71st St Tel. HE 7-7200

o Jonas G. Evans praneša, 
kad šį' šeštadienį, sausio 3 d. 
7:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje bus šv. Mišios už pa
laidotų iš Mažeikos - Evans laido
tuvių koplyčios mirusiųjų sie
las. Tokios pamaldos būna 
kiekvieno mėnesio 1-mą penk
tadienį. Apie. pamaldų tikslų 
laiką būną pranešimai. (Pr).

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS Z 

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551 , '

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER-AVĖ. 

Tel. 257-5861

* _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY. JANUARY 2. 1978

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

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymei ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

(Pr).

Bringenybėt, Laikrb&lal, Dovano* 
visom* progom*.

1237 WEST Mrd ST. CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 50631 Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vlenlntelj
lletuvĮ kailininką

Chicago je

NORMANĄ

263-5826 
(įatugoa) ir 
677-8489 

(buto)

2nd Floor Chicągo, DI. 60601

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURANCE

Call Frank Zapolis

GA 4-3654

D Ė M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 

--------

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefj REpublic 7-1941

give

HEART 
FUND




