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DĖL KOLONIJŲ AFRIKOJE
Pritaria idėjai atšaukti karo 
jėgas iš okupuotos Angolos

MASKVA,. Rusija.— Sovietų valdžios leidžiamas ir kontro
liuojama Pravda ilgiausiame straipsnyje teisinasi dėl JAV amba
sadoriaus ir kitų valstybių kaltinimų apie pastangas vėl pavargti 
išlaisvintą Afriką.

Portugalija prieš 7 savaites 
davė Angolai laisvę,. bet Sovie
tų valdžia siunčia Klibos karius, 
ir savo patarėjus Angolai koloni
zuoti. Pravda sako, kad sovie
tų valdžią.’nenori kolonijų Ango
loje, nesteigs ten karo bazių ir 
nesirengią Angolos išnaudoti, 
Sovietų valdžia yra įsitikinusi, 
kad marksistų^ vadovaujamas 
“liaudies frontas’-?'turi teisę įei
ti į valdžią, todėl šią grupę ir 
remia. Pravda . pritaria princi
pui atšaukti kitų valstybių ka
ro jėgas iš Angolos, Sovietų Są
junga savo karių Angoloje ne
turi.

Ilgame straipsnyje Sovietų 
komunistų partijos ofięiozas

'valdžfdšr* politiką Afrikoje.

Kanadoje didėja 
rasinė neapykanta
WASHINGTONAS. — Sa

vaitraštis “U. S. News & World 
Report” rašo, kad nuo Naujo
sios Škotijos rytuose iki Britų 
Kolumbijos vakaruose Kanado
je kaskart dažniau pradeda reik
štis rasinė nepakanta ir susirė
mimai. Toronto mieste prieš ke
liolika dienų baltųjų ekstremis- 
tų būrys puldinėjo gatvėse pra
einančius juodžius -ir kėlė neri
mą juodųjų' organizacijų susi
rinkimuose.
. z Juodųjų imigracija
. Dažnėjančių susirėmimų tarp

PRALAUŽĖ ŠIAURĖS UŽTVANKAS, - 
20,000 DANU BĖGA IŠ NAMU

-LONDONAS. — Nepaprasto smarkumo audra su daugiau 
kaip šimto mylių per valandą vėju penktadienį ir šeštadienį, 
sausio 2 ir 3 dienomis nusiaubė Britu salas ir šiaurvakarinės Eu
ropos dalis; užmušta rftažiausiai 30 žmonės, sunaikinti žieminiąi 
pasėliai, nuskandinta daug mažesnių laivų ir valčių, aptvindinti 
dideli žemės plotai ir plačiose srityse suardyti elektros energijos 
įrengimai ir susisiekimas.

■ft.

Trys Amerikietės, kurioms pirmiausia gali tekti pakilti į erdvę. Iš kairės į deširtę matome Dr. 
Mary Johnston— medžiagų inžinierę specialistę, Carolyn Griner, taip pat erdvės medžiagų spe
cialistę ir fizikę Ann Whitaker. Jos apmokomos pakilti į erdvę, erdvėje laikytis ir dirbti moks
lininkių darbą. Erdviu tyrinėjimai dabat ruoš iami Amerikos erdvėms tyrinėti draugijos ir Eu
ropos erdviu agentūros. Visi prisidės prie erdviu tyrimo išlaidy ir galės naudotis patirtomis 

žiniomis. Amerikiečiai visus iškels į erdvę.

FORDO VYRIAUSYBĖ NELAVINA IR VĖLIAUSIOS ŽINIOS
"'■i**" ,

Anglijoje, kur audroje žuvo 
24 žmonės, keliai užblokuoti iš
rautais medžiais ir joks prava
žiavimas neįmanomas. Londono 
oro pranešimų centras skelbia, 
kad per 29 metus nieko panašaus 
nėra buvę.

Dapijos pietvakariuose šiau
rės jura keliose vietose pralau
žė pylimus ir užtvankas. Polici
ja įsakė ko skubiausiai evakuo
ti gyventojus iš dviejų miestu
kų ir plačios pajūrio srities. Dau
giau kaip 20 tūkstančių žmonių 
bėga savo namus ir mantą pali
kę.

Olandijoje, kaip policija pra
neša, pylimai jūrą atlaiko, bet 
audros smarkumą galima įsivaiz
duoti iš to, kad vėjas vieną se
nyvą moterį užmušė, nublokšda- 
mas jsHitio jos namu balkono ir 

bevažiuojant 
rarnU hm t ne ciirrm arinėj

Kubos bandymai 
nepakartojami

Užsienio valstybių atstovai, 
stebėdami Kubos gyvenimą, pri
eina išvados, kad Kubos tipo re
voliucija kituose P. Amerikos 
kraštuose negali būti pakarto
jama jau vien dėl to, kad nega
lės įsikišti rusai. Bent taip ma
no stebėtojai. Gali komunizmas 
perimti kitų P. Amerikos kraš
tų valdymą, bet jis nebus toks Į 
kaip Kuboje.

JAV -užblokavus Kubos salą, 
Į ją įsikraustė Maskvos visokio 
plauko pasiuntiniai su visais, ru
siškais ginklais: patarėjai, dak
tarai, mokytojai,- propagąndis-

tūra Tass, neraūdonuojant sa
koma: “Sovietų Sąjunga nieko 
Angoloje neieško... nei ekonomi
nių, ne karinių n ei kitokių iš- 
rokavimų”. Girdi, “Visoki tei
gimai apie Sovietų Sąjungos in
tencijas ten. įsigyti militarines 
bazes ir apie sovietų karinę eks
pansiją Afrikoje neturi pagrin
do”... .

Kritikuodami Sovietų paramą 
marksistų vadovaujamam “Liau
dies Sąjūdžiui Angolai Išlaisvin
ti (MPLA) Vakarai pradėjo 
reikšti susirūpinimą, kad SSSR 
turi tikslą Angolos pakraštyje 
įsirengti laivyno bazę ir. iš jos 
kontroliuoti laivininkystę Pietų 
Afrikoje.

“Pravdą”, kaltindama dvi ki
tas grupes — Tautinį Frontą 
Angolai Išlaisvinti (FNLA) ir 
Tautinę Uniją už Angolos Visiš
ką Nepriklausomybę (UNITĄ) 
tvirtina, kad jos atsisakiusios 
dalyvauti Sovietų siūlytoje lai
kinoje koalicinėje valdžioje ir 
pradėjusios kovą. Faktas, kad 
daugiau 'kaip 30 valstybių pri- 
pažinusios MPLA, rodąs, kad 
Sovietų Sąjunga yra pusėje tų 
jėgų, kurios išreiškia Angolos 
gyventojų tautinius interesus.

“Pravda” '‘tvirtai” pasisako, 
kad būtų nutraukta svetimų ar
mijų intervencija Angoloje”, bet 
iš viso “Pravdos” tono matyti, 
kad Sovietų Sąjunga savęs ne
skaito intervencioniste, tik “rė
mėja MPLA, vienintelės Ango
los laisvinimo grupės, “kuri tu
ri teisę į valdžią”. Tvirtindama, 
kad jokių slaptų susitarimų dėl 
Sovietų teikiamos Angolai ka
rinės paramos, apie 
“patarėjų” siuntimą 
žodžio.

ginklų ir 
nėra nei

suvažiavę

'Kanadoje priežastimi skaitoma 
nepaprastai padidėjusi juodosios 
rasės žmonių imigracija. Pavyz
džiui, 1967 metais juodžių imi
gracija iš Azijos ir Afrikos su
darė 11.4 nuošimčių, o 1974 me
tais — 28 nuošimčius visos imi
gracijos.

Iki šiol spalvotų rasių žmonių 
Kanadoj e zskaičius buvo 2 nuo
šimčiai (bendras. Kanados gy
ventojų skaičius yra 22 milijo
nai. Spalvotųjų imigrantų dau
gumas Toronto mieste 1962 me
tais juodžių skaičius buvo kele
tas tūkstančių, o šiandien' yra 
tarp 80,000 ir 100,000.

Visos 10 Kanados provincijų 
priėmė įstatymus, kuriais ga
rantuojama visoms rasėms, tau
tybėms ir tikyboms teisių lygy
bė ieškant darbo, mokslo ir ap
sigyvenimo. Praeitų metų liepos 
mėnesį Kanados premjeras P. 
Trudeau paskyrė specialią ko
misiją piliečių civilinėms tei
sėms ginti ir tas •teises laužau- , 
tiems, bausti. ... 1'

/ u ' % *7 i tšiemet vienas aukštas, Kana- 
dos valdžios asmuo nusiskundė,” 
esą “per eilę metų kalbėjome, 
kad rasinėmis problemomis pa
sižymi tik amerikiečiai, o mes 
galėjome didžiuotis savo tole
rancija. Pasirodo, klydome”.

* Keturi Trentone 
gubernatoriai mano, kad valsti
jos, gubernatorių priežiūroje, 
turėtų tvarkyti teikiamą pagal
bą bedarbiams, tai mažiau pini
gų išsieikvotų, Federalinė val
džia nepajėgia teikiamos para
mos sukontrpliuoti.

milijonų kyšio
NAIROBI, Kenija. — Afrikos 

Sąjungos valstybių pirmininkas 
Idi Amin teisinasi, kad jis ne
gavęs iš Sovietų Sąjungos $50,- 
000,000 kyšio. Jis negalįs išaiš
kinti, kodėl didokas naujų Af
rikos valstybių vadų skaičius 
nutarė priphžinti Angolos “liau
dies fronto” vyriausybę. Jis taip 
pat atsisakė aiškinti, kodėl jis, 
išvaręs sovietų ambasadorių, vėl
sutiko atnaujinti draugingus milijonų vertės. Fresno apskri- 
santykius su Sovietų Sąjunga, ties metinės pajamos vertina-

Kitų Afrikos valstybių vadai mos 28.5 milijonais dolerių, Au
ginami, kad jiems tekusi dalis droš, kurios suparaližavo Wyo- 

150 milijonų dolerių vertės kyšio, minga, iki dviejų pėdų sniegu

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Fordas praeitą šešta
dienį pareiškė, kad jo administraciją nelavina ir nerengia užsie
niečių Angolon. Baltųjų Rūmų papuoštas spaudos pranešimas pa
kartojo šį. prezidento Fordo pareiškimą.

Bet kongreso komiteto nariai 
nebetiki prezidento parešikimu. 
Jie,dar kartą rengiasi klausinė
ti administracijos pareigūnus, 
ČIA viršininką ir sekretorių Ki- 
singerį, ar kartais nėra leidžia
mos sumos užsieniečiams lavin
ti.

Spauda 'paskelbė, kad 150 
amerikiečių jau pasiųsta į An
golą. Paaiškėjo, jog tai netei
sybė, Iš viso Valstybės Depar
tamentas paskelbė, kad Ango
loje tėra 8 amerikiečiai įvykiams 
stebėti, bet ne intervencijai da
ryti.

Prezidentas Fordas, turėdamas 
galvoje kongreso nutarimus ir 
kęngreso vadų nuotaikas, įsa
kė sekretoriui organizuoti tarp
tautinu .kampaniją visoms karo 
jėgoiŲ^’atšauktį iš Angolos.

■ , Pietų' Afrika sutikusi atšauk
ti savo karius, jeigii išvyks So 
vietų patarėjai, mechanikai ir 
rusų atsiųsti Kubbs karių 'ba
talionai.

Šalnos Kalifornijoje
SAN FRANCISCO. — šalnos 

Kalifornijoje'pastaromis dieno
mis pridarė milijoninius nuosto
lius citrininiams vaismedžiams 
ypač Tulare ir Frensno apskri- 
čiuoife, bet dar truks keletą die
nų, kol nuostolių dydis bus nu
statytas. Skaitoma, kad tempe
ratūra pasidaro kenksminga kai 
ji nukrinta žemiau 25 laipsnių, 
o praėjusįz penktadienį tuose 
apskričiuose ji buvo nukritusi 
iki 18 laipsnių.

Vien Tulare apskrityje citro 
vaismedžių derlius pasiekia $100
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Ginklų prekyba
Pradedant 1975? m., JAV yra 

pardavusios ginklų mažosios 
Azijos valstybėms daugiau kaip 
už 16 bilijonų dolerių: Iranui 
už 9.2 bil., Saudi Arabijai — už 
4.3 bil. Kuwaitui — už 400 mil. 
Izraeliui — už 2 bil.

Svarbiausia, kad .ginklai par
duodami ir toliau stambiais kie
kiais, ir kad JAV yra visiškai 
bejėgios kontroliuoti* ir prižiū
rėti tų ginklų judėjimą. Tokia 
ginklų padėtis mažojoje Azijoje 
veda prie karo, kuris gali įvel- 

ir JAV.ti

Krenta paskolų
nuošimčiai

Federalinė namų administra
cija FHA praneša, kad nuo 1976 
m. sausio 5 d. bus sumažinti nuo
šimčiai už valdžios garantuotas 
paskolas pavieniams namams 
pirkti. Apartmentiniams, dau
gelių butų namams bei atski
riems butams pirkti, nuošimčiai 
pasilieka tokie patys — 9^.

Per pirmuosius dešimt 10 mė
nesių, 1975 m., FHA ir Vetera
nų administracija VA yra 
rantavusios 57,000 paskolų 
kilnojamam turtui įsigyti.

R8- 
ne-

♦ Freda Kirch wey, ilgus 
tus redagavusi The Nation, su
laukė 83 metų ir mirė Floridoje.

me-

užvertė vakarinę Nėbraską ir 
iki 10 colių naujo sniego Minne- 
sotoje. Nebraskoje ir Minneso- 
toje sniego pusnys siekia nuo 
5 iki 10 pėdų. Temperatūra 
nukrito iki šalimo laipsnio iki 
Meksikos pasienio.

<> Chicagoje studijuojanti Ira
no studentų grupė pikiėtavo 
Irano atstovybę, reikalaudami 
nežudvti iraniečiu, nušovusiu du 
Amerikos karius patarėjus.

♦ Policija surado bateriją ir 
laikrodžio dalis bombos, kuri 
sprogo LaGuardia aerodrome ir 
užmušė 13 žmonių. Policijai la
bai rūpi surasti moterį, kuri gir
dėjusi pranešimą telefonu apie 
šiame aerodrome išsprogdinimą. 
Jau suimtas vienas 17 metų ber
niukas, lelefonu pranešęs apie 
artėjantį sprogimo pavojų.

•^Aukščiausio teismo pirmi
ninkas pataria administracijai 
paskirti daugiau teisėjų, nes 
teismai nepajėgia laiku 
spręsti.

♦ Floridoje atsirado 
biečiai, pasiryžę vykti
lą ir kovoti prieš Kastro An
golon pasiųstus karius. Kubie
čiai sako, kad Angola privalo 
būti demokratinė, o ne komunis
tų valdoma. Fedro Martinez su
darė norinčių vykti Angolon ku
biečių sąrašą.

♦ Paštas pakėlė laišku per
siuntimo kainą iki 13 centų, bet 
už kitus patarnavimus kainų ne
kels, kol teismai tars galutiną 
žodį.

♦ Washingtone du ginkluoti 
piktadariai, užpuolė vakare JAV 
Aukščiausiojo teismo buv. tei
sėją Tom C. Clarką, 76 m. amž.

bvlu iš-*

365 ku- 
Į Ango-

. 'revbHūcijos sugriautą krašto 
ūkį, Maskva metė ir tebemeta 
milijonus dolerių Į Cąstro su
kurtus revoliucinius nasrus. Ta
čiau tie rusiški milijonai nesu
geba panaikinti reikiamų kas
dienio vartojimo prekių, maisto 
ir ’butų trūkumo.

Reikia vienok pripažinti, pa
sak stebėtojų, kad Kuboje nėta 
bedarbių. Joje visi privalo dirb
ti, nežiūrint, yra ar nėra darbo. 
Antra, Kuboje gydymas, švie
timas, ligoninės yra neapmoka
mos, kadangi iš dirbančiųjų iš 
anksto nuo uždarbio atskaitoma 
tiems reikalams nustatytas val
džios procentas.

Trečia, Kuboje nesimato pa
vienių ubagaujančių asmenų, 
gal būt todėl, kad jie neturi tam 
laiko: visi privalo dirbti ir, antra i 
vertus, visi gyventojai tapo varg
šais.

Sovietų laivynas 
viršija vakariečius 
Buvęs Britanijos jūrų žinybos 

viršininkas kap. John Moore pa
rašė knygą “The Soviet Navy 
Today”, kurioje įrodinėja, kad 
šiandieną sovietai turi didelį ir 
galingą laivyną, kokio prieš tai 
nebuvo.

Lygindamas Su vakariečių jė
gomis, jis nurodo, kad ameri
kiečių laivynas techniškai yra 
geriau įrengtas ir jo jūrininkai 
yra geresni kariai nekaip rusų. 
Sovietų laivynas dėl savo papras
tumo bei primityvumo gali il
gai išsilaikyti vandenyse be ap
rūpinimo.

Knygos autorius pabrėžia: 
“Jei Sovietai pasisavintų ir įsi
stiprintų Angoloje, tai tuomet 
sovietai lengvai galėtų tikrinti 
visus jūrų kelius”.

nusviedė po pravažiuojančio au
tomobilio ratų.

Laivyno helikopteriai išgelbėjo 
iš audros blaškomų žvejybos ku- 
terių 22 žvejus Elbės upės žio
tyse, Vokietijoje, kur 112 my
lių per valandą staugiantis vė
jas viską rovė ir laužė ką aptik
damas ir mažiausiai 7 užmuš
tus žmones palikdamas.

Uragano smarkumo viesulai 
nusiautė ir šiaurinę Prancūzijos 
dalį, nuplėšdami rrąmų stogus, 
išpūsdami langus sa visais rė
mais ir lyg kokius sausus lapus 
ritindami su savim automobi
lius, ratus ir ūkio padargus; 

ypač žiauriai nusiaubta Lile apy
linkė.. Vienas 60 metų amžiaus 
žmogus mirė iš išgąsčio, kai au
droje nutrauktas energijos kal
belis pradėjo arti jo gatvėje 
žerti kibirkštis. Prancūzijoje, 
kaip ir Anglijoje, kur vėjo “sū
kuriai siekė 105 mylių per va
landą, daug tūkstantių žmonių 
liko be šviesos ir šilumos. Jų 
laimė, kad audra ajnešė šiltą orą, 
bet švenčių savaitgaliui į Žie
mos rezortus suvažiavę pašliūžų 
sportininkai likę be sniego neį
gali slidinėti ir. kol kelius nu
valys. negali namo grįžti. '

Merseyside krantinėje audra 
nutraukė nuo saitų 200,000 to
nų Shell Oil tanklaivį ir užmetė 
jį ant smėlio seklumos.

/Lodo, kad keliose Malo- 
jų salų vietose komunistai ruo
šia perversmą, juos verčia prisi
dėti prie komunistinės Kinijos.

+ Praeita savaitę jaunuoliai 
pradėjo užpuldinėti New Yorko 
požeminio traukinėlio keleivius, 
atiminėja pinigus.

Daktarai protestuoja
Pietų Kalifornijos apie 20,000 

daktarų paskelbė dalinį streiką, 
protestuodami prieš draudimo 

bendroves, kai jos pabrangino 
net 350% draudimo mokestį. 
Daktarai tais sumetimais sulėti
no gydymo darbą ir teprižiūri 
tik būtino reikalingumo ligonius.

Kalifornijos gub. Brown įsa
kė savo patarėjui tartis su dak- j
tarsis bei su draudimo bendro- bando pradėti pasitarimus su 
vėmis ir sutvarkyti susidarusią; Sirija dėl Golan aukštumų ir Pa-. Vakare galimas sniegas, 
gydymo krizę. < lestinos klausimo. 1 ‘

Izraelio užsienio ministras

Saulė leka 7:1X, leidžiasi 4:34»
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Priimami visi be rasės, tautybės 
ir tikybos skirtumo. Mokestis 
visam 10 dienų kursui tik $10.1 
Sąlygos gana spartaniškos, tai i 
yra be didelių ištaigų. Pavyz-I 
džiui, nakvynėms vietos yra dėl Į 
120, bet sutalpinama iki 200 j 

"pacientų”. Gydymo personalą 
sudaro pats Fhra ir 70 vienuo
lių, kurių 20 patys buvo “nepa
taisomi” narkotininkai.

Naujas ateivis turi padaryti 
įimtą priesaiką niekad nebevar
toti narkotikų ir kitų neragin
ti vartoti. “Tik 20 nuošimčių 
pagijimo kredituojama vais
tams, o 80 nuošimčių pačių pa
cientų ryžtui”, sako Phra. Jis

Bcb Tamarkin, Daily News j 
korespondentas, rašo iš Arabu-Į 
jį T ilande, kaip Thamkrabogj 
btidis'm vienuolyne, per 100 my-1 
lių į ;iaurę nuo Bangkoko, vie
nuolis Phra Chamroon jau *18 

gydo nepagydomus alko- 
llįlikus ir narkotininkus ir jau 
"išgydė daugiau kaip 40,000 per 
10 d erių kiekvieną. Gydymo 
kursą> trunka 10 dienų.

lig laiką Tailando ’(Tajaus) 
valdžia i tą gydymą ir gydytoją 
nepa'.mkiai žiūrėjo, bet kai pats 
tos gydyklos steigėjas Phra 
Chamroon pėsčiomis nukeliavęs 
į Eangkoką Įtikino valdžią, tai 
valdžia jo gydyklai' net žemės
pastatams ir ’parkui pridėjo. Įsako- kad žmo^ui> kurs Pats ne- 
Nuo U4i4 metų Thamkrabog pa- i siryžta Paveikti, niekas negali 
sidarė neoficialiu rehabilitacijos . Pa£elbėti.
centr.'.. išlaikomu visuomenės j Pirmas penkias dienas paci- 
aukemis. Gydyklos steigėjas į entai gauna garo vonias ir po 
Phra "raeitais metais is Filipinų , mažą puodeliuką paties Phra 
gavo Magasaysay premiją, ku- • Chamroono slaptai virtos žoly- 
ri"t:n yra vertinama lygiai kaip !nės. Su ta arbata pacientas tu- 
'Euro'oje Nobelio premija. ri gerti daug vandens kvortomis,

G’.dymo metodas susideda iš. kas pacientą verčia kartkartė- 
•patie« paciento apsisprendimo mis vemti. Tie pacientai, kurie 
(t vi. to noro nusikratyti įpročio),! savo pirmųjų 5 dienų “kuraci- 
dva-inio vadovavimo, vaistažo- ją” yra atlikę, rankomis plo- 
lių ir ‘šalto kalakuto”, kurs ko- i darni drąsina ir džiugina naujus 
respondencijoje nepaaiškintas.1 ateivius, kai jie pradeda vemti.

MEDES SEKNO GYVENIMO BRUOŽAI
i r

* ••’ 'titrj \aier:ko$ lietuviai Juozą Adomaiti Dėdę Šerną
■ nt>Kai pažine įkaite ju straipsniui, knygas ir K ta u ©esi jo paskaitų 
.laoai jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
4ieni> ous įdomu prisiminti ^enus laiku* ir pasKaHyti gražiu istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 

s.M.1! . .tuNG paia>.vią VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 

.. .m .t paže uju. u naujiesiem* ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA 
• irnjivjs vaizdus, gražia litera’urme forma pasakojimas

d u o.* progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
neoiogme veikia

Antanas Rūkas, “VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
uiaicxu Šernu gyvenimo oruozai. Išleido Amerikos Lietuviu istori 
io> u ra u gi ja. Chicago. 1962 m 206 -psl./kaina 2 dol

NACJiF>NU^ A41MJNISTR AC1JO.IF

PLIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

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

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomė 
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietimų daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas -sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Juozas Kapačirrskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremUniu stovyk 
lose Vokietijoje 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas KapaČinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra iia tnali ankstesniųjų atsiminimu tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kunanėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruola 300 psl Kaina 7 dol.

Č1KAGJETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore bu\o Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė. Kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1,50 Yra taip pat 

.išversta į anglų kalbą
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu 

vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl S3 00
O. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 

loriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. AŠi knygos p?rašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LI6TUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2 00

Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $150

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOS!, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

•ftHanlranf d* r b© valandomisirb* ui*ak<Ht paštu Ir pridedi ui 
6ekl ar pinigine perlaida

Trys amerikietės Marshall erdviu centre apmokomos, kaip elgtis Žemės traukimo neturinčioje erd
vėje. Iš viršaus į apačią matome Dr. Mary Johnston, Carolyn Griner ir Ann Whitaker. Jos gal 

dar šiais metais bus iškeltos į erdvę kartu su pasiruošusiais Europos mokslininkais.

lyginta* ui informaciją, kuri 
privestų prie žudiku areštavi
mo.

ė ę- - x w \ W * * tV J
Gi/, 'aidžia tą pa

Antrą diena pacientas pri
daro “savyje užsidaręs” bet vie
toje rūkalų ar narkotikų jis .'gau
na stiprią dozę laksatyvųį ku
rie paleidžia jo vidurius, ir po 
to pacientas tik miega. Sekan
čias 5 dienas pacientas artimai 
prižiūrimas taisosi, atgauna jė
gas, ima garo vonias ir mintyse 
stiprina savo ryžtą. ' .' • ....

Pagijimas labai daug priklau
so nuo aplinkos, į kokią pasitai
sęs pasveikęs grįžta... Pav.? grį
žusių Į Bangkoko miestą apie 
20 nuošimčių vėl atkrinta, d grį
žę Į kaimą, toliausiai nuo; civi
lizacijos tik i nuošimtis beat- 
krinta. jpr

. T ~ --’7—~~~ ... - ų—SS vėliau lydėjo savo tėvo kūną at-

Dykumoje sudužo 'Kas nužudė Wekha?
lėktuvu^ i'1 . ..
IvULUTUD -y.’ Atėnų skyriaus .viršininko* Ri-

BEIRUTAS-^Libano sprauš--'charde Reicho kūtes pirmadie-
minis keleivinis lėktuvas ketvir- ni buvo pasiųstąs oru- į;'JAV j 
tadienį nukrito -įArabijos pu-1 Amerikos karinių-oro pajėgų 
siasalio dukumos smėlynus, sn-1— 1 =====
duždamas į tris iššukinėtus me-J'j';^Maiioiria,; kad La '‘Guardi^, 
talo gabalus ir užmušdamas vi- j poniba buvo paslėpta moneta- 
sus 82 Ižktuve esančius. Imis operuojamo) spintelėj ba-

Prieš ateinant nakčiai, heli-’ ^ priėmimo skWiuje. 
kopteliais atsklidusios geIbėjMp0 įgirto buvo
mo grupės ištraukė iš to ^Vidu-| pH^g 45-— sinihiai 
rinių rytų oro linijų” Boeing 720j. "T" ! '
55 kūnus, bet vėliai! pakilę smė- 
lio sūkuriai u^ęsė'likusiu 27-aul.tu p!i5t-atu 
kūnų išgavimą įkibyto. ■ 1 ■ 'L■■ ■ '*'

Tų oro linijų įgaliotinis paša-’ r 
•kė.^kad lėktuvas sų-.-lorkos- įgu- : 
la ir 67 kelerviai_s3.nęteko radi
jo kontakto keletą nųnučįų priėš’ 
krisdamas iš >pėdų ąukš- j 
čio žemyn į 
neutralią zoną tarp Saudi . Ara-, 
bijos, Kuveito ir Irako.

Lėktuvas, pavaduojantis rkitą, 
kuris negalėjo skrišti dėl mecha
niškų sutrikiirių. ^pSkilo’ išj Bei
ruto. Plikti ivarkafestinĮ.-skrL 
dimą į Persijos "Įlankos valsty
bes Dubai ir Muscaten; t.-.j ..

Tarp žuvusių, buvo- 2& užsie
niečiai, jų- tarpe 4 britai, 6 grai
kai, 1 norvegas, 1 kiprietis ir 11 
vaiku. Amerikiečiu lėktuve ne
buvo. Priežastis šios tragiškos 

- ! c- * ,r
avarijos, kuri yra pirma šiom 
oro linijom 12 m etų' bėgyje, ne
žinoma. ’ . z r ’ 7

’ Vėlai antradienio naktį ma
ža bomba padarė žalos 6-ių 

; kuriame yrą 
“Amerikos banko” , Barkeley 
įstaiga. Ar buvo sužeistų ne
žinomą. '.j...

Fordas davė parėdymą Co- 
lemanui sudaryti specialią gru-i 

sprogimą Ląj 
- Guardįjoj ir rastų būdus už

kirsti kelią panašiems įvy
kiams.

e

lėktuvus " .
' VAŠINGTONAS. — EI Al. Iz

raelio oro linijos, išmokusios 
daug apie bombas sunkiu bū
du, pastoviai taiko saugumo 
procedūras, kurios eirfa hėpąl/- 
gintf toliau^ nėr bet kas; apie 

•ką čia • galinid 'gklvoti/ftė£ T>d ne
laimės : Ta Guardia aerodrome.

Įsiutinti įvairiausiu žudikiš
kų gudrybių, kokias tik išradin
gos jos priešų galvos gali suma
nyti, Izraelio valdžia Įrengė kaž
ką panašaus į geležinę uždangą 
aplink savo mažą tarpkontinen- 
tinį sprausminį laivyną.

Palyginus su O’Hare, La Gu
ardia ar bet kokiu kitu svarbiau
siu JAV aerodromu, Lod aero
dromas yrą tikra karo stovykla.

įvaikydamosios tos nuomonės, 
kad efektyviausias būdas'išlaiky
ti saugumą yra nekalbant, apie 
jį, Izraelio oro linijos atsisako 
skelbti tiksliai priemones, kurių 
jos imasi apsaugoti savo lėktu
vus nuo pavojingų žmonių ir 
daiktų, Bet laike telefoninio in
terviu iš New Yorko ofiso ant
radienį, oro linijų įgaliotinis 
Peter Brunswick sutiko papasa
koti apie bendru/principus. ,

Visas . bagažasį einantis Į EI 
Al lėktuvus, yxa peržiūrimas 
prie pnėmimo .i-stąJo, keleivio 
akivaizdoj, pasakė ’ Brunswick.
fBag&as be kęfeivio nepriima

mas. Kiekvienas keleivis turi 
garfcrttubti už kiekvieną atskirą 
bagažą, kaFjis lipa į lėktuvą.

Bagažas negali stovėti be žmo
gaus. pridėjo Brunswick.

Lodo aerodrome nėra moneto
mis operuojamo užrakinamo ba
gažo spintelių, kokioje, matomai, 
buvo paslėptas pirmadienio 
sprogstamas užtaisas La Guar- 
dijoj.

Brunswick, kalbėdamas apie 
aplinkybes, kurios, manoma, bu- . 
vo. La Gvardijoj sprogimo me-|C1Us 
tu, komentavo, kad ' atvykimo *’us

>ri9<n<

300 FBI agentų 
ieško sprogdintojo

Vašingtonas. — ROj keletos 
valandų po prezidento .Fordo 
grįžimo Į Vašingtoną antradie
nio naktį 300 FBI agentų ėmė
si ieškoti nusikaltėlio, padėju- 
sio laikrodinę bombąLa Guar
dia aerodrome, kuri. užmušė 
13 žmonių ir 73 sužeidė.

Prezidentas, tik Itą grįžęs iš 
slidinėjimo atostogų'Vail, Colo.. 
asmeniškai įsakė aukštiems ad 
minin.stracij.os tarnautojams 
pagerinti aerodromS apsaugos 
priemones po sprogimo New- 
Yorke.

k t

r 
vyriau- 
Teisin- 
tarnau-

“Mes turime ką ners daryti 
terorizmo kontrolės srityje”, 
— pasakė Fordas, kiek’ anks
čiau. išvykdamas iš Vail. #

Prezidentas įsakė^kad fede
ralinės pastangos hutų padi
dintos užkertant kelią pana
šiems įvykiams.

Prezidento spaudos sekreto
rius Ron Nesen pasakė žurfia- 

jhstams. kad papildamas skįai- 
agentų tikriausiai 

priskirtas įvykiui ttrfi. Jis 
situacijose paprastai būna bend-pnhsa^e 
ra suirutė”.

Ši suirutė, jis pasakė, padaro 
bombos padėjimą tarp atvyks
tančio bagažo lengvu darbu.

To negali atsitikti EI Al pro
cedūrose. oro linijų įgaliotinis 
pasakė. Tačiau jis nedavė de
taliu. ELN

k kad nėi įtariami, 4toei 
sprogdinimo motyvai nežino
mi. y.-

Fordas kalbėjosi ŠU 
siais Baltųjų Rūmų ir 
gumo departamento *.
tojais ilgiau kaip valandą ap
saugos priemonių k Įaugimu.

Baltųjų Bumų siiafriukiino 
pradžioje transporto.' ąekretu- 

SKAITYK IR KITAM PATARK r’»s William T. Go lema/* 
ii pasakė, kad ypatingai dėme
sys turi būti skiriamas apsau

gai bagažo spintelių.
SKAITYK DEVOKPATTnI

owo šescądiev psstųsM testu- 
vu j NeapoĮj ^ydytpuifli. Ji, ti- 
Įfirnasi, skrta^ią savaitę | Va- 

šeši JAV .ambasados marinų-jse kapinėse., 
sargybiniai įnešė apdengtą Ame
rikos vėlįąva karstą f lėktuvą, 
kuris, kaip numatyta, turėjo ant
radienį atvykti į Andrew karinę 
oro bazę prie Vašingtono.

Welch buvo nušautas pereito 
antradienio naktį trijų kaukėtų 
žudikų, po ,to, kai Jis grįžo, su 
savo žmona Mąria iš kalėdinio " . * - k* J ' ’ *' » į ,
vakaro JAV ambasadoriaus' re-. niąi. 
zidencijoj. . . n

Kai marinai įiešė-karstą ptbr 
Welcho tėvą, sėdintį invalido kė- , 
dėj, šis;į atsargą išėjęs ariniJeš 
nulkininkas nuleido galvą ir vėr-’ 
kė. Nužudyto sūnus Patrick; 28- 
metų, pirmasis marinų' korpu- 

Įso leitėnarftas, stovėjo greta sa
vo senelio ir, kai karstas buvo 
nešamas pro-šalį saliutavo. Jis

skiras 30,000 dol, atlyginimas 
tam,. kaą duos informaciją, apie 
Welcho žudikų asmenybes. ' 
, Graiką -policija neturėjo jo

kių konkrečių žinių, apče žmo- 
ne$, nušovusius ČIA Atėnų sjky- 
riąus yįrši/»nkąr pranešė -Šalti-

Alkoholikai ir nuotykiai

Amerikos’’’Medikų Draugijos 
-pranešimu, alkoholikai turi du
syk daugiau Akcidentų <nuopuo- 
liųj-i'negu- n'ealkoholikąi; be to, 
alkoholikai- gyvena .dvyliką me
tu trumpiau-negu negeriantieji. 
Apie -10Q tūkstąnčių mitinių me
tų bėgyje- tūri ką nqrs - bendra 
;su.alkoholiu?

.i gal į JAV. ■' 5
__ _ __________ ■ Welch našlė/'sukrėsta vyro nu-

Nužudyto. ?CIĄ^dyrilį’ karis įvyko jos.akysė,>
SKAITYK TR 'K I TAMPAT ARK 

SKAITYT ^^NAUsnENAbB

~*u.oo 
$6.00

, Gra- 
®r$ 45.00

5

A

j RIMTA K5VGA GEKJXnSf^'TMW^N’A
Naujienose galima gauti puikių knygy, kurios pa puoš 

J knygų spintą ar lentynę. ‘ -*** ?

.7 ’K. Bielinis, PENKTIEJI ^ĘTAL
K. ’Bielinis/ DIENOJANT‘'gražia?T^tąr‘
Dr. Kazys Grimis, ATSIMINIMAI * *

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina ^C"'
Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ

RIJA, 1 dalis. 208• psL/'insUf
sėliais — $2,00; JI dalis,- 22j-psp-ii
tais viršeliais   .Tlzį

Prof. S. -Kairys, LIETUVA BUDO, $53°.
Kipras Bielinis/GANA TO JŲNGO>49Ž psL5

sėliais. ...ž. :. ___į......._ ’tt’—
" Juozas Liūdžius/ RAŠTAI 25Q __ O.L -XI *53.00 į

P. Liūdžiuviene, ATSIMINIMAI API^ JUOZĄ^^ŽlU
> 88 ^L  ;S1.00 -
Janina Narūne, TRYS l-R VIENA^ja !

170 psl.. 53.00 <
M Gudelis, POVILAS-MILERIS; 2^į ' <

‘ puslapiai <  $3.00 j
Knygas , užsakant reikia 'pridėti 25r-^čt- /

----- 'J N A U j i E N J
■ * • ■ ” ■ ■-. * * h? ’ ' 1

173$) >. Halsted SU. Tel H^S-6100 !

)
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Some people learn the hard way. Pay* And while you’re going through"
checks disappear fast. grocery bills, car repairs, vacation

Day-io-day living expenses eat up weekends, kids’ toys and rfights out 
a lot. And maybe part goes in the on the to ’ ~“’s
savings account for this year’s vaca- in 
tion or another immediate goal.

v 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 comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need. , 

Ualess there was a nest egg build
ing up ah that time. <•

A good way to build that nest egg 
is withUJS. Savings Bonds. The easy 
way to buy than is to sign up for the 
P ayroll Savings Plan where you wcAk. 
An amount you specify will be set 
aside from your payeheak and used.

X*

i

r

5*

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

*<r
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, Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plam

i
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k upvua

n Posakis,t pats muša, pats rė- 
kig; dažniausiai buvo' taikomas 
raudoniesiems imperialistams,

Kyla klausimas kuo paženk
linti kitą Lietuvių Bendruome
nę? Nėra jokia paslaptis juk tai

guriems tas posakis gyvenimiš- bendruomenei išimtinai vado- 
įtinka be -įokių rezervų. Su vau j a Fronto Bičiulių partija, 

dpgalĮpstą^įmų reikia konstatuo- tad nesijausiu padaręs didelę 
fi, jok pastarųjų kelių metų lai-įklfiidą, jeigu pridėsiu raidę (f). 
Mipyje irne rautkmi, bet im- Aj.tėjant (f) LB Tarybos rin- 
^hztouf ^mimnga išeivijos Į kimams periodiškai
dĄl&l-tai-pat-savo veiklą pradėjo l spausdjnarnį sknudai,

J^ty^mušd, patys rėkia’ Ipukreiptįjjrieš asmenis nesutin-

■'' Nėyardirfdąmas risą-laiką be- 
šikaFtojančių-"“mųšimų ir rėki- 
•mų*’<^)adcūtihį tokį “Įianfušimą” 
•$e - /priekaišto ~ į-padėmotistravo

"Draugo” pusla-
pjticfeę Jr Navakas. '

Konstatavus įvykusį faktą, 
juk. dabar JAV yra dvi L. Ben- 
drudmėnėsį daroši- painiava apie 
tos'^encįntomėnes rašyti, nepri- 
riįišiųs kokios -nors pastabos, 
Skaitytoja& gali tiesuprasti, apie 
kųjąąi bendruomenę: rašoma.

K&ip ir rėbrgąnizuota
IĮ. Bendruomenę, baigusi reor-

įr jj dabar yądinąsi: JAV Liętu- 
Yių^Bendruoinenė'Tikiu, kad 
^Uyųsieji reorganizuotos nariai 
įriukšmp nekels, jeigu prie jų 
Oįrgaipzacijos pavadinimo pridė
siu tr.).

kančius su (f) LB vadų vedama 
liniją. Gruodžio 23 d. “Draugo” 
laįdoje, J. Navakas pademonstra
vo šimtą ir vienu procentu kaip 
reikia mušti ir rėkti. Jo rašy
tame laiške “Draugui”, prirašy
tą eilė keiksmažodžių prieš, kaip 
jis ■ sako: ’’neramioji lietuvių 
bendruomenės dalis, revoliuciniai 
nųąiteikusi, “neklaidingieji” 
“triukšmadariai — inirtuliui pa
daryti galą (sustabdyti) pra
gaištingą darbą atskalūniškame 
kelyje, geriau patikrintų savo 
tautinę sąžinę”, ir t. t. Kol kas 
kruvinaisiais buržuaziniais na
cionalistais dar neišdrįsta vadin
ti, bet nenustebsime ir tą išgirdę.

Navakap, išplūdęs visus, ku
rie išdrįso nesutikti su (f) ben
druomenės vadų vedama paverg
tai tautai ir išeivijai žalingą li
nija,-vėl kviečia visus “neklau-

see us for 
financing.

' AT OUR TOW RATS

&

swsffiaireg

OiZCAGą EJjNOIS mot
Fbęaat V&ghk '

&

LIETUVIŲ -v A-M 
AMERIKOJE

Oją lietuvių visuomenei ir išmokėjo dan-
savo

nęlinė organizacijaduoda gyvy* 
riilpą,kuri yrą pigi, nes SUSIVIE-

peinof d teikia patarnavimus savitarpinės
»pagrindu. ’ "

'StįA —jloL twi jiąųgtai, -kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
'... ’ . . Šd.jo apd^Auda tikra Ir^saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
' 5 . gauti. įvairių klasių, reikalingtamšiaš apdraudas nuo $100.00

‘J.-, iki $10,000,00.. ' ; . >

. SjLiA^—' jiaratotui duoda gerą Taupomą fą Apdraudą - Endowment In* 
wraw, jsd jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- 

•. * joms ir gyvenimo pradžiai. '
ŠA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
.ir.'ia iuž; $1X100.00 apdraųdos tik $3.<K) mokesčio metams.
ŠLA — AKCIDĖNTALR APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme-' 

aims, rekomenduojama . lietuviškų • KLUBŲ ir draugllų na- 
riamK Už .$1,000.00 akcddenfalės apdraųdos mokestis $2.00 

metsą,\>.n.' i/.-. : s<i \ 4
yZ . , ' '
kdopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų

•V-k' > veikėjas ir jie plačiau paiiškins apie SUS1 VIENIJIMO darbus.
■

j) f GavaiU spaūsdintas informacijas, jeigu parašysite

LTJ^JANIĄN ALLIANCE OF AMERICA 
? W WEST M STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

žadas” jungtis į bendrą darbą 
ir pradžiai, kaip gero žesto pa
rodymui, vėl eiti balsuoti būsi
muose rinktinuose, ‘ kad Navako 
šalininkai vėl galėtų pasicirti, 
jog, va, kokia didelė mūsų orga
nizacija yra, ir jūs ten skurdžiai 
nesišiauškite prieš mus.

Kada atsirado pirmieji 
nuomonių skirtumai

Nors apie tai spaudoje buve 
daug rašyta bei pašnektuose iš
sikalbėta, gal bus pravartu non 
suglaustai grįžtelėti į atsiradu
sių nuomonių skirtumų paryš
kinimą. Gal ne pirmasis, bet sa
kytame pagrindinis nuomonių 
išsiskyrimas įvyko kai iš'paverg
tos Lietuvos su specialiu užda
viniu atvažiavo prof. Kubilius. 
Kai į Cicero posėdį sugužėjo 
Kreivėno ir Co. atrinktų asme
nų grupė, iki to laiko turėję vi
suomenės pasitikėjimą, nuo to 
laiko visuomenė pamatė, kad ne- 
visais veikėjais galima pasitikė
ti, nes tie veikėjai pademons
travo dvasios ubagystę ir su
klupimą kitų vedamoje bekom- 
promisinėj kovoj už tautos laisvę 
ir lietuvybės išlikimą pavergto
je tautoje ir Čia išeivijoje. Mes 
nesame ant tiek naivus jog ne- 
suprastume, kad Kubilius atsto
vavo rusiškąjį raudoną imperia
lizmą, kuris beveik jam įpusėjo 
surusinti Lietuvos teritoriją, tai 
pat siekia palaužti išeivijos at
sparumą. Numeris pirmas, at
kreipė ypatingą dėmesį į litua
nistines mokyklas, to pasėkoje 
atsirado probolševikiniai vado
vėliai, kurių paskirtis sumenkin
ti patriotinį išsivystimą prieaug
lyje. Įvairių kultūrininkų parei- 
-ga, ypač per dainas pasėti sen
timentą ir “minkštą” gimtajam 
kraštui ilgesį, kad žmonės ir sa
vų tėvų bei artimųjų žudikus 
pradėtų mylėti. Ir štai po ei
lės metų niekas negali užginčy
ti, kad prof. Kubiliaus formulė 
neduoda rezultatų. ■

To pasėkoje atsirado nauji 
“veiksniai” pradėjo trepsėti 
State Dep. koridoriuose, to pa
sėkoje atsirado dvi bendruome
nės. O -toliau jau viskas vyksta 
jjagal “pianą”.,

'iN’^urint^ kad nesutarimai ir 
“pasistumdymai” vyko, bet kol 
“sentimentalistai” nerodė; savo 
geidulio “mes jus valdysime”, 
pavergtos tautos vardu, rezisten
cijoje - nepalūžusi visuomenė, 
kantriai tą toleravo. Bet ■ kaip 
ryšininkai su tauta (kai kas jūiM 
vadina “tiltų statytojai”) pradė
ję šalinti LB Apylinkių organus 
ir “rinkti” iš-' savųjų,: žmonių 
kantrybė išseko, ypač kai buvo 
pademonstruotas PLB pirminin
ko ' “išrinkimas”, paskutiniame 
.PLB,seime.. Kaip, žinome į PjEB 
pirmininko vietą buvo pasiūlyti 
lietuvybei nusipelnę garbingi as
menys, dr. Kriaučeliūnas ir prel. 
Balkūnas, betgi ten buvo “išrink
tas” asmuo, kuris savo/vadovau
jamą organizaciją privedė prie 
to, ko ir buvo tikėtasi. Taip pat 
nėra jokia staigmena jei dabar 
tas pats žmogus ir kiti ryšinin
kai su tauta kaltina kitus, čia 
ię išlenda “patys muša, patys rė-

Vyriausio Liatuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimo, įvykusio 1975 m. Keleivio redaktorius, Stasys kušys, krikščionių demokratų atstovas, 
lapkričio 29—30 d. Brooklyn*, N. Y., dalyviai. Iš kail rėš sėdi: dr.
Petras Vileišis, Kęstutis Valiūnas, Vilko pirmininkas, Juozas Audė- diįo Liberty korespondentė, ktm. Kornelijus Bučinys, Darbininko 
nas. Anketas Simutis, Lietuvos generalinis konsulas, Jackus Sonda, redaktorius.

kun. Adolfas Stasys, Alfos vicepirmiinnkas, Eglė Juodvalkytė,

Foto L. Tamošaičio

u.. Ne taip senai vienas toks til
tų “dailydė” (D.) išdidžiai po
rino : “mes dar prieš važiuodami 
į seimą, čia Čikagoje savo pir
mininką buvome išsirinkę ir nie
kas to negalėjo pakeisti”.' .

. Gruodžio 25 d. “Dirvos” lai
doje (greičiausiai pagazdini- 
mui?), Balys Raugas polemizuo-

■MS

^ęšefiai išėjusi laukta
«-r t i t > A .* . . * ^ * * *

: i < >x.Jpozės Vąičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
' i00 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

( * ■ ’I- ■ * • ■ \ * *

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
•r i Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
- J Knygą galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
? 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

damas su E. čekįęne šitaip rašo : 
“ir be abejo, jei tarp Altos ir 
JAV; LB atsirastų pokalbis, iš 
kurio kiltų palaiminta formulę 
susitarimui, — dingtų ir reor
ganizuotoji”. B. Raugas yrą tos 
nuomonės, kad jeigu ryšinin
kams su tauta pavyktų Altą įvi
lioti pVlodivostokp gatvėms pa
našų duobėtą kelią, tada ir re
organizuotieji likę “vienį’’ sės 
į tą patį vežimą. Galių Raugą 
užtikrinti juk to nesulauks.

Susikiausimas reikąliHgaą 
ir galimas

1) Praėjusieji klaidingą veik
lą, pirmoje eilėje privalo atsi
sakyti darę išeivijai gędą, o pa
vergtai tautai žąją, tai likviduo
ti visokius “veiksniu^ kurie 
landžioja State Dep. karidoriųo- 
se, nes iš to amerikiečiai, val
džios pareigūnai gali susidaryti 
nuomonę, juk gal ir visa tauta 
dar nėra pribrendusi nepriklau
somam gyvenimui įr numoti ran
ką į tautos pastangas išsilais
vinti/, K

2j^šTe tik ateityje nespausdins 
prpbplševikinių mokykjpųąs va
dovėlių, bet tokius pąskleįstus, 
neatidėliojant iš mokyklų išims, 
kol 'vaikai dar nėra apnuodyti 
okupanto sėjamomis bacilomis.

.3) Dės pastangas, kąd atei
tyje palūžę tėvąį. daugiau ne- 
siųs savo vaikų nei į . pionierių 
stovyklas ■. bei “į^ios” kursus, 
nes tie tėvai žaidžia sąvp yąįkų 
ateitimi, kuri galės atnešti ne
malonių pasėkų. Dar pęr anks
ti tikėti, kad bolševikai užval
dys pasaulį ir vaikus reikia tam 
ruošti/' 1- •' :

;: Kas pasakyta dėl vaikų s 
timo nėra-tuščiažodžiavimas, 
paimta iš gyveniškos (f) B< 
ruomenės veiklos. Paskuti] 
jameVidurio Vakarų Apygai 
LB suvažiavime, tuo reikalu 
vo diskutuota . labai. ilgai, 
ten nebuvo keliamas kįaųsin 
siųsti vaikus į pionierių sto^ 
las ir “kalbos” kursus, ar ne, 
buvo diskutuojamą kaip įti' 
ti plačiąją visuomenę, kad f 
augliui stovyklos ir kursai 
naudingi.

4) Pažadės, kad ateityje n 
lenuos tų, kurie lankosi rusii 
jo bato padlaižių rengiamose 
būviuose, nežiūrint ar jie 
“daugumos” išrinkti, ar ne. 
vieną tokį pobūvį gruodžio 
d. surengta Sovietų Misijos ] 
JT New Yorke, kuriam vade 
vo KGB agentas Zinkęvič 
rinktų ir ne rinktų visd gov 
buvo sugužėjusi. O atsibuui 
su Zinkevičium, išėję vėl šnt 
kad Fordas pardavė Lieti 
Tuo tarpu jie tik su tauta i 
palaikyti buvo susirink^.

Kiti dalykai nėra esminiai, 
kur yra užsiregistravęs ir 
ką nereikšmingo pasakė, di 
lės reikšmės neturi.

Svarstytinas ir dr. Kauno 
siūlymas, kurį padarė Altos 
važiavime. Vienam kįtim. 
meniškai panašią mintį esu kė 
jau senokai. Kadangi toji “f 
mule” išėjo į viešumą, iš st 
pusės siūlau dr. Kaunui šią m 
tį realizuoti, žinoma, jei čia 1 
rimą tik einošius pakeisti k 
pošiais, būtų bereikalingas 1 
ko gaišinimas.

Riaušės Bogotoje
,1948 metais Kolumbijoje bu

vo nužudytas labai gabus, pasi
žymėjęs ir visų žmonių mylimas 
žurnalistas Jorge Eliecer Gai
tan. Tais, metais Kolumbijos ■ 
sostinėje Bogotoje vyko šiaurės 
ir pietų Amerikos žemynų po
litikų konferencija. Buvo suva
žiavę visų Amerikos žemynų val
stybių užsienio reikalų ministe
rial ir svarstė svarbius politi
nius, ekonominius ir net kari
nius klausimus.

Spėjama, kad žurnalistą Gai- 
tąną nužudė komunistų partija, 
turėdama tikslą sukelti riaušes 
ir suardyti ministerių suvažiavi
mą. Riaušės buvo tokios žiau
rios ir plačiai išsiplėtusios visa
me krašte, kad suvažiavę mi
nisterial jau rimtai norėjo iš
bėgioti. JAV užsienio sekreto
rius, nepametęs galvos, tik teiš- 
gelbėjo pasitarimus.

• Jau buvo manyta, kad komu
nistai tikrai perims krašto val
dymą į savo rankas. Riaušinin
kai žudė kunigus, turtingesnius 
piliečius, prekybininkus, plėšė 
ir degino bažnyčias, vienuolynus 
ir prievartavo vienuoles. Pani
ka buvo ■ kilusi visame krašte.. 
Riaušės, vos per plauką, tesuge
bėjo numalšinti . tuomet buvęs 
Bogotoš įgulos' kariuomenės vir
šininkas pulk. Rojas Pinilla. Vė
liau jisjau generolo, laipsnyje 
vadovavo Kolumbijos: kariuome
nės daliniams Korėjos; kare. Giį? 
žęs iš Korėjos karo, jis perėmė 
Kolumbijos krašto, valdžią, ir iš- 

"buyo jesi-piėzidentų; keletą -mę< 
rtų. Jo/pi%žideįitayimp'metu bu-

vo įvestas Kolumbijoje visuo
tinas švietimas, pradėta statyti 
meksfalto plentai, mokyklos, 
plėsti pramonę.

Riaušių ir žudymo pasekmės 
buvo tokios gilios, kad dar ir 
dabar jos jaučiamos. Riaušių 
pasekmėje liberalų partija su
skilo į dvi dalis: į Gaitano šali
ninkus ir į priešiškus, kuriems 
ėmė vadovauti Gabriel Turbay. 
O visa šalis pasidalino į dvi prie
šiškas stovyklas: į liberalų ir į 
konservatorių, kurių kiekviena 
stengėsi perimti krašto valdy-

mą į savo rankas viens kitą ir 
net ištisomis šeimomis žudyda
mi, viens kitą peiliais piaudami, 
šaudydami ir kardami.

Po daugelio pjautinių metų 
abi partijos šiaip taip ..sudarė 
bendrą taikos sutartį. Jos susi
tarė kas 4 metai perleisti geruo
ju prezidento vietą tai-.vienai, 
tai kitai partijai. Taika-,suda
ryti labai padėjo sumanus ir ga
bus liberalų partijos vadąs, vė
liau buvęs kelis kartus preziden
tu, dr. Lleras Restrepo Pamar
go. V. P.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai, išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. £

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai? poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų Istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. 1

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis.^ Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus 'čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ J
KNYGŲ ISTORIJA į * 

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, c antrajame 226 puslapiai,
- Abu tomai minkštuose viršelkiose-parduodami už ^4.00, o kietuose 

. *. viršeliuose už' $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu: * 

\NAUJIENOS f 
. .. 1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 6060$

bet
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• Uodai kaip maži vaikai 
momentą kai jie pustoja zii 
būk tikras, kad jau ką nors i 
JTO.

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

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

TEL. 421-307)Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu

| — NAUJI INOS, CHICAGO S, ILL. — MONDAY, JANUARY S, 1*71
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$7.50 
$2J0

$26.00
$14.00

$30.00
$16.00
$&50

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien. Hskyrua sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro šeštadieniais — iki 12 vai.

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

vietos valgykloje pavalgyti.
— Aš žihau geresnę vietą, — jis man atšakė.
— Ten galėsi taip gerai pavalgytį kaip ir paties 

“tarptautiniame” Kotelyje, tiktai teks žymiai mažiau 
mokėti...

to Armiją. Gyvi likusieji po 63 dieny kovos buvo priversti pMtwot* vokte*'' 
čiams. Dan Kuraitis įdomiai aprašinėja Varšuvos sukilimą.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _____________
pusei metu ____________
trimt mėnesiams_______
vienam mėnesiui__ _____

Kitose JAV vietose: 
metams • •-___  •
pusei metu_ -----___

TH! LITHUANIAN DAILY NIWS 

ėablished Daily bcapt Sonday by The Lithuanian Neva Pnb. Co., Ine. 

1739 So. Halstad Street, Chicago, III. 60601 Telephone HA 1-6100 

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Ritos:
la Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year. 
114.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 peę year.

15 cents per copy.

Varšuvoj* sukilusieji lenkai buvo įsitikinę, kad maršalo RokosovšJcio'

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Bėr 
drovi. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
Dl. 60608. Telėf. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pasta Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kanadoje:
metanas - -_
pusei metu ______
vienam mėnesiui -

■

„ $30.00
____ __  $16.00
2_____  $3.00

L^tsieniuose:
Metams ■ ___ ;___ $31.66
pusei metu —r. ~ - - ~ $18.00
vienam mėnesiui .--______ $4.00

-a Nuo Kalėdų pavarė Šumauską
Iš Lietuvos atėjusios žinios sako, kad nuo Kalėdų 

dabartinis Lietuvos valdytojas atleido Motiejų Šumaus
ką, paskutiniais metais ėjusį “tarybinės” Lietuvos pre
zidento pareigas. Oficialiai jis vadinosi “aukščiausios ta
rybos prezidiumo pirmininkas”, bet jo pareigos buvo 
panašios į krašto prezidento pareigas. Jis pasirašinėjo 
oficialius dokumentus, šaukdavo valstybinius susisirin- 
kimus, pirmininkaudavo posėdžiuose ir atstovavo “ta
rybinę” Lietuvą Maskvoje šaukiamuose įvairiuose pa
sitarimuose.

Prieš pačias Kalėdas -Vilniuje paties Šumausko buvo 
sušaukta vadinama “aukščiausios tarybos sesija”. Joje 
buvo perskaityti įvairūs įstatymų projektai, kuriuos ta 
“aukščiausioji” taryba negalėjo svarstyti, negalėjo at
mesti, bet turėjo priimti, o šumauskas turėjo juos pasi
rašyti. Ta “aukščiausioji taryba”, komunistų partijos 
pirmajam sekretoriui rekomenduojant, priima viską, 
ką sekretorius pataria. Partijos pirmasis sekretorius 
yra daug aukštesnis, negu “aukščiausios tarybos” pir
mininkas šumauskas.

Patį šumauską nustebino kai kurie pirmojo sekre
toriaus pasiūlymai. Vienas jų sakė, kad “aukščiausios 
tarybos” pirmininkas, sulaukęs pensininko amžiaus, 
šiais metais išeina pensijon.:' šumauskas yra gimęs 1905- 
metų lapkričio 15 dieną. Sovietiniai įstatymai pataria 
tokio amžiaus sulaukusiems politikams “eiti pensijon”. 
Ne visiems, aišku. Pats Brežnevas jau yra sulaukęs pen
sininko amžiaus, bet Maskvoje niekas nedrįsta jo pa
leisti pensijon. Tuo tarpu Šumauskas Kūčių dieną paleis
tas į pensiją, o tą pačią dieną buvo padaryti kiti nutari
mai. Jis tame pačiame posėdyje buvo atleistas iš “aukš
čiausios tarybos prezidiumo pirmininko” pareigų. Šu- 
mauską dar ' labiau nustebino kitas nutarimas. Dar jis 
nespėjo atsigauti iš paleidimo į pensiją, tuojau sekė kitas 
partijos sekretoriaus pasiūlymas “aukščiausios tarybos 
pirmininku” “išrinkti” Antaną Barkauską. Gruodžio 
24 dieną atleistas šumauskas, o nauju “aukščiausios ta
rybos prezidiumo pirmininku” “išrinktas” Barkauskas.

Motiejus Šumauskas buvo veiklus komunistų parti
jos narys. Nesulaukęs 20 metų, jis jau buvo susirišęs su 
Lietuvos komunistiniu jaunimu, platino partijos atsi-

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

(Tęsinys)
Tuo tarpu gretimoje Prūsi

joje, Livonijoje ir net Petro 
Didžiojo įkurtame l’etėrsburge 
suklestėjo modernūs moks
lai ir filosofija, kurių dėka šie 
kraštai iškilo į pirmaujančias 
galybes ir lengvai nugalėjo ir 
pasidalijo tamsybėje ir anar
chijoje paskendusią Rzeezpos- 
politą. Jei anuometinėje D. L.

K. nugrimzdinimas į obskuran 
tizmą pražudė bajorų ir didi
kų valdomą didžiulę valstybę, 
tai kaip mūsų laikais maža lie
tuvių tauta, neįsisavinusi Vak. 
demokratijos dvasinių ir moks
lo laimėjimų, gali tikėtis lietu
vių tautos laisvės laimėjimo 
prieš totalitarinę galybę?

Lietuvos istorikai neperma- 
te, kad Lietuvos nepriklauso

šaukimus, ėjo į kalėjimus, o kai pramoko raidžių rin
kėjo amato, tai organizavo rinkėjų profesines sąjun
gas, rašinėjo slaptai leidžiamai komunistinei spaudai, 
protestavo ir reikalavo paleisti iš kalėjimų politinius 
kalinius.

Rusams panaikinus Lietuvos nepriklausomybę ir 
sudarius “liaudies” vyriausybę, šumauskas pradžioje 
tvarkė “darbo rūmus”, bet netrukus buvo paskirtas “liau
dies komisarų tarybos pirmininko pavaduotoju”. “Liau
dis” jo dar niekur nebuvo išrinkusi, bet jis jau vadinosi 
“liaudies komisarų tarybos” nariu. Jis, aišku, dalyvavo 
“liaudies seimo” “rinkiminėje” kampanijoj ir 1940 me
tais buvo “išrinktas” ‘liaudies seimo atstovu” o karo 
pradžioje čekistų buvo išvežtas į Penzą. čekistai surin
ko visus “tarybinės” Lietuvos komišdfuš ir išvežė į Ru
sijos gilumą.

Karo pabaigoje šumauskas buvo parašiutu nuleistas 
Gudijoje. Iš ten persikėlė į Lietuvos miškus ir palaikė 
ryšius su Lietuvoje veikusiais partizanais ir sii Rusijoje 
sėdėjusiu Sniečkum. 1940 metais rusų buvo paskirtas Vil
niaus miesto vykdomojo komiteto pirmininku, o vėliau 
ir visos Lietuvos ministrų tarybos pirmininku, šumaus
kas visą laiką pasakojo, kad jis nori padėti “raidžių rin
kėjams” ir visiems darbininkams, bet kai atėjo laikas pa
dėti bėdon patekusiems jo tikriems broliams ir seserims, 
tai jis negalėjo piršto pajudinti, kad juos isgeibėtiį. “Ta
rybinės” Lietuvos premjero pareigas jis. perdavė gudui 
Josifui Maniušiui, dar nepramokusiam lietuviškai kal
bėti.

Nauju “aukščiausios tarybos prezidiumo pifmiiuii- 
ku” paskirtas “mokytas vyras”, baigęs visus komunistų 
partijos kursus Kaune, Vilniuje ir pačioje Maskvoje. 
Barkauskas yra- susipažinęs ne tik šu partine technika, 
bet ir su sovietine ekonomija, šumaskaus niekad nepa
siekė partijos sekretoriaus pareigų, tuo tarpu Barkaus
kas centro komiteto sekretorium tapo'1959 metais. .Pir
muoju sekretorium jis niekad nebuvo, bet vienu dauge
lio sekretorių jis jau seniai yra. Jis kalba Įvairiais klau
simais ne tik paprastiems partijos nariams, bet ir parti
niam. elitui. Paskutinėje sesijoje jis perskaitė Maskvos 
pakištą raštą naujam “tarybinės” Lietuvos penkmečio 
planui, kuris buvo “aukščiausios” Šumausko tarybos viėh- 
balsiai priimtas, įskaitant ir paties Šumausko balsą; otrė
liau Barkauskas buvo “išrinktas” Šumausko vieton. * .

Kaip Motiejus šumauskas buvo-, taip Antanas Bar^ 
kauskas bus tiktai sovietų imperialistinės politikos įrafr-' 
kis.- Jie, kaip ir rusai, kalbės apie norą padėti dafbimh- 
kams, Lietuvos “liaudžiai”, bet tikrąją pagalba jie teiks 
tiktai sovietų valdžią pagrobusiai mažai komunistinei 
grupelei, planuojančiai užkariauti visą pasaulį ir išnau
doti žmones.

mybcs įskilimas po I k«- 
ro: būtų buvęs neįmanomai be 
Vak. demokratijos laimėjimo 
prieš despotijas, iŠ jmb kurių 
griuvėsių galėjo prisikelti ilgus 
amžius pavergtos tautos-. Ta 
pačia istorine logika remian
tis, sugriovimas demokratinių 
valstybių kontinentalihėje Eu
ropoje pražudė mažų tautų iš
kovotas nepriklausomybes. Iš 
čia išplaukia istorinė paralėlė: 
XVII a. kontrreformacijos jėgų 
laimėjimas pražudė D. L. K-još 
valstybingumą ir suklestėjusią 
liefuvių tautos kultūrą, gi XX 
a. antidemokratinių jėgų iški
limas kontinėhtalinėje Europo
je palaidoje Lietuvos hepri- 
klausomybę ir paskandino ją 
naujajame Tvane. Vebta paū
mėti, kad antidemokratinės jė
gos iškilo kaip tik tose šalyse, 
kur XVfl a. dominavo kontrre
formacijos stovykla ir carinė 
Rusija. Susidaręs pernelyg is
torinių grumtynių tęstinumas 
nūdien reiškiasi ne religinių bei 
idėjinių kovų plotmėje.- Tiek 
pirmuoju; tiek antruoju atve 
j u kova įvyko ir tebevyksta 
tarp laisvės ir . dėspotijos.

Paslremdartla Markso teorijo
mis >fa įsitikinusi, kad kapi- 
talizmas įžengė į krizių ciklą, 
iš kurių neranda te neras išei
ties; Kapitalizmo žlugimas yra 
neišvengiamas ir draūgė fa ka
pitalizmu žlugs V. demokrati
ja. Išeinant iš šios prielaidos 
daromi išvada, kad vedima 
lietuvių tautos kova už nepri
klausomybės atstatymą yra be
prasmė ir bereikalingai tam 
tikslui aukojamos jėgos. Vak. 
demokratijos nieko iki šiol ne-' 
padare lietuvių tautos išlaisvi
nimui ir nieko nedarys ateity- 
j ė, nes yra paskendusios savi 
vidujiniuose prieštaravimuos 
sė ir palaipsniui traukiasi prieš 
komunizmo laimėjirrius visa
me pasaulyjje ir didėjantį tre- 
čidjb paššūiio agresingumą. -

Panašiu-keliu žengė Komos 
imperija, kuri išaugo iš mažos 
lotynų genties į pasaulinę ga
lybę, bet pasiekusi savo išsi- 
rvystymo viršūnę, ardoma iš 
i vidaus kylančios krikščiony
bės ir spaudžiama iš oro barba
rų, turėjo žlugti-. Panašų liki
mą Vak. Europai,- ypač Vak. 
demokratijai-, lemia ne vied 
kairieji intelektualai, pasi
remdami marksištitie tiialefi-

tika, bei ir žymūs
istorikai, kaip ArSoltfJt 
bėe ir daugelis katalikę 
lektaalų. . v

“ -i * <r

šios istorinės perspektyvos .po1- 
veikyje okup. Lietuvoje, atme
tus Maskvos pataikūnus ir jos

nizmas, kuris kovoj a tary
binės Lietuvos įsipilietimmą ly
giateisiu nariti Sovietų Sąjun
goje, už plačią ūkinę iž kuk- 
tūrinę autonomiją, kad suda
rius sąlygas tolimesniam lietu
vių tautos ugdymai, bet aiš
kiai socialistinėje dvasioje. NtP 
rė'dami įrodyti sava ištikimtp 
mą komunizmb principams, 
tautiniai komunistai yra įsi
jungę į kovą prieš buržuazinių 
ideologijų liekanas, religijų at
gyvenas # reakcingą išefVąą:

(Bus daftgtatij

ūi

Po B PėS. karo Lietuva 
teko į pirmąsias fronto linijas 
tarp Vakarų pasaulio ir Mask
vos totalitarizmo-. Prieš lietu
vių tautą iškilo du galimumai: 
pasitikėti ir remtis moraliai fr 
miltiniai Vakarų demokratija; 
tikint jos pergalė prieš kė= 
mlmiziną ar; rtėsitikint Va= • 
tarų - dėniokratij'oš laimėjL 
mb ir jų realios pagalbos, 
įsijungti Bė rėžėiVų į komunis- į 
tinę santvarką ir joje iškovoti] 
Sau tautinę autonomiją, šių! 
dviejų galimumų ribose ėmė 
formuotis lietuvių taiitojė (tė 
vynėje ir išeivijoje) dvi prib- 
šiiigos pasaulėžiūros. Pirmo1 
j e stovy kloję vyrauja įsitikini-] 
fcnaS; kad Vak; demokratijos 
hiilitafimšf diploin'ątinis,- ekd-į 
hominis ir idėjinis spaudimas 
į Šovfėtų! Sąjungą kėtia vis di- i 
tfėjaritĮ pavergtų tautų ir žmo- j 
hiiį laišvėS troškimą; kuris pri
veš prie totalitarizmo šužTng- 
dyriio. Savd fubžtū Maskvė, 
Vėstfafria imperialištinę politi
ką priėš visus savo kainiyttiiš; 
anksčiau ar vėliau įsivėlė į ka- 
fą, kuris tik paskubins visos 
komunistinės sistemos subyrė
jimą. Panašiais istoriniais ke
liais žygiavo carinė Rusija if 
šušiiaūkė savo žltigiino. iš po 
kūrins griuvėsių pfišikėie pa- 
iėrgfoš tautos. Sovietų' Šąjūh 
gai yfa iėmta pakartoti carinės 
Rūsijdš tikimą. Pasitikint Šiuo 
fctoriniū paivgimmū, vyĖma- • 
ši vėl afoaiiti t iėtnvaT Varšuvo|« sukilusieji lenkai buvo įsitikinę, kad maršalo Rokosovskio' dHi-,31 i\ei. ;3 ■ aUtl. laisvę. įjjos padės lenkams pribaigti vokiečius, bet rusai lenkams nbfadėjo. Pa*-

Visai kitomis kategorijomis veiksle matoma lenkus, ij Prahos priemiesčio einančius savahbHais į- Kraįi 
galvdja priešingoji stovykla.'

— Nieko aš neperėjau. Aš tiktai savo gyvybę gel
bėjau ir dabojau, kad galėčiau kuo nors padėti kiek
vienam laisvės trokštančiam lenkui ir Lenkijai.

— Bet man sunkų suprasti, kaip jūs galėjote išsi
laikyti? |

— Jeigu čia paįgyVėhtum ir Vietos sąlygas žinotum, 
tai suprastum. <

Bet laisvuose Vakaruose ftiekuomėt nesuprasite, 
ką mes turime išgyventi ir priė kokių sąlygų privalo
me prisitaikyti, kad išliktume gyvi.

Iš kalbos supratau, kad tas mano taksi šoferis bu
vo gerai informuotas žmogus, jis daugiau žinojo, negu 
vietos laikraščiuose buvo parašyta. Jis visur yra bu
vęs ir apie viską daug yra girdėjęs. Man buvo neaišku, 
kas jis toks būvu.? Ar jis jau tapo komunistu ir buvo 
dabartinės valdžios šalininkas? Ar jis buvo ne komu
nistas. bet tiktai Grebėko šalininkas?

Turiu pasakyti, kad man patiko jo nuoširdumas 
ir pasakojimas apie Varšuvos praeitį. Jis galėjo man 
sšvo “kūrybą” pasakoti, bet nenorėjau tuo tikėti. Kai 
privažiavofhe prie Žolfborz, tai Sustojo ir pasakė, kad 
toje vietoje ggVybėš" beteko jo artinifeusias draugas. 
Lafrii mažai tefeikėjū. kad ir aš čia būčiau galvą pa
dėjęs. — jis man ištarė ir pradėjo ašaroti.

Bandžiau paklausti, kaip jo draugas žuvo, bet jis 
j šias kalbas nesileido. Iš viso, jis kuriam laikui nuti
lo. Paklausiau jį. ar jis nenorėtų kartti su manim už
eiti pietų. Jis atsakė, kad jis su manirti tnielu noru tai
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— Kiekvienas lenkas buvo sukilęs, — jis man at

sakė.
— Bet jeigu tu buvai su gen. Bor. tai kaip tu dabar 

laikaisi? dar kartą paklausiau taksi šoferio.
Tada buvau su gen. Bor. ir kovojau prieč vokie

čius.
— O kai gen. Bor suėmė ir sukilimą likvidavo, tai 

taria aš vienas kovojau prieš vokiečius, o kai vokiečiai 
buvo sumušti, tai tada, kiek pasidairęs, prisidėjau 
pfje “laimėtojų", kad nenukentėčiau. Kai Vladislovas 
Gtimulka kovojo prieš rusus, tai ir aš kovojau kartu su 
Gbmulka. O kai Gierekas pradėjo kovą prieš Gomulką. 
užtai šiandien esu Giereko gretose.

— Bet Gierekas juk komunistas? — nustebęs aš pa
klausiau.

— Jis gali būti komunistas, bet jis ris dėlto yra len
kiškas komunistas. Mes priėjome išvados, kad geriau 
lėhkiškas komunistas, negu rūsiškas korrttihisfas. Sta
linas buvo primetęs lenkams rusiškus komunistus. Tai 
būvo Boleslovas Bicrutas. Lenkijos “prezidentas” ir 
Konstantinas Rokosovskis. sovietų maršalas. Liubli- 
tTO komitetas atsivežė į Lenkiją gen. Beriingų. kurio 
Lenkijon įžygiavusieji partizanai turėjo klausyti, o , _
Berlittgas turėjo klausyti Rokosovskio. Kai Gomulka Į padarysiąs. Pasiūliau tižeiti į “Tarptautinį” viešbutį ir 
pradėjo kovų prieš Rokosovskį. tai mes visi, kurie iki 
to meto turėjome klausyti Rokosovskio. paklusome 
Gomulkai ir Rokosovskį išprašėme iš Lenkijos.

__ Tai jūs perėjote visas Lenkijoje buvusias armi
jas? — paklausiau.

Sutikau važitiūfi ten papiėtfibti. Restoranas buvo 
švarus ir maistais gėraS. Mudu gėrėi pStvalgėm ir man 
tekainavo tiktai 8 dolerius; Tai reiškia, kad Lehkijojč 
galima valgyti, maisto yra, tiktai reikia žinoti; kur 
užeiti ir ko paprašyti.

Užsakiau bonką vyrid, tai fnudū ją if išlėnkėm. 
mano palydovas tapo dar atviresnis, jis man tiek įvai
riausių dalykų dpiė Va'f^uvoš lenkų šūkilimą priėš vo
kiečius pripasakojd, kad aš per kėlias atkarpai nega
lėčiau visko išdėstyti.

Man susidavė įspūdis, kad tas mano taksi šoferis 
buvo Pilsudskio kariūdfhėtaės karininkes.

— Maršalas Pilsudskis buvo lietuvis, — aš janl ne
stebėjau.

— Krekvienfame geramė lenkė' teka lietuviškas 
kraujai; — jis Man paaiškino.

Manė nušte^iho ši jo pastaba. Man būtų patikę, 
kad jis būtų galėjas pasakyti daugiau apie gefiS fiėfil- 
vių ypatybes. Giras kraujas jau yra flAtykas$ bet 
dar butą geriau, jeigu turėtų kelias gėfd ftėtbVio įrpffi 

; tybes;
PJteAKtAt, KAD ESU LIETUVIS j

Lenkiškam taksi šoferiui, bėSlkalbatd Spi? lėYikOš 
ir lietuvius, pasakiau, kad esu lietuvis. Mačiau, kad 
lenkiškus lietnviės jis vis dėlto labiau gferbii, nėgu pap^- 
rastus lenkus, tM ėmiau ir prisipažinau. Dar pridėjau 
kad esu žemaitis. ' , ■ , < <

i —O sš marfišiu,kad esi amerikietis! — nusistėbė* 
jęs kelis kartus jis tnan pakartojo.

-— Esu aiffėfikfetis, bet tuo paČii! ėsti te fiėhiriš, — 
jam paaiškinau; c- . ' i

— Tai gal važiuosi Lietuvon? — jis manęs paklau
sė. !

— Ne Lietuvon aš važiuoti negaliu, nors, ašir la
bai norėčiau ten nuvažiuoti. Lietuva man /ra bran
giausia šalis, bet aš negalia ten važiuoti. V. - a

— Ten rusai valde jiš inaif’ paaiškino. Jeigu 
ten lietuviai, kad ir komunistai valdytų; tai galėtam • 
ten nuvažiuoti..t

— Kaži? — a§ suabejojau. ė
— Jeigu lietuviai komunistai būtų kalpjtišųGe- 

mulka, ar kaip pats Gierekas, tai gal ir galima - būtų . 
nuvažiuoti, bet lietuviškieji rusų bijo. -‘’

— Rusų nėra ko bijoti, — jis man aiškinu. Į

palį Staliną. Jis gruzinas. Jis skerdė rusu% Ealp ineR 
tėlius, bet neatsirado nei vieno ruso, kuris būtų tur^J 

-jęs drąsos pasakyti Stalinui, kad jis važiuotų į Gruziją; 
ir ten skerstų savo tautiečius. Gruzinai Stalinui būtii 
šnriioš^ tokią kad jis nežinotų į kurią Kauj
kaze viršūnę lipti, v. Bei kol Stalinas rusus skerdė,,' tdf' 
griizinši nknd jšAf nedaltA Galite bAti tikras, kad gru/ 
žinai Stalino.būtų nepakentę. Tuo tarpu rusai jį-telė^ 
favd kėtibiiką hiėtiį Jte toleruoja net ir po jo mirlaesu 
Rėlkčjo , fekti fafMMS ^fiUcytų, ką SU$į
nes su kmhuuftdats išduTitnėjė* tfet ptAys rusai tyif jfl^ 
Juk chachoMs CHniščtevas Stetitią Mrfanrikavo.wi 
.rusas.- Rusai tik tai klausė ir stebėjosi; ar kartais Ste-. 
lino dvasia dar nėra gyva ir neįžengs į komunistų;p4MT 
tijos konferenciją^ uždarys duris ir pradės kiekvfea^. 
gttiziftiškai švfektilltL 11 Tai buvo tiktai juokas.

, (Bus. daugiau) -4
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fELEF. PR 8-32Z9
DR. ANNA BALIONAS 

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

- » *

Valandos pagal susitarimą.
■

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 
8U0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIli, ILLINOIS^"

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5.' tre& 

ir šeštad. tiktai susitarus.--

L CŪVHANb. dHlO
PREL M. KRUPAVIAIAUS 

MINĖJIMAS CLEVELANDE
Didžiojo kovotojo už lietuvy

bę ir valstybės bei tautos lais
vę valstybininko, , krikščionių 
demokratų politiko ir ateitinin
kų pirmūno Mykolo Krupavi
čiaus penkerių metų mirties mi
nėjimas Clevelande bus 1976 
metais sausio 11 dieną, sekma
dienį.

J k

f Minėjimas prasidės šv. Mi- 
šiomis Dievo Motinos Nuolati
nės Pagelbas lietuvių bažny
čioje 10 vaL Pritaikintą pa
mokslą sakys Tėvų Jėzuitų 
Provincijolas ir parapijos kle
bonas kūn. Ged. Kijauskas, S. 
J. Akademinė dalis vyks para
pijos salėje 4 vai. p. p. Paskai
tą apie Krupavičių kaip kovo
toją skaitys Algirdas Kasulai- 
tis. Petro Maldeikio “Mykolą 
Krupavičių” pristatys ir pana
grinės literatūros mokslų dak-

tarė Danguolė Tauiuliouytė. Iš
traukų Krupavičiau* raštų 
skaitys Vytas Kliory*. Bus de
monstruojamas kun. A. Kezio 
gamintas M. Krupavičiaus fil
mas.

Minėjimą ruošia Cleveland© 
krikščionys demokratai ir atei 
tininkija. Po minėjimo paben
dravimas prie kavos ir užkan
džių, apatinėje salėje. Visi Cle- 
velando lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti. (KD1)

DR. PAUL V. PAKČiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wesfchester Community" klinikos 
Medicinos ^direktorius;

1938 S. Manheim-Rd., Westchester, I1L
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

REŽ.: GI 8-0873
DR. W. EISIU - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave.^ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimų. Jei neat

siliepia, skambinti M1\3-C001.

GRADINSKAS
GARANTUOTI 

RADIJAI 
NUO $8.50

■ $
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 |

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GtmCKAS 
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBE AKIU LIGOS į.
3907 West 103rd Street. « 

Valandos pdgal susitarimą.

’ Tel.: 561-460šHr 485^

1002 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams j^ėlės,. / .

ROY R. PETRO\(PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

; T^GeLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET;
Telefonai-. PR .8-0833 ir PR 34)834

PERKRAUSTYMAI

. Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98Gf % ~

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS :

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

. ‘‘contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
1 INKSTŲ, FŪSLĖS'TR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

.. ‘' *' . ->■
VaL: antrad.' nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso Jelef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL -po pietų ir kitu laiku 
r pagal susitarimą.

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 tęlef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
p ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
5 Aparatai - Protezai. Jae»i. Baa- 
T dažai. Speciali pagalba kojoms
5 (Arch Supports) ir t t.

2850 Wast 63rd St., Chicago IU. 60629 
Telef.: Pftospect 6-5084

★ ★ ★ ★ ★ ★
HflP STVENGTHFN ty 

ĄMLMlCA S PtACfc POWtR 
BUY U S. SAVINGS BONDS

Leidimai Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tek WA 5-8063

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS*
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
į" dienįo iki penktadienio 12:30— 

1:00 v. popiet — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

I ryto. ,

Telef.: HEmlock 4-2413
I " ' ’

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

PLEASE! i
Oityyęvcan I
PREVENT Į

FOREST H R ES Į,

Politinės svajonės
Kai kadaise Pietų Amerikos 

gyventojai sukilo prieš užka
riautojus ispanus, vadovau
jant generolui ir vėliau prezi
dentui Simonui Botiverui, tai 
pradžioje dabartinės Ekvado
ro, Kolumbijos, Venecuelos ir 
Panamos valstybių teritorijos 
sudarė vieną valstybę — apie 

visos P. Amerikos. Laikui 
bėgant jos tik išsiskaidė į mi
nėtas valstybes. Vieni plotai 
anksčiau išsiskyrė, kiti vėliau.

)
..Dfj>ar daug kas iš tų kraštų 

politikų bei intelektualų pasva
joja sudaryti visų arba bent 

dalies P._ Amerikos valstybių 
politinę, ekonominę ir. kul
tūrinę sąjungą. Pirmieji žings
niai ta kryptimi jau yra daro
mi. Kolumbietis intelektualas 
Angel Ruiz Correa, gyvenąs 
Venecuelos pasienyje, pasiūlė 
ir sudarė su vencueliečiais mi
nėtos krypties sąjungą. Ją pa
rėmė Kolumbijos senatorius Ii 
beralas Justo Pastor Castella
nos. Ją priėmė dėmesin taipgi 
ir Venecuelos — Kolumbijos vy
riausybės. • .

Sąjunga apima politinę eko
nominę ir kultūrinę sritį. Pra
džioje ji ^stvėrėsi už ekonomi
jos: nagrinėja bendrus tarp
valstybinius ekonominius klau
simus ir stengiasi juos įgyven
dinti praktikoje, neatsižvel
giant yoalstybiriių šieiių. Są- 
jungą^ąjadfcdaųf1 Vyriausybėms,: 
statoTceliu^hidroelektrines sto 
tis tyrinėja žemės plotiis ir kt. 
Tai pirmieji žingsniai į arti
mesnius .ryšius.

Senatorius Castellanos pažy
mėjo r “Jfei pavyks plačiu mas
tu/ įgyvendinti tarpvalstybines 
sąjungos tikslus, tai tuomet 
laikui bėgant visi politiniai 
ekonofriiniai1 ir kiti skirtumai 
vis turės mažėti,, ir galų gale 
žmonių gavfosenoje susidarys 
viena bendra mintis, vedanti 
prie valstybių^ sąjungos”.- V. P.

Mirties šešėlis 
keleiviniame lėktuve
Sprausminis lėktuvas skren

dantis iš Honolulu į Čikagą, bu
vo priverstas dėl staigaus, spau
dimo kritimo nusileisti Oaklan- 
de, Kalifornijoj, sekmadienį, kai 
kurie iš 183 keleivių papasako
jo savo kankinančius pergyve
nimus.

“Tai buvo baisu”, pasakė 
ponia Joyce Towner, gyvenan
ti 735 S. Stewart, Lombard, 
apie staigų lėktuvo nusileidi 
mą iš 32,000 iki 14,000 pėdų viri 
Ramiojo vandenyno? “Aš greit 
neišsigąstu, bet tai buvo blo
giausia kas man kada nutiko. 
Aš maniau, jog tai bus galas.

Be to, ponia Towner nusi
skundė, kad ji turėjo sunku
mų, išgaudama deguonies kau 
kės sau ir savo vaikams. Tą 
pačią problemą patyrė ir kita 
keleivė — ponia Clarice Sera
finu.

8 žmonės gavo 
pagalbą Oakland 
ninėje nuo šleikštulio, 
nusyse, galvos skaudėjimo ir 
laikino negirdėjimo, įskaitant 
3 Čikagos srities gyventojus: 
ponią Clarice Serafin n. 48, iš

dale ir Scott Procfl, 21 , iš Ci
cero. i '

*

Manoma, kad įšalę* vožtovaa 
sumažino spaudimą, privertė 

! lėktuvą šeštadienio naktį neti- 
Į ketai nusileisti. Ed.

' ----------- - A.-.-.- A. .A A, . . ~ A x ..

ginklus Angolon
VAŠINGTONAS. — Prancūzi

ja siunčia ginklus, tokius kaip 
gyvybinius prieštankinius, an- 
tisovietinei frakcijai Angolos ci
viliniam kare, valdžios šaltiniai 
pasakė an traaienį laikraščiui 
“The Tribūne”. ,

Bet, nežiūrint nesiliaujančios 
valstybės sekretoriaus Henry Ki- 
singerio kampanijos, dauguma 
JAV sąjungtininkų Europoj ne
nori imtis diplomatinių “rankų 
laužymų” ar pridengtos inter
vencijos Angoloj, šaltiniai pra
nešė. i

Prancūzijos pagalba matomai 
buvo sutarta laike Prancūzijos 
pfezidento Valery Giscard d’Es- 
taing vizito Zaire. Prancūzų va
das, remiantis administraciniais 
ir kongreso šaltiniais, buvo pa
rašytas Zairės prezidento Mo
butu Seko padėti antisovietinei 
frakcijai.

Zairės vasarą buvo pasiuntu
si savo prancūziškais šarvuo
čiais apginkluotus dalinius į 
Aingolą, kai sovietai atgabeno 
savo šarvuosiąs, fr persverdami 
karinę lygsvarą į savo frakcijos 
pusę.

dotuvėm Ariiugtoao valstybinė
se kapinėse.

Privačios atsisveikinimo mi
šios buvo atlaikytos trečiadienį 
ČIA štalx> pastate.

Nužudymas įvyko po to, kai 
“Counterspy”, Vašingtono leidi
nys, ir “Atėnų naujienos” para
šė, kad Welch yra ČIA agentas.

Doug Porter, vienas iš Coun
terspy redaktorių, pasakė, kad, 
bežiūrint to, sekančiam nume
ryje planuojama išspausdinti dar 
apie 70 pavardžių kitų ČIA agen-

Gviana palaikys Kubos 
pastangas Angoloje

GEORGETOWN, Gviana. — 
Gvianos vyriausybė leis Kubos 
lėktuvams, skrendantiems į An
golą, vartoti šalies aerodromų' 
įrengimus, informuoti šaltiniai 
pasakė čia antradienį.

Kuba prašė po to, kai Hava- j 
na gavo protestą iš Barbedos 
dėl tokių skridimų ir po Trinida
do ir Tobago vyriausybių atsi
sakymo leisti į Angolą skren
dantiems lėktuvams naudotis 
aerodromais. _ - I

Vyriausybės pranešimas yra 
laukiamas sekančių dviejų dienų 
bėgyfe, šaltiniai pranešė.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"AJ padarysiu B tavy* didelę tautą Ir palaiminsiu tave Ir fu būsi 

palai minimas". — 1 Mozės 12:2. j

Apaštalas Petras, Dievo dvasios vadovaujamas, aiškina, kad pasišventu- 
sieji Kristaus pasekėjai yra “šventoji tauta“. “Dievo tauta”, tikroji bažnyčia, 
per kurią bus palaimintos visos žemės giminės. (1 Pet 2 sk., GaL 3:16, 29). 
Dabar Kristaus pasekėjai yra niekinami ir laikomi nevertais jokios pagar
bos, bet artinasi laikas, kuomet Kristaus vardas, o kartu su juo jojo pasekė
jų vardas, bus išaukštintas ir pagarbintas visoje žemėje. Mes laukiame to 
laiko, kada šventoji tauta, kuri dabar yra paniekinta ir laikoma keistais 
žmonėmis, palaimins pasaulio beturčius, kurie dabar laikomi šėtono vergi
joj. Jiems bus suteiktos gėrybės už esamojo laiko blogybes. >

Kas antrą antradieni Sophie Barču* radijas skelbk Švento Rasto tyrini 
tolv aiškinimus."

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rūšie j i? | ta klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokama L Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 6062$.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Parvežė Richard Welch 
pakrikus

Vašingtonas. — Kūnas Ri
chardo Welcho, ČIA skyriaus 
viršininko, nužudyto Graikijoj, 
buvo antradienį .atgabentas lai-

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESA.

Mirus Marquette Parko Apylinkes Val
dybos nariui

VACLOVUI DALINKEVIČIUI, 
reiškiamejgilią užuojautą jo motinai, sese
rims Lietuvoje, pusbroliui Vaclovui Dukš- r ---.r.■!-• ■ - • ’ •
tui Amerikoje ir visiems velionies artimie
siems liūdesio valandoj.

■ 'k/ ' '

Registruotos L B. Marquette Parko
Apylinkės Valdyba

Mielam vienminčiui

VACLOVUI DALINKEVIČIUI
. . ” mirus,

reiškiame gilią užuojautą giminėms
ir kitiems artimiesiems.

LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ 
s S-GOS PREZIDIUMAS IR TARYBA

Tauriam lietuviui

. KAZIUI DEVEIKIUI
. r mlrus>

jo žmonai, dukroms, sūnui ir arti- 
užuojautą reiškiamiesiems t

r

CICERO ALTO SKYRIAUS

./--....A.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

[' \ J i / 2533 W. 71st Street
< Tx • Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
• ■ J AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

fe"1-' ' ------------------------ ----------..... .—--------------------..........................................................................

Laidotuvių Direktoriai

WESTERN AVE.

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
>■_________ i - - - ■ '

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assoriacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 50th Av% 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 REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHW’AY, ^atog Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 S«. HALSTED STREET ; Phone: YAnb 7-19U

5 — MAUJIBNOS, CHICAGO t, ILL. — MONDAY. JANUARY 5, 197«



20 lietuviu p arc da
209 Metų Amerikos Nepriklau

somybės sukakčiai paminėti, Il
linois Arts Council per Balzeko 
muziejų paskyrė lėšų, kilnoja-j 
mos parodos sur lošimui. Paro-■ 
dą apribojo 2O-čia lietuviu dai
lininkų, gyvenančiu Illinois vals-Į 
tybėje.

P. Stanley Balzekas Jr. papra-! 
Sytas, Petras Aleksa suorgani- i 
zavo tokią parodą, kurioje jau j 
sutiko dalyvauti Šie dailininkai: 
Vanda Balukienė, Henrikas Blys- 
kis, Jonas Kelečius, Janina Kin-j 
kienė, Aleksandras Marčiulio
nis, Eleonora Marčiulionienė, Ja- Į 
ui na Monkutė-Marks, Sesuo Mer- j 
cedes, Bronius Murinas, Anta-I 
nas Petrikonis, Mikas Šileikis, 
Zita Sodeikienė, Danguolė Ston- 
čiutė, Ada Sutkuvienė, Vytau
tas O. Virkau, Ed. Walaitis, Gie
drė Žumbakienė, Juozas Mie- 
liulis, Algirdas Kurauskas ir Pe
tras Aleksa.

doje) h o Hj76 m. vasario mėn. 
13 d. i/.i kovo men. 1 d., kuri 
jus jungiama kartu su Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mu.

Parodos atidarymas (recep
tion) Įvyks 1976 m. vasario mėn. 
18 d. (trečiadienį), nuo 5:30 iki 
7:30 v. v. minėtose patalpose.

Tolimesnė parodų eiga bus 
paskelbta vėliau.

Solistė Vida
Vaitkutė televizijoje

Naujų Metų išvakarėse “Lie
tuviai Televizijoje” programą 
atliko iš Berlyno atvykusi solis
tė Vida Vaitkutė."

Programos vadovas Tolius 
Siutas žiūrovams pristatė solis
tę, kuri pirmuoju numeriu pa
dainavo “Jūratė ir Kastytis”, 
žodžiai Maironio, muzika A. Jur- 
gučio. Komp. Aloyzas Jurgutis 
šiai dainai parašė gražią muzi
ką, kurią išpildant solistei Vait- 

Pirmoji paroda įvyksta Chi
cago Public Library — Cultural 
Center (Randolph gatvės rotun-;kūtei žavėjo žiūrovus, o jos ma-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų, rinkeje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
CIO. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos 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, sncailistiruų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį' arba Money 
Orderi

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, HL 60629 • Tel. WA 5:2787
Didelis pasirinkimas geros- rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. ‘
-------- ---------------------------------------------------------------------------------■---------------■ ................................................... ■

MOVING — Apdraustas perkraustymas
ir sąžiningas patarnavimas Naujausi kraustymo 

trankiai tigru metu uatvrimas.

\I v X r JO R A ITT S
U22 W 69 ^T. CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
—-    ■—

* L J.A , 1——■ JW lH-fc *

^TTWTTVTAT I LIETUVĄ
Cosmo.! Parcels Express Corp. 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

.......  ' ■ " _!„■ - . " ' ..n .. ■ . . . . --- _ _ nL JU  , , ,

niRILIEnMU METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAU.HENnyę ąrAU motu fa ęnVarf-i gerbiant pirmoje
Amerikon lietuviu di^n-r-a^čin s+eigėiiK bei lietuviškos ępandoę pirmu 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už T sietuvos ir pavergtu lietuvių laisve 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

Siunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejini*
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS

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

NAUJIENOS atstovauja tvliaja lietuvių dauguma šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios. naudingo4 
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 prog' 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško' 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudarvf 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $18.00 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Hl. 60608

ADRESAS .. ....................... ......... ......................... ............. ....... ........
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lonu.s balsas ir peiki interpreta
cija kerėjo klausytojus.

Solistė atliko visą' programą 
vieną, akomponuojant muz. A. 
Jurguėiui. Daininkės parinktos 
dainos buvo atliktos — žinomos 
vokiečių filmų artistės Zarah 

I L'eander dainavimo žanru, kas 
J jai puikiai pavyko atlikti. Ji yra 
i estradinių dainų profesionalė 
dainininkė.

Šiandien galima tik džiaugtis 
j ir gėrėtis, kad mūšų lietuvių tar- 
j pe atsirado tokia puiki daininin
kė. .

Solistės Vidos Vaitkutės at~ 
į liktas vakaras “Lietuviai Televi- 
įzijoje” žiūrovų liks ilgai nepa- 
j mirštąs. ai bud

j NEPIUEČIU REGISTRACIJA

Imigracijos ir Natūralizacijos 
Tarnyba (INS) primena, kad 
sausio mėnuo yra laikas nepilier 
čiams pranešti šiai įstaigai sa
vo adresą, tai yra registruotis.

Registracijos korteles svetim
šaliai gali gauti bet kuriame 
pašto skyriuje arba Imigracijos 
Įstaigoje. Kortelę užpildžius ir 
pasirašius reikia Įmesti į laiškų 
dėžę, praneša INS komisionie- 
rius Leonard F. Chapman.

Užterštas upokšnis 
valomas

Granite City, III. — Upokš
nis ir žemė aplinkui jį buvo an
tradienį užtvindinti, kad nu
plautų aitrų vandenį, nudegi
nusį 5 berniukus, besibastan
čius aplink.

Rarrell Royer, II, iš Granite 
miesto, buvo paguldytas į ligo
ninę su nudegimais ant vienos 
kojos, kuriuos jis gavo sek
madienį, įlūžus ledui, dengian
čiam griovį. Jo kompanijonas,: 
Marion Martin. 14 m., nudegė 
vieną pėdą.

šis panašus į griovį upeliūkš
tis teka apie dvi mylias nuo Tri- 
City rajoninės uosto valdžios 
žemių per Granite City Army 
Depot į Misisipi upę.

Uosto valdžia pasakė, kad 
nudegimai, matomai, buvo su
kelti kaustinės sodos, ištekėju
sios iš saugojimo tanko ar pože
minio vamzdžio. Prasidėjus 
dviejų dienų nuleidimams ir 
tvindinimams, vietovė buvo už
daryta.

Paul Hawkins, Madison aps
krities gamtos apsaugos tarnau
tojas, pasakė, kad seks tyrimai, 
“bet gali trukti savaites ir mė
nesius, kol vieta bus saugi”.

Jis pasakė, kad kaustinė soda 
gali sukelti apakimą ir labai 
smarkius nudegimus, šis che
mikalas vartojamas upinių bar
žų valymui, beveik nekvapus. ir 
būtų ilgiau nepastebėtas, jei 
berniukų nudegimai nebūtų 
pranešti, pasakė Hawkins.

Prieš 10 dienų kiti trys vai
kai panašiai nudegė. .

Tuo tarpu tarnautojai Petro
leum Fuel and Terminai, kuri 
turi tankų farmą ant iš uosto 
valdžios nuomojamos žemės, 
ieško proplaišos. Hawkins pa
sakė, kad požeminis vamzdis ar 
požeminė tanko dalis tikriausiai 
galėjo leisti skystį net kokius 
6 mėn. Em.

Atsigauna krašto ūkis
Krašto ūkis atsigauna, bet la

bai išlengvo ir atsargiai. Kaip 
Prekybos Departamentas sako, 
ūkis nerodo staigaus pagerėji
mo žymių. Jis sako, kad krašto 
ūkio pagerėjimas priklauso nuo 
investuojamo kapitalo kiekio Į 
gėrybių gamybos Įmones ir pa
čias gėrybes. Numatoma, kad 
1976 m. kapitalo investavimas 
nadidėsiąs 8—9 procentais arba 
nedaugiau 9 bilijonų dolerių. 
Iš tos bendros 9 bilijonų sumos 

bus skirta elektros stočių 
Įrengimams ir kitoms Įmonėms.

1971-5 m., dėl staigiai padidė
jusių energijos kuro kainų, vie
šųjų Įmonių plėtimasis buvo 
beveik visai sustojęs. Tačiau 
elektros bei gazo pareikalavi
mui nuosekliai didėjant, didėja 
ir elektros stočių statyba.

HfcLf WANTED - Nl
Darbininku Reikia

BEEF BONER$’/Ų į s - ' ’ 5
We have recently expanded our facilities and haVe openings 

for experienced ♦
PIECE WORK COW BON£R§.u

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

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

WEXLER MEAT CO. , 
963 W. 37th STREET 

927-5656 -
Pasak prekybos departamen

to, tokio lėto pagerėjimo pa
grindinės priežastys glūdi tame, 
kad pati prekyba gyvėja nežy
miai. Normaliai, pagyvėjusi 

i prekyba iššaukia didesnę gyve
namų namų ir biznio bej fabri
kų statybą. Šiuo metu tokio 
reiškinio dar nesimato.

Bendrai, kapitalo investavimų 
padidėjimas 1976 m. bus gal 
kokiais 2—3 nuošimčiais dides
nis už praeituosius metus.

— Charles A. Miežaitis iš Brid
geport apylinkės, JAV Laivyno 
ligoninės sanitaras, yra paskirtas 
Įvairiems moksliniams bei tak- 
tikniams pratimams- Japonijoj 
ir tolimuose rytuose.

— Ona Idzelis, Vladas Butė
nas, Kazys Vilūnas, Valdas Pas
kųs, Frank Kalvaitis ir Herma.- 
nas Kilkaitis iš Chicagos pietva
karių gavo Amerikos pilietybę.

— Barbara Jerome - Baum- 
hart iš Standard Fed. Taupymo 
b-vės išrinktą taupymo institu
cijų Marketing Society of Ame
rica sekretore, o Robertas E. 
Aukers iš Union Federal Tau
pymo b-vės ■ išrinktas vicepre
zidentu.

— Diana Žemgulytė iš Hob- 
bart aukšt. mokyklos yra ne tik 
gera mokinė, bet ir gera sporti
ninkė, taip pat pasižymėjusi 
specialinėje ir kultūrinėje vei
kloje. ' .

— Mokyt Rūta Penkiūnienė 
iš Washingtono lituanistinės 
mokyklos paruošė tai mokyklai 
mokinių pergrupavimo pro
gramą, kuri pavadinta grupine, 
sistema. Naujosios5 J Anglijos 
mokytojų konferencija savo- te/Vjralįjcš 
zoliucijose patarė švietimo Tą-'- 
rybai susipažinti’su; šia sistema. 
Kiti rezoliucijos .punktai; liečia- kas 
vadovėli us, n emokančių ’ ‘' Įiętu- 
vių kalbos mokymą ir- ribų jas 
programas. • / . . JL jį.; ;

L--- ;’
— M. Jonynienė registruoja 

dalyvius i Montrealio Lituanis
tinį seminarą, kuris būna kas 
antrą šeštadienį. Jam vadovau
ja dr. Ilona Gražytė - Mazįliaus- 
kienė ir dr. Henrikas Nagys.

— R. Raguckaitė ir Kopersky- 
tė laimėjo 2-sias vietas Ontario 
provincijos stalo teniso pirme
nybėse jaunučių ir jaunių kla
sėse. Jos yra Hamiltono sporto, 
klubo “Kovas” narės.

Gėlės, lygiai kaip ir žaismo rakatos, yra San Francisco kinUtiŠko 
dragono beaugančių Naujųjų sausio 31 dienos šventės dalis, 
šventė prasideda anksti, kai dragon o motai seni Ir'silpni, pasiekia 
aukščiausią lapsnį vasario 14 dienos naktį, kai naujai gimga auksi

nis Hong Koftgo dragonas atsiranda nakties parado.

HCLP WAMfio L MAll
Darbininkų reikia

EXPERIENCED 
SHIPPING CLERK

Steady work. Must be dependable. 
Liberal Company benefits. Paid ho
lidays. Excellent working conditions. 
Must be able to speak, read and write 

English. Very, good pay.
STEIN BROTHERS PAPERBOX CO. 

1416 W. 37 ST. Tel. 927-0500.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

. BOOK K EEPER 
Good at figures, typing, operates 
Burough’s' seusimatic: bookkee- 
;A Ų'M"- r per Ynącfianės.

SOUTH W ATEB^MARKET , jihis namas, nebrangus, reikia sku-
MO. 6-1861 .

— Augustas Mylė vadovauja 
Montrealio lietuvių žvejotojų - 
Medžiotojų klubui “Nida”. Klu
bas ruošia metinį Jaunųjų ta
lentų-pasirodymą ir sezono už
darymo banketą sausio 24 d. 
Aušros Vartų salėje. Talentus 
registruoja J. Šiaučiulis.

. — ALTos Cicero skyriaus ta
rybos posėdis Įvyks. 1976 m. 
sausio mėn. 11 d. 11 vai. 30 min. 
parapijos salėje.

— ALTos Cicero skyrius Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą ruošią vasario 
mėn. 8 d. 12 vai. parapijos sa
lėje. >.■ • - j

— Kanados L. B. Kultūros 
komisija rengia lietuvių talentų 
festivali gegužės 1 ir 2 d. To
ronto. Lietuvių namuose. Kvie-' 
čiami jaunuoliai nuo 8 m. am
žiaus ir. suaugę'. Laimėtojų kon
certas. bus . gegužes . 2 d. 3 vai. 
popiet. Dalyviai bus suskirstyti 
pagal amžių Į 4 grupes. Festi
valio reikalais, kreiptis j Kultū
ros komisijos pirm’. ĮE. Kuda
biene, 96 E. 41 St. So., Hamilton, 
Ont. Tel. 389-0579. .

- Leonai^asĄndriekus,
OFM.; .pakviestus ąpįąnkyti Aus- 

\; ^lietuviuszateinančios
Gavėnios’ mėtų.: 'Jis^yfa Lietu
vių Rašytajų ; :D-jdį ;pifminin- 

. —Akt.'Rūta Lee -TKilmonytė 
susižiedavo su' daugelio restora
nų savininku Texas- valstijoje 
Webster' Lowe.”" "Vestuvės bus 
vasario-14 d. Forth Worth apy
linkėje, kurioje jie Įsigijo puikią 
rezidenciją.

— Rašyt. Vytautas Alantas 
laimėjo “Dirvos” novelės kon
kursą ir Simo Kašelionio 600 
dol. premiją už novelę “Karalai- 
tė Gaudimaitė”. Vertintojų ko
misijoj buvo Balys Auginąs, 
Vladė Butkienė ir Balys-Gai
žiūnas. , . • , ,

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATe cor SALE . 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
XIR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACLTŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ,

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū- 

biaL parduotu. - .

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. 436-78'78

— Gintaras Jocius skaitė pas
kaitą (Rodney 4-H klubo na
riams ir (ūkininkams bendroje 
sueigoje. Jis yra Ontario pro
vincijos Žemės ūkio ministerio 
pavaduotojas. L. Rastapkevi- 
čius ir J. Statkevičius gavo me
tines premijas už gerai išaugin
tus žemės ūkio gaminius.

— Algirdas J. KasulaitLs bai- 
gė paruošti Lietuvių krikščio
nių demokratų istoriją an'glų 
kalba. Knygoje - bus paliesta 
Lietuvos istorija ir politiniai 
bei geografiniai bruožai.

— Eugenijus šilgalis iš Kleve- 
lando gavd inžmerijos daktaro 
laipsnį už diplominį darbą elek
tronikos srityje. Jis studijavo 
John Hopkins ir Case Western 
Reserve universitetuose, dakta
ro laipsniui ruošėsi Akrono uni
versitete.

— 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).

Bnng«nyb«s, Lilkrodžlii, Dovtnof 
visoms proęoms.

3237 WEST 63rd STM CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60631 Tol. YA 7-5980
'r----- . . -r

D idžiausias ka i 1 ių 
pasirinkimas

pae vienintelį 
lietuvį kailininką

Chicago Je -------NORMANĄ
ei. 263-5826 

(Įotaigoo) ir 
677-84S9 

(buto)

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicągo, ID. 60601

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

* PROGA DABAR
MODERNUS 2 aukštų namas ir 2 

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

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

BANG AL O GRAŽUOLIS, švarus mū
ras, dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. $22.900.

6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir'California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

nuomosit.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
.4369 ARCHER AVE., CHICAGOJE 

Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135rTA IR ARCHER AVĖ. 

Tel 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public, 

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

šymai ir kitokį blankai.
'  •............... J—„ i-,. a.   C"

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Stafyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau 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 I

Call Frank Zapolis 
3208/j W. 95th St.

GA 4-3654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Talat? REpublic 7-1941




