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Visa bėda, kad krikščionių demokratų tarpe atsiranda tokių, kurie 
linksta ieškoti bendros kalbos su komunistais.

ALDO MORO VYRIAUSYBĘ.
Stengsis pašalinti svetimu valstybių 

Įtaką j parlamento rinkimus
ROMA, Italija. — Italijos krikščionys demokratai parlamen

te neturi reikalingos daugumos, bet jie pajėgia,, susitarę su kito-

Karibų jūra
Karibų jūrą sudaro Atlanto 

kampas, įlindęs tarp dviejų 
Amerikos žemynų ir atkirstas
ištisos eilės salų-saleiių, išsibars
čiusių tarp Venecuelos ir Flo
ridos krantų. Tų salų gyven
toją! vieni gyvena nepriklauso- _ ... _ ___ _
-maL.kiti yra valdomi Amerikos, | mis politinėmis partijos, sudaryti vyriausybę ir* valdyti - kraštą.
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MADRIDO POLICIJA IŠVAIKĖ IŠ
BAŽNYČIOS STREIKUOJANČIUS 
3r8OO tarnautojų ir įy šeimos reikalauja, 

didesnio atlyginimo ir lenvaty' 4 
MADRIDAS, Ispanija. — Antradienio vakarą posėdžiavo" 

minisfėrių kabinetas, kuriame buvo svarstomi streikuojančių
Madrido požeminio traukinėlio reikalavimai. ~

Iš viso Ispanijos sostinėje yrą 
31 mylios požeminė geležinkelio 
linija, kurią aptarnauja 3,800 
įvairių darbininkų. Antradienį 
visi traukinėliai buvo sustabdy
ti,’ o tarnautojai visą dieną mi- 

'tingavo.

Tarnautojai nutarė užimti
• bažnyčią

Streikuojantieji darbininkai, 
aptarė visus stradko reikalus, 
nutarė užimti greta esančią šv. 
Panelės Lugan seną bažnyčią. 
Bažnyčion suėŲo ne tik strei
kuojantieji mechanikai inžinie
riai ir stočių viršininkai, bet ir 
jų. šeimos. Streikuojantieji pla
navo visą naktį praleisti bažny- 

. čioje. ’ Streikuojantieji reikalą-

AMBOY,Tnd. — Du juodosios 
rasės jauni vyrai, gal būt, bro
liai, C. W. Bailey ir A. Bailey, 
Amboy miestelyje, Indijanoję, 
užsimanė pasipinigauti. Jie tam 
tikslui pasirinko First Farmers 
National banką irsausio 6 d. ėmė 
vykdyti planus.

Deja, nepavyko. Plėšimo me
tu banke pasimaišiusios seserys, 
Shirle Bowland ir Robecca 
Griggs, pastebėjusios apiplėši
mą, tuojau išjungė motorą ir iš
leido iš padangų orą prie banko

Viceprezidentas Nelson Rockefeller, 
atsisakęs kandidatuoti viceprezidento 
pareigoms kartu su Geraldu Fordu, 

| dabar važinėja po Teksas ir kitas pie
ty, valstijas, kviesdamas konservato
rius remti . Fordą prezidento parei

goms.

Izraelio krašto apsaugos ministeris 
Simonas Perės pareiškė, kad Palesti
nos valstybės sudarymas būtu pavo
jingas ne tik Izraeliui, bet ir pačiai 
Sirijai. Sirija nori, 'kad Izraelis' su
tiktu leisti palestiniečiams įsteigti sa
vo valstybę, o tiktai vėliau tartysi su
dėtingais laikos klausimais. Neiš
sprendus Palestinos klausimo, Sirija 

nenori pradėti taikos pasitarimu.

vo didesnio atlyginimo ir kitųJ.stovinčios plėšikų mašinos. Vė- 
lengvatų.

Ką kabinetas nutarė daryti 
dėl streikuojančių reikalavimų,! 

/ tuo tarpu dar nieko nepaskelbta, 
bet vyriausybė nutarė pasiųsti 
batalijoną specialiai lavintos po
licijos visus streikuojančius ir 
jų šeimas išvaikyti iš bažnyčios.

Bažnyčia tuojau ištuštinta, o 
kas nenorėjo klausyti, tai nuvež
tas į nuovadą. apklatftihėji- 
mamš. Tai buvo pirtnas naujos 
vyriausybės griežtas nutarimas 
tvarkai palaikyti. \ '

Streikuojantieji išsiskirstė, 
bet požeminis traukinėlis nepra
dėjo judėti. f ■

liąu plėšikus, nebeturinčius auto
mobilio mašinos, jau buvo. ne
sunku ■pagauti, ypač,' kad, Jrilus 
triukšmui, atsirado daugiau ir 
jau ginkluotų gaudytoj ų.

Sesuo S. Bowland rado dėžę su 
iš banko atimtais pinigais, o R. 
Griggs —- surišo kitą -savo odi
niu diržu. Atvykusiai policijai 
bereikėjo* juos nuvežti į cypę.

PRANCŪZU VALDŽIA ATSISAKĖ 
g ATIDUOTI DU GROBIKUS 

’ Policija nori sustabdyti’milijonines 
lupikavimo aferas visame krašte

PARYŽIUS, Prancūzija, i.

Anglijos, Prancūzijos, Olandijos 
dominijų bei protektoratų prie
dangoje.

Valstybės, kaip Bahamos 
(190.000 gyv.), Granada (105,- 
000), Surinamąs, Guyana ne
perseniausiai yra gavusios ne
priklausomybę, o dominijos ir 
protektoratai, kaip Barbados, 
Trinidad, Tabago, KSt. Kitts-Ne- 
vis, Antigua, Santa Lucia, Do
minica, San Vincente ir Britų 
Honduras ruošiasi anksčiau ar 
vėliau pasiskelbti nepriklauso- 
ti nepriklausomomis. Puerto Ri
co tuo klausimu tik purkštauja.

Jos tuojau priimamos į Jung
tinių Tautų sąjungą ir į tarp- 
amerikinę valstybių organizaci
ja.

Skaitant tokias žinias, būti
nai apskrieji visą pasaulį, su
stodamas naujai nepriklausomai 
susikūrusiose Afrikos, Azijos, 
P.' Amerikos'valstybėse ir klau-

5 Namams pirkti

Reserve Mining byloj 
pakeistas teisėjas

,<iST. - L0UIS.. — Valstybinis 
apeliacijos teismas antradienį 
pašalino JAV rajoninio teismo 
Teisėjas Miles W.. Lord iš Re
serve Mining Co. aplinkos užter
šimo bylos ir davė jam griežtą 
papeikimą už tai, kad jis vedė 
bylą kaip advokatas, o ne beša
liškas teisėjas.

Kompanija buvo ypač supy
kinta tuo, kad Lord buvo įsakęs 
jai sumokėti 100,000 dol. už van- 
dėns filtravimą Superior ežere 
ties Duluth." Reserve firma dą- ,• ..,
rė mokėjimus protestuodama. ’ /krai nepaleis.

Paryžians grobikų gauja turi pa
grobusi biznierių Louis Kazan. Jis reikalavo pusketvirto milijono 
dolerių už Hazaną. Jau buvo susitarta stf policija vieta ir laikas 
pinigams perduoti. Bet Paryžiaus policija, vietoj pinigų, suėmė 
du grobikus, naktį atėjusius į aikštę pinigų pasiimti.

VAŠINGTONAS. — Federali
nė valdžia skiria 3 bilijonus do
lerių namų statybos reikalams. 
Tuo tikimasi pagyventi sustingu
sią namų statybą. Iš tos sumos 
bus duodamos paskolos, imant 
7:5 nuošimčio vietoje dabar ima
mų 9%. Prašydami valdžios pa-^ 
skoloms gauti, perkant namus, 
bus priimami nuo sausio 26 d.

. 3 bilijonų pinigų suma bus 
galima pastatyti apie 120,000 
naujų namų. Toks skaičius, gal Tuo tarpu vėžį sukeliantys plųoš- 
būt, sumažintų namų trūkumą 
ir nebeleistų kilti butų nuomai. 
Namų statytojų sąjunga įrodi
nėja, kad namų statyba slegia 
ma aukštais nuošimčiais už pa
skolas, aukštoms sklypų kai
noms ir nuomos priežiūrai.

’ Dabar grobikų gauja sutiktų 
paleisti‘ biznierių Kazan, jeigu 
policija sutiktų paleisti" suimtus 
dų grobikus. Felicija žino, kad 
Paryžiuje veikia gerai organi
zuota gauja. Bet Paryžiaus po- 

’licija yra pasiryžusi padaryti ga
lą, šių grobikų gaujos veiklai ir 
sustabdyti milijonines lupikavi
mo aferas. Atrodo,_kad policija 
jau turinti siųlo galą ir gali su
imti laisvus grobikų gaujos na
rius.

Gengsteriai pranešė polilijai, 
kad pradės kitų biznierių grobi
mus, jeigu^du suimti gaujos na
riai nebus paleisti. Policija jiems, 
atsakė, kad suimtų be teismo ti-

i VĖLIAUSIOS ŽINIOS

si; kodėl tos porą desėtkų tūks- mas 
tančių gyventojų turinčios salos 
ir dar daugumoje sudarančių be
raščių masę, gali pasiskelbti ir 
gyventi nepriklausomai, o tuo 
tarpu tokios Pabalti jos valsty
bės, — Lietuva,-Latvija, Estija, 
— turinčios, savo nuosavą kalbą, 
kultūrą, turtingą ir seną isto
riją, gyvenusios nepriklausomai, 
turi vilkti rusiškos okupacijos 
jungą?

JAV energijos reikės 
dvigubai daugiau 
VAŠINGTONAS. — Atėjus 

2000 metams, Amerika naudos 
kas met dvigubai tiek energijos, 
kiek ji naudoja dabar, valdžios 
tarnautojas pranešė antradienį.

Apskaičiuojama, kad kiekvie
nas amerikietis sunaudos apy
tikriai 2.5% energijos daugiau 
kiekvienais metais pradedant 
nuo dabar ir baigiant XX am
žiaus pabaiga, remiantis kasyklų 
biuro pranešimu. 

■
Pranešimas numato, kad arti 

pusės tos energijos bus. 2000 
metais sunaudojama elektrai, 
o natūralių dujų naudoji- 

virtėse sumažės 20%,
vartojimas sintetinių ir impor
tuotų dujų padidės ir, kad naf
tos importas, kuris dabar api
ma 37% mūsų naftos poreikių, 
pasieks 41.9% jeigu federalinė 
valdžia neįsikiš”.

Apklausinėjime,",Lord:. pripa- 
žinof kad jis tapo;panašiu į advo
katą, bet pasakė teismui, kad, 
po keturių nietų posėdžiavimų, 
byla tebėra 'kur buvo — valsti
jos administracinėj agentūroj.

tai te^eišlėidžiami į ežerą. Jei 
tai tęsis, šimtai žmonių gali mir
ti. ' r Z ' >

♦ Maroko valdžia atsisakė pa
leisti jutoje suimtą sovietu lai
vą, vežusj ginklus Agadiro uos-

Turkija ir JAV 
atnaujino derybas
ANKARA. — Turkija ir JAV 

atnaujino pasitarimas, nutrauk
tus kalėdom, liečiančius pakeis
to tarpusavio gynybos pakto su
darymą.

Pasitarimai prasidėjo pirma
dienio technikinių ekspertų su
sitikimu ir dabar vyks regulia
riai.

Turkija siekia, kad bitą <a»

laivynas siunčia du karo laivus 
į Vakarinius Afrikos pakraščius.

* > Tk? V'. i

Watergate nesibaigia
WASHINGTONAS. — Ke

turių nuteistųjų Watergate by
loje gynėjai — Erlichmano, Hal- 
demano, Mitchelio ir Mardiano 
— apeliacijos teisme įrodinėjo, 
kad kabinamieji nuteisti nekal
tai'ir neteisingai, kadangi dis- 
triktb teišmb teisėjas J. J. Si
rica nusprendė kaltinamuosius 
teisti ir rieapklausus liudininko 
prez. Niksono. Kaip žinia, Nik- 
sonas, jau eksprezidentas, sirgo 
kojų liga — plebitis.

Kaltinamųjų gynėjai teisme 
įrodinėjo, kad viso to nusikalti
mo architektas buvo pats prezi-' 
dehtas Niksonfts. tad jo paliu
dymas teisme būtų buvęs labai 
naudingas kaltinamiesiems. Tei
sėjo Siricos sprendimas prieš
tarauja konstitucijai ir pažeidžia 
kaltinamųjų teises.

Gynėjai sako, kad jei apelia
cijos teismas juos neišteisintų,

■ ♦ Sekretorius Kisingeris pra
nešė Izraelio užsienio ministeriui, 
kad JAV nekeičia savo pozici
jos palestiniečių klausimu. JAV 
nepripažįsta Arrafatos vadovau
jamos ginkluotos ir pasikėsini
mus ruošiančios organizacijos.

♦ Izraelio užsienio ministeris 
Allon dvi valandas kalbėjosi su 
sekretorių Kisingeriu, rengiasi 
dar kartą susitikti ir aptarti dar 
likusius klausimus.

♦ New Yorko policija turi pa
grindo manyti, kad LaGuardia 
aerodrome bombą padėjo jau 
anksčiau įtartas vienas jaunuo
lis. Policija niekur negali jo su
rasti, jis dingo iš namų. Vardo 
ir išvaizdos- neskelbia, nes turi 
vilties jį sučiupti.

♦ Venecuelos valdžia nutarė 
nekelti aliejaus kainų iki birže
lio pabaigos.

Zuikiai lėktuve
Du broliai filipiniečiai, gink

luoti pistoletais ir sprogstama 
medžiaga, sausio 5 užviešpata
vo japonų lėktuvą su visais skren 
dančiais jame keleiviais, kurių 
buvo per 200. Lėktuvas turėjo 
skristi.į.Tokijo, bet grobikai vė
liau pasidavė, atsisakius Japoni
jos vyriausybei priimti lėktuvą.

- Filipiniečiai, lėktuvo grobi
kai, norėjo skristi į Japoniją ir 
tenais išmokti lakūno amato, bet 
būdami neturtingi ir neturėda
mi- pinigų, užsimanė pasivaži
nėti “zuikiais”, neteisėtai užval- 
dant lėktuvą.

Padeda atgaivinti 
Sirijos ekonomiką 
DAMASKAS, Sirija. — Sirijoj 

yra jaučiama liberalizavimo ten
dencija. šiuo metu Sirija jau 
daro tiek pat biznio su Vakarų 
kraštais, kiek ji daro su Rytų 
Europa. Kitais žodžiais tariant, 
Sirija prasilaužė pro pačios pa
statytą sieną prieš užsienio eko
nomikos įtaką ir vėl noriai pre
kiauja su kapitalistiniais kraš
tais.

rantuotas Amerikos įnašas į jos 
gynybos poreikius po ginklų em
bargo, įvesto JAV kongreso pe
reitų metų vasario mėn. ryšium 
su Turkijos įsiveržimu į Kiprą 
1974 metų vasarą. Embargo vė
liau buvo dalinai huimtas.

JAV tikisi, kad vėl galės nau
dotis savo 24 kariniais įrengi-________ __ ___
mals, kurie buvo uždaryti kaip tai tuomet jie dar kreipsis į aukš- 
kaip represalija už embargo. J čiausią, Amerikos teismą.

Sukilimas Čilės junto j 
LONDONAS. — Londono Sun-, 
day Times pranešė, kad mažiau-- 
šiai 10 Čilės generolų pareika
lavo radikalių politikos pakeiti
mų ir juntos vado^gen. Augusto 
Pinochet atsistatydinimo.

Laikraštis rašė, kad generolai 
reikalavo skubotų priemonių 
gelbėti ekonomiką, slaptos po
licijos paleidimo ir rėžimo at
vaizdo užsienyje pagerinimo, o 
taip pat, kad šios sąlygos būtų 
įvykdytos iki kovo mėn.

šeštadienį gen. Sergio Arella
no Stark, juntos žmogus ir inti
mas Pinochet draugas, atsista
tydino nenurodydamas priežas
čių.

Kiekvienam, kuris žino anks
tyvesnį Sirijos ko ne fanatišką 
pasipriešinimą tokiems daly
kams, šis pasikeitimas yra revo
liucinio masto ir gal būt tiek 
pat reikšmingas kaip Egipto pa
brėžimas, kad ekonominių pro
blemų sprendimas yra svarbes
nis uždavinys nei karinis susi
dūrimas su Izraeliu.

Gerbūvio pakilimas Sirijoje 
be abejo yra dėka Saudi Arabi
jos ir kitų naftos galiūnų, ku
rie įpumpavo į krašto ekonomi
ką apie 900’mil. tlol.

Demonstracija 
Ispanijoj išvaikyta 
BILBAO, Ispanija. — Policija 

sekmadienį mosavo lazdomis ir 
pastatė automobilius ant 5,500 
demonstrantų kelio, sutrukdy
dama jiems paduoti gubernato
riui peticiją dėl amnestijos po
litiniams kaliniams. Policijos 
šaltiniai pranešė, kad policija 
demonstrantų nemušė.

Demonstracija įvyko po to, 
kai 400 asmenų, jų tarpe poli
tinių kalinių giminės ir buvę po
litiniai kaliniai, Šioje baskų sos
tinėje išsėdėjo demonstracijoje 
16 vai. San Antonio bažnyčioj.

Opozicinės grupės sako, kad, 
nežiūrint įvykusios amnestijos,' Stasio Jasaičio priežiūroje. Stip- 
dar apie 1,300 Ispanijos politi-Iriai sušlubavo širdis. Tuokart 
nių kalinių yra už grotų. ’tiek.

Keleivio redaktorius 
ligoninėje

Keleivio administratorius Sta
sys Griežė per Naujus Metus ra
šyta ir tik sausio 7 d. gauta at
virute praneša;

Naujų Metų išvakarėse gruo
džio 31 d. vakare Jackus Sonda 

| atsidūrė Camey ligoninėje Dr.

Italijos krikščionys demokra
tai turi daugiausia narių parla
mente, bet jie neturi reikalingos 
daugumos. Parlamente yra 630 
atstovų, o krikščionys turi tik
tai 310. Krikščionys, susitarę 
su Italijos respublikonais, suda
ro vyriausybę, bet ir tokia koali
cija neduoda krikščionims rei
kalingos daugumos. Italijos so
cialistai demokratai į .Ą,do Moro 
vyriausybę neįeina, bet jie pri
žadėjo duoti jo vyriausybei rei
kalingus balsus, kai bus svars
tomi svarbesni klausimai.

Vakar vakare parlamento na
rio Francesco de Martino vado
vaujami socialistai demokratai 
atsisakė remti Aldo Moro vy
riausybę. ’ Premjeras buvo pa
žadėjęs pavesti kelias svarbias 
.reformas, bet jis visą metą rei
kalą ątidėdinėjo ir prieš 13 mė
nesių duotų pažadų netesėjo. 
Socialistai reikalavo pakaitų eko
nominiame krašto gyvenime. Jie 
nori, kad būtų pravesta žemės 
reforma, kad mokesčių reika
las būtų geriau sutvarkytas ir 
kad neturtingesniems krašto gy
ventojams būtų sudarytos, sąly
gos daugiau uždirbti ir bent kiek 
žmoniškiau gyventi.

Aldo Moro vyriausybės nariai 
manė, kad kraštas eis prie nau
jų rinkimų, bet patyręs politi
kas reikalą kitaip nukreipė. Tre
čiadienio rytą Aldo Moro pa
reiškė, kad jis ketvirtadienį ban
dys susitikti su socialistų par
tijos vadais ir bandys juos įti
kinti, kad įeitų į jos vyriausy
bę.

Visi Italijos gyventojai ir už
sienio politikai susirūpinę stip
rėjančia komunistų propaganda 
ir įtaka krašto' gyvenime. Sa

vivaldybių rinkimų metu praei
tais metais komunistai pravedė 
daug atstovų. Socialistai sako, 
kad sumažinus krašto skurdą, 
susmuktų ir komunistų galią, 
bet Aldo Moro ekonominių re
formų klausimą ątidėdinėjo. Ita
lijos komunistų vadovybė paskel
bęs kad ji nebeklausys Mask
vos įsakymų, bet sprendimus da
rys pačioje Italijoje. Atrodo, 
jog tai buvo naujas žingsnis ar
tėjantiems rinkimams.

< Vadžia pakėlė Madrido trau
kinėlio kainas, bet atsisakė pa
kelti tarnautojų algas, todėl ir 

i prasidėjo streikas, kurio galo ne- 
' simato.

♦ Kongreso komitetas patyrė, 
kad ČIA padėdavo kai kurioms 
italų politinėms partijoms sėk- 

j mingiau pravesti rinkimus. Tam 
tikslui ČIA esą išleidusi n et 6 
milijonus dolerių. <

šalta.
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MOWKM MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIL’S

Amerika TV ekrane Frontininkų Bendruomenės) rei
kalais. Pasirodo, kad ir šiais lai
kais ten visokių visokiausių pra
jovę netrūksta:

— Jei prieš LB mintį sutarti
nai keliame kepures, nevenki
me šaltai ir tiksliai aptarti nu
girstamus sugirgždėjimus. Rū
pestingai apsižvalgę, atrodo, bai
sių šmėklų nerasime. Jei ko
kiame kamputyje užtiktume gu
driai pasislėpusią piktą dvasią, 
tikrai gal šventintais t^ndeni- 
mis, gal “per Belzebubą”, gal sa7 
vo tautiniu sąmoningumu ją iš- 
krapštytume. Nebijant kalbėti, 
netingint 
sugėdinti 
spruks iš 
gaidžiam 
bijoma skersvėjo, ten vorai ne-

klausytis, visi kipšai, 
ir didžiai apsivylę, 
mūsų tarpo, dar net 
nepragydus. Kur ne-

Maskva praneša neblogas žinias. Nors pas mus yra blogas derlius, bet mes turime rekordinį
derlių Kansas respublikoj.

2! loma televizijos kritikė 
Edith Efron rinko įvairių laik- 
rąą i'i ir žurnalų žinias, atspaus
dinti s pagal gautus per TV pra
tesimus bei informacijas. Iš me- 
d ingos, surinktos dviejų savai
čių bėgyje, ji galėjo padaryti da
lį tokių išvadų:

1' Amerika yra tam tikro 
stiliaus policinė valstybė.

• 2' Amerika ir Fentagonas su
daro ■ ieną iš žymiausių grėsmių 
parsa.ilinei taikai.

■<S) Komunistinė Rusija labai 
nori detentės, tik Amerika tai 
'gadina, didindama gynybos biu
džetą.

-‘•'4) Komunistinė Kinija ir Ku
ba pasigerėjimo verti kraštai,
kuriuose visi žmonės dirba, yra siveisia. Tik, žinoma, pavojin- 
.id-ealūs ir laimingi.

Amerikos didieji versliniu-1 visus blogus kvapus išvaiko, po 
kai vra sukčiai, melagiai ir siautėjimo reikia paaukoti daug 

_ pąrirkinėtojai, kurių gobšumas ’ laiko, rankiojantis išbarstytus 
_,ne i otas, nors-turi milžiniškus 
.. p'ę.nus.

. ,.,C' Amerikos pramonė yra 
..kenk'minga -institucija, nuodi
janti mūsų orą, vandenį ir že- 

. mę visus mus apkrečianti vė- 
; žfo ’iga-.;

P-lė Efron tvirtina, kad yra 
ir priešingų nuomonių, bet virš 
minėtos dominuoja ir nustelbia 
kitas.

Accuracy in Media biuletenis 
lapkričio laidoje) išspausdino 
šias p-lės Efron išvadas ir jas

jTąAirtino Dan Rather dokumen-
* tlmb CBS filmo “The American
\ Way of Cancer” kritika. Tarp 

kita, iš tos dokumentacijos per
šasi išvada, kad pusryčiams kep
ti lašinukai yra pavojingesni už 
rūkymą... S. Pašilytė

3 Hollywoodas yra slaptų ve- 
dy/oų centras. Tik skyrybos bū
na viešos ir. labai garsinamos.

. * -■ ri* : *-D'' ^5.. . jTfysffįen
@ Vienas Hollywoodo mokyk- 

los mokinys turėjo rekordinį ?ė- 
vų skaičių. Jie galėjo sudary
ti visą Tėvų ir Mokytojų tary
tos valdyba.

“ Velnius siųsti Filadelfijon

Draugo 301-75 nr. Vytautas 
—Vclertas straipsnyje “Kipšo ne
bijome” rašo LB (tikrumoje

gų viesulų nešaukime. Nors jie

daiktelius.
Mano supratimu, tuos velnius 

ir kitokias piktąsias dvasias ne
reikėtų nei šventinti, nei bai
dyti, o pasiųsti į Filadelfiją 
Krašto ir visuomeninių reikalų 
valdybon pas Gailą ir Gečį. Jie
du ras jiems darbo — ardyti 
Bendruomenę ir kiršyti visuo
mene. K. Petrokaitis

1

N egalima pralenkt i

Chruščiovas visą laiką savo 
kalbose pabrėždavo, kad reikia 
kūo “greičiau pavyti ir pralenkti 
Ameriką.

Kartą du tarybiniai piliečiai 
■ginčijasi. Vienas jų įrodinėja, 
kad negalima pralenkti Ameri
kos.

— Kodėl ? — klausia antrasis.
—. Tada amerikonai pamaty

mų mūsų praplyšusias kelnės už- 
"pakaly.■■■ ; K. Pleperis

Iš meno istorijos 
šėtonas

Mikelangelo Siksto

Memphis Press-Scimitar klišė 
• 

tautos,, būyb* 'ifoofcyffifbš p^r~ pk-1 kąr Bdvoine. šiandien ^einame į 
moką pakJSūšta'~'^JėT"atsąkysi 
teisingai, kas yra ant Kremliau^ 
sienos užrašyta, tas gausi gerą 
pažymį”. Mergaitė^! pagalvojusi 
atsakė: — Ant Kremliaus sienos 
yra užrašyta: “Nėra\Dievo! Re
ligija yra liaudies’--opiumas” ...
— Gerai, — tarė mokytoja, -- 
užsitarnavai gerą .pąžymį,

■Mokinė, tačiau,, -to klausimo 
nepamiršo. Jos galvoje visą lai
ką jis maišėsi. Jai jau. paaugus, 
gavo progos būti Maskvoj e. Ir 
pirmiatisia ji bėgo prie Krem- ko ggj-o mus heišmokė, — teisi- 
liaua sienos pasižiūrėti,' ar tik
rai tartį/ ant sierf6s'’'yra užra
šyta, kaip Sibiro ^Sakykloje yra 
sakiusi. T*nbėgusi"prie sienos:

’ės kitiems pasirodė, kad. ponia - ji pastebėjo, kad:tilšrai toks vŠr-
; ražas yra: “Nėraf'DiėybkReligi- 

ja!'' liaudies opiufešš^ti. Mergai
tė atsiklaupė iri^lšifko::; “Dieve 

’Ahkščiausiak, ačrf^Tau, kad “Tu ____ _____________________
man Sibiro mokyklėle“ apšvietei . tinių grupių^sambūriams nau-: 

--- (vp)| ją darbo sritjšluoti gatves;
ir šaligatvius':

.feestąyo ij,j)asiąkūride. popiežiui, 
Popiežius atšakeY — "Užšitarna- 
vai garbingą vietą. • .

Perijga nosis ' j j .

Dailininkas nutapė vienosudį- 
ižiai garbingos ponios portretą. 
Kaip jau yra priimta, portreto 
atidengimo proga, šeimininkai 
sukvietė visus" giminės ir gar
binguosius svečius. Savaime aiš
ku, kad tokiomis progomis yra 
giriamas šeimininkės grožis, o. 
menas peikiamas;.. Taip buvo ir. 
šį kartą. Viena ponia, prisidę-’ 
jūsi binoklį prie akies, įžiūrėjo, 
kad ponios nosytė mažiausiai 
pusę colio perilga. Bet-supran
tama, kad prie šampano taurei-

lliip“’’ j

Moritessbrištud'entas * .

— Ką?šiandien jus išpankė ?
— klausė motina grįžusį iš Mon
tessori Vaikų namelių Algiuką 
Algiukas atsakė: , •

— Šiandien, buvo skaičiavimų, 
pamoka ir ąs. išinokąųfkad du iri 
du .yra trys. _ . r . J;

• J. ‘ ” * J J

— Bet tai negerai. Prie dviejų 
pridėti dir bus keturi! • ' -

— Jei taip,-tai šiandien nie-

Kai 
lyčioje tapė Paskutinį Teismą, 
kardinolas Bembo nedavė jam 
ramybės su savo patarimais ir 
nurodymais. Dailininkas supy
kęs nutapė šėtoną su Bembos 
galva. Kardinolas Bembo užpro-

E’-of. Vaclovo Biržiškos'

‘■'irmaįame rome yra 

4hu tomai minkštuose

kop-

208 puslapiai, o antra (ame 226 puslapiai, 
viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuos* 
viršeliuose už $6.00.

ab< Wnyga-^ gausite, jei pinigus pašilsite tokiu adresu:

173!> So. Halsfed Street Chicago, Illinois 60608

vių
* Čia

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardini onus knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinsk’as, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tasa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol. 4

ČI^CaGIETĖŠ ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ- LlEt^JVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune, ?Jaud^Kuo& 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten mate kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl S1.50 Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Keliones i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖJE. 
#4 psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

•tslUnlfknt cUrho vatamdomfc arba užsakini *paihr Ir —
č>k» ar pinigine perlaida.

turi dvi nosis
Dailininkui buvo labai mema- 

:onus toks šaltas portreto priė
mimas. ■ Bet sumanioji dailihin-’ 
ko žmona susigriebė ir visus sve
čius įtikino,, kad vyras nosį, pa
taisys ir. pakvietė kitą kartą'su
sirinkti. Dailininkas nosies ne-: 
trumpino, tik . nekantriai Jaukė 
svečių. Kai. svečįai iĮ-;rgįmįnės' 

..vėl susirinko,, portretas .braii- 
gjąK^ę^r.ėpiuosę.kiaįbojp an^sje-- 
nos. Visi vienu balsu .sušuko: 
— Koks gražumas; Ir ponios 
nosis visai tvarkoje! — dailinin
ką apibėrė komplimentais...

Du stulpai

' Meno parodoje viena ponia-vis’ 
stovėjo prie vienos grafikos, ku-’ 
rioje nieko daugiau nebuvo, tik
tai du stulpai. Jai rūpėjo suži
noti, kas čia per šposai Kodėl, 
stulpai, bet nėra paveikslo ? Su-' 
siradusi stulpų autorių, ji pa
klausė :

— Mielas kūrėjau, būkite ma
lonus paaiškinti man, ką šie, va, 
du stulai reiškia?

— Čia, mieloji poniutė, daug 
ką reiškia.

— Gal ir reiškia, bet aš nie
ko čia nematau, — atsakė ji.

— Dustulpai reiškia dvi Ben
druomenes : Lietuvių Bendruo
menė, arba LB ir Frontininkų 
Bendruomenė arba FB... J*

■' i n/
vasios išraiška •> Į

ištas-mitapfe: vieno tar- 
k) portiką, bėt šis >ė- 
iirnti savd “dVynu^’*,

NhujaT' veiklossritis

Kūčių dieną Draugas išspaus
dino A. KI. korespondenciją iš 
Union- Pier, - Mich., apie. J. Gir- 
dziūrio ir A. Klimavičiaus ne- 
santaikaš. Ta proga iškelia or
ganizacijų pirminnikams ir tau-

tPoi

— Betgi, ponas turėsi man su
mokėti už medžiagas ir sugaiš
tą laiką.

— Jeigu nori, tai dirbk ki
tą portretą o už šitą nemokėsiu, 
— spyrėsi ponas, F. /. ■

Gerai. Aš galia' tavo at
vaizde padaryti tavo, sielos iš
raišką, prie kaktos pridėdamas 
ragus... . »t -

Turtuolis tada pasiėmė savo 
užsakyta portretą. Dori Pilotas

-.L V Š
, Dievas davė protą •“ i' -• |P J

Maskviškiai komunistai sten
giasi visokiais būdais apgyven
dinti Sibiro plotus. Tremia pra
sikaltusius ir neprasikaltusius 
okupuotų kraštų žmones, kad tik 
kaip nors prisiveistų tarybinių 
piliečių. Sibire nėra kitokių 
mokyklų kaip tik rusiškos, nė
ra tenai nei bažnyčių, nei ko
kių -norS1'ilgintu rrpeigų. - Vis
kas uždrausta.

Vienos tremtinių šeimos duk- 
tė gal lietuviškos, o gal ir kitos

protą.'
Gringo kilmė

-T. : A -

•' — Girdžrtmas - kfelis kartus 
korespiondėncijose pubTė A. Kh» 
mavičiaus; kaife. -Aš gi jokios 
kalbos nesu sakęs, dariau tik pra
nešimą;, kad- reikia siekti vasar
vietėj daugiau/švaros. 'Aš, bū- 
damas Union Pier visų tautybių 
organizacijos narys, rinkau gy
ventojų parašus, kad vietinė vai-, 
džia. atkreiptų daugiau dėmesio, 
į tuos gyventojus, kurie nėvalo 
savo sklypų'Bei gatvių. Parašus 
rinkom, dešimt asm. - Surinkom 
apie 200 parašų. Girdžiūnas, lie-, 
tuvių org. -pirm.., nepildė liet, 
org; įstatų, kuriuose yra įrašyta, 

lietuviai savo nuosavybes 
užlaikyti švariai- ir gražiai.

S. Bukis

Skirtumai pasakose. ...

— Koks yra skirtumas tarp 
kapitalistinių ir komunistinių' 
pasakų?, . ■ a

— Kapitalistai savo pasakas 
visuomet pradeda: -< Senai, Ja- 
bai'senai buvo...’Komunistai sa-

kad 
turi

Kadąisė Kplurnl^įs, valstybė- , 
j ę, Medellin© mies^gr.ivykp... df- 
dęlė šventė. . Dųy9Bi.atid^rpmąsJ 
•pirmasis! ■įKoldinhiĮęy^,; 'S\i!

USg
tXliWHjS.

visada, dalyvavo’ <Į^ig?zmoim;\ir 
visa vyriausybė. Pašvehhniis

TMU. S. Gc^rsasatesM ,^.;»s.*r.^v .
R Xp®u««d *i a puauc *^lca> .-jopc-iū# w<i r£» 
F>—T-W af 2w Traeewry' 3* tte M!«"»

; ateityje bus... . * _ - , - . _
-į^- - • ' <.

Magaryčios -x z >

© šuo laikomas ištikimiausiu 
žmogaus draugų, nes jis vizgina 
savo uodegą, o ne liežuvį. į

© Mokesčių mokėtojas yrą 
! vienintelis valdžiai dirbąs asmuo 
I be civiliniams tarnautojams rei
kalaujamų egzaminų. į * M.

© Turtuolis gyrėsi, kad įsigi
jo apdraudą, galiojančią- ir- sa
vižudybės- atveju. 'Jis' visai riėh 
kreipė dėmesio, kad po šia išinf- 
.tirai buvo parašytą smulkiomis 
raidėmis, jog tuo atveju- jiš pafe 
tegali atsiimti' premiją; ’

© Rusai turi savo Disneyland,, 
tik rdh 'ne visi yra 'įleidžiami; Įr 
yra žinomas Kremliaus-■ vard$.

<■1 . j, ’ 1 -

. ©..D£ąygo.293^.ta^ąna,kwi 
jų .kctfespondentas.,Jonis 
nas poiigps, kurį įąl^,||^ėą ąę- 
mažinti visuomeninę- ir.žurną-

išpildys,. d^otą okųpųot'Qįe;(I4|- 
Javoje į pažadą. rjršyti^i^ 
labai gerai, apię; dabartinį Tąę- 
vps gyvenimą”’? C«xr ’

s. :l

JEI “NAUJIENAS” TU

PAS^YSif^XDpJOSr^M
** ''/T' -.^*•■‘7^ / r^*’ “ * 'V ' ?A'

<ĘRĄ TlESĄ,s.^SKJlEipžįk
-Sįfen£ •'I;

■ ŠVIESA^ 4
J4KRĄ

lioms semaforo sviėsbšfns sušvi
tus, vyriausias geležinkelio sta- 
tybos inžinierius amerikietis su- ■

■ šuko mostelėjęs ranka: “Green! 
Go”” Traukinys pradėjo riedė-

- ti. . ’riri.
■ . žmonės išgirdę’ ’sūkį- “green

go” ir matyti, nesuprasdami jo 
reikšmės, pradėjo iškreiptai jį 
kartoti, o vėliau, šių' žodžių sąs
kambiu vadinti amerikiečius, vi
sai nežinodami kilmės bei pras
mės. ’ ' (vp)

Elgėsi pagal pasakėčią

Ka’nadiškio “Nepriklausomos 
Lietuvos” savaitraščio 42 nr. yra 
Salakiečio rašyti įspūdžiai pa
gal Londoną lankiusio turisto 
pasakojimus. Turistas aplankė 
Winstono ChurchiilHo kapą ir > 
pasielgė kaip žinomos pasakė
čios veikėjas:

— Yra sakoma: apie jrnfusį' 
gerai, arba nieko, Račiau, įdo
mumo dėliai, aplankiau. Pabaig
ti j ui “nusipelniusioj Čburchiil 
kapą. Vietoj gėlių norėjau pia- 
dėt ant kapo Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę “Mariją, , gelbėk 
mus”. Bet kas iš to? Nesugal
vojęs tinkamo epiteto, -lietuviš
kai paminėjau “gražiu”- žodžiti 
ir su pagieža širdyje pasišali
nau... • ■ ’ Storžievis

lengvinas ir policistas

Turistas parsivežė iš Pietų 
ašigalio pingviną ir ėjo sa juo 
pasivaikščioti 'j zoologijos sodą. 
Beidami sutiko policininką, ku^ 
ris priėjo prie turisto ir pasa^ 
kė: r.

— Tamsta su pingvinu nega
lite vaikščioti miesto "gatvėmis: 
veskite jį į zoologijos sodą.

— Mudu ten ir einame, — 
atsakė turistas. \ '

Sekančią dieną jis su pingvinu 
vėl išėjo pasivaikščiotą4r vė| su
tiko tą patį.poltoiniųk^kuris.pa
kartojo vakarykščią pastabą. Tu
ristas pasiteisino:

Zoologijos sode mudu va-

- - f3L. į

>ESiq-ii ■> f
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America is the place1 that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams comte true for years.

Now, Bonds, mature in less Jhan 
six years. That means yotrr dtfeSms 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan when you \vork, or the 
B«nd-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American

I tlOO 000'000

Take stock in America.
Now BondsTnarirre m lesš than six years.

1739 Sd. Halsted Stfitet Chicago, ift 60608
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

Naujy Mėty sutikimas^ , 
Lietuviu namuose

Naujų Metų sutikimas prasi
dėjo su kokteiliu gruodžio 31 d. 
9 val> Susirinko gražus būrys, 
sakyčiau šimtinė. Ponios puoš
niais rūbais pasipuošusios, bea- 
bejo, darė šventišką nuotaiką. 
Vyrai taip pat savo puošnumu 
nuo moterų neatsiliko. Naujų 
Metų rengimo komiteto vadovas 
šaulys Stepas Lungys padėkojo 
visiems svečiams už atsilanky
mą ir pakvietė sėstis prie val
giais ir gėrimais parengttų stalų.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

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

Taupykite 
]£as musdas buvo pasveikintas jo gimi

mo .dienos- proga" Karių Ramo- 
venų;" Savainorių • Kūrėjų, Žur- 
palįstų S-gos ir visų susirinku* 
shj vardu ir jom sugiedota ilgiau
sių metų. Popietėje dalyvavo per 
50 svečiu. 5

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
gyti.

Taupykite dabar. ~

tuvių namuose. Bus renkama 
valdyba ir revizijos komisija. 
Taip pat bus aptariami su klu
bu'susiję reikalai.

Nariai. prisiminkite .datą ir 
gausiai atsilankykite. ,

ijš&-. j Jiėnas dažniausiai tal- 
nkąūfą.Ižm’oiios'ar; kas kitas 
ięiįftūsb*;jįr.' abnėriči ^nenorės

Sveikinimo žodį tarė ir maldą 
sukalbėjo šy; Antano parapijos 
klebonas kun. Kazimieras Si
maitis. Svečiai vaišių metu šo
ko ir dainavo Rimo Kaspučio or
kestrui grojant lietuviškas me- 
liodijas.

šauliai orkestrą užsiprašė pa
vėluotai, todėl Rimui Kaspučiui 
reikėjo duoti didelį kreditą, kad 
per trumpą laiką sugebėjo su
rinkti ir paruošti tokį puikų or- 
kestriuką. '

Artinantis 12 valandai buvo 
pakviestas tarti žodį Šaulių Są
jungos pirm. Vincas Tamošiū
nas,-kurs po keletą trumpų min
čių palinkėjo -laimingų Naujų 
Metų ir paprašė sugiedoti Lietu
vos himną palydint R. Kaspučio 
orkestrui. Po himno visi išgė
rė Už laimingus 1976 mietus šam
pano tostą, o po tosto prasidėjo 
sveikinimosi bučiniai.

• Svečiai geroje nuotaikoje šo- 
ko. linksminosi ligi antros va-

dienei, o ši perdavė savo sūnui 
Nemuniui.
~ Norėčiau skaitytojams primin
ti, kad knygą A. Žiedas dedikuo
ja savo tėvams Marijai Kauspa- 
daitei ir1 Juozapui, žiedams.

Po knygos aptarimo atsirado 
ir paklausėjų: A. Nakas, Si. Gar- 
liauskas ir J. Švoba. Pastarasis 
neklausė, bet A. Žiedo mintį pa
pildė ir sugretino su V. Alanto 
jau parašytomis kai kuriomis 
knygomis. Pabaigai buvo leis
ta baigiamąjį žodį tarti pačiam 
autoriui A. žiedui. A. žiedas 
savo žodyje priminė knygoje 
netikslumus, klaidas, kurių ne
galima buvę išvengti. Pagaliau 
ir spaustuvė padarė'klaidų. -

Meninę programos dalį atli
ko aktorius Karolis Balys pa
deklamuodamas ištrauka iš Ka
zio ^Binkio “Tamošius, Bekepų- 
ris” ir Janinos Degutytės “šei
mynos laimės dalia”, ir “Geni
jaus akimis”. - : < .

Detroito ' ir apylinkių visuome
nę atsilankyti į gegužinę po sto
gu. ■' A. Sukauskas
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Įsteigta 1923 metais. z

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu

klamavo “Poetas- ir laikai” iš 
Dr. Aliūno' kūrybos . “Kultūros 
krizė”. Dėl aktorių K. Griciaus 
ir K. Balio vaidybosturiu^pasa
kyti: abudu aktoriai savo vai
dyboje . yra seni ■ vilkai..; Dekla
mavo- tarytumei pats autorius 
deklamuotu; Po kiekvieno, de
klamavimo publika gausiai pte-

lyviai buvo pakviesti ponios r A. 
žiedienės užkandžiams. . .

Vaišių ...metu “Mintijančio

Proęęąųi^/ vadpvavo L, ž. 
gbą Detroitb pįpn.- VĮa- 
tS:Seįenį8; Pąąlįajiasis po trum-

ž utpall&tg • rašytoj ą. Vytautą 
įtoriąųti -žurna- 

/Aląn- 
^mog^ųs . Žo- 

kny^bš,-aptąėnųą skąitė iš

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

TEL. 421-3070

jų metų' sutikimą suruošė' “Švy
turio” jutos ir St.5 Butkaus -šau
lių kuopų' sudarytas komitetas: 
pirm. Stepas Lungys,.. nariai; 
Petras Bliudžius, Juozas Kinčius, 

I Juozas Lesčinska&, Bronius .ya- 
firakėnas/.Įr'mdtėrūsfkėijoš'ya- 
hdbYeą Angelė Šukienėir 'jĮdiją; 
rBliūdžiuviėnė. ■■/- -45. -

m^ž^iianke.netįre: Kanados.ir. 
Detroito-apylinkių.VincasĄt-. 
žoiAtkoeiūnas iš /Deksteiy Mich, 
liauju /metų -progay V.. Atko 
^Naujienoms’*; pąaųkojp $16.: 

. ........... tv . . x \ •.'v . j-.l

. Šaulių, tradicinės .Kūčios
Tradicinės Kūčios buvo su

ruoštos gruodžio. 24 d. šv-. An
tano parapijos kavinėje.. ’ Kūčias 
pradėjo šaulys Juozas Kinčius 
pakviesdamas tos parapijos kle
boną kun. Kazimierą Simaitį ir 
“Švyturio” juros, šaulių kp. pirm. 
Alfą Šukį uždegti eglutės žva
kutes. Po to, kun. K. Simaitis 
sukalbėjo .maldelę, šaulių mo
terų sekcijos vadovė. Angelė Šu
kienė paskaitė ištrauką iš poe- 

Įtės M. Sims knygos. \ - >• •
Po trumpų ceremonijų vyko 

bendros vaišės, kuriąs paruošė 
moterys šaulės švyturietės.

Lietuvių namų drauguos 
metinis narių susirinkimas

Narių visuotinąs susirinkimas 
įvyks sausio 11 d. 12:15 vai. 
Lietuvių namuose. Darbotvar
kė-'Susirinkimo atidarymas, mi
rusiųjų narių pagerbimas, prezi
diumo sudarymas, mandatų ko
misijos sudarymas, pereito Su
sirinkimo protokolo skąitymas, 
revizijos komisijos ir valdybos 
pranešimai ir diskusijos.

Valdybos ir Revizijos kbmisi- 
! jos rinkimai ir klausimai bei su
manymai. Nariai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Dariaus ir Girėno klubo
. metinis susirinkimas 1
D. G, klubo mėtinis ir visuo- I 

tinas narių susirinkimas įvyks j 
sausio 25 d. 12 vaL15 min. Lie-

ĮJNĮ gfąŠsi įrišta, 592 psL
iĮfiihy grabai įritu, 4B4 psL _____ 
ATS»UMB|£AI ittNTYS. H tomas, 

psL Kaina SS.OO. Minkštais virš. 
ifNVJV EIĖTUVHKV KNYGŲ ISTO- 

298 psl, Įrišta ~ $3,80, minkštais viT- 
ffUŽis,'225 pst» įrišta —-$3,00. minkš-

Lietuviy Fondo vajus
Vykdant Lietuvių-Fondo va

jų Detroite ir apylinkėje iš są
rašų yra patirta, kad. daug lie
tuvių nėrh įstojusių į Lietuvių 
Fondo narius: Lietuvių Fondo 
centro .valdybos’pirm. Dr. An
tanas Razma jau išsiuntė 883 
laiškus, kviesdamas Įstoti į Lie
tuvių Fondą, . . , ___ '

Paskutiniu metu į L. F. įsto
jo Vytautas Kutkus “sūnus” su 
100 dol.' 'įnašu. Detroite Lietu
vių Fondo- skyriaus valdybos 
pirm, yra Vytautas:Kutkus. No
rintieji Išušisiekti tel; 846-3280;

ALB Radijo Klubo gegužinė 
' Gegužinė Įvyks 'sekmadienį, 
sausio . 18'd; tuoj po .'pamaldų 
Kultūriniame centre. - Bus pa- 
gaminta;. įvairaus maisto, tad- 
šavo ‘namuose ; negaminkite. 
Maistą^gamiuš visiems-žinoma 
šeimininkė- -Zofija- Drižienė -- •:

ALB žRadijo .Klubo, vadovybė

naujienos
— trukdys, kad ir geriausias ra
šytojas knygos neparašys.

V. Alantas aptarimą pradėjo 
ęitatomis, paimdamas iš knygos 
ištisus sakinius, kai kur pareikš
damas iy savo nuomonę. “Min
tijančio žmogaus Žodis”, sako 
autorius, yra iššauktas XX-ją- 
me amžiuje iškilusių, niekada 
įki šiol žmonijos istorijoje neži
notų egzistencijos pavojų ir 
problemų. Pastebėjo, kad kny
goje labai daug svetimų žodžių,- 
skaitant reikia žodyno. Eiliniam 
žmogui, neturinčiam po ranka 
žodyno, skaitant knyga pasidaro 
nesuprantama, šią knygą ra-' 
šydamas A. Žiedas turėjo ge
nis norus šių dienų chaosinį gy- 
venfmą,. pakreipti geron pusėn, 
bet vargiai tas įmanoma. Baig
damas citatas V- Alantas pareiš- 
kė, ir sunkiai įmanoma pasukti 
geron pusėn dabartinį chaosą, 
bet pradžiai knygos autoriaus 
žingsnis padarytas. Skatino A. 
Žiedą dar nenuleisti rankų ir 
parašyti naują knygą. .

Baigęs aptarimą V. Alantas 
paleido vieną‘knygą visiems da- 
;lyviams pasirašyti. Po pasira- 
šymo knygą įteikė Angelei ži&-

Kairėje — Dow Chemical bendrovės laboratorijose bandomi įvairiausi metalai pramonės reika
lams. Paveiksle matome vadinamus piperazino kristalus, paleistus vario lydinyje. Dešinėje — 
Michigano valstijoje, Midland miestelyje yra didelės Dow Chemical bendrovės laboratorijos, jo
se daromi įvairiausi -bandymai. Paveikslas rodo vari^ plokštėje paleistus polyacrylamide kriste- 

lūs. Jie 'labai įvairiai dėstosi ir sudaro gražiausius meno paveikslus. • .

Bl_YŠkaveid.’ių antplūdis 
iš šiaurės

Savaitėms tarp Kalėdų 
Vau jų Metų praėjus, 
atostogininkų išvažinėja namo 
ir prasideda Floridos tradicinis 
“žiemos sezonas”, kurį čia pra
deda kitos minios išblyškusiais 
veidais baltaodžių iš šiaurės, at- 
plūdę automobiliais, “namais 
ant ratų”, lėktuvais, busais ir 
traukiniais. Ir jei (ekonomija 
ne«ubyrės, jei energijos krizė ne
iššauks kitos gazolino stokos ir 
jei sniegas ir ledai šiaurėje at
liks savo pareigą, rašo St. Pe
tersburg Times, tai bizniui iki 
vėlybų Velykų balandžio 18 d. 
sezonas atrodo bus geras.

Kas yra tie blyškaveidžiai 
žmonės, l^urię tikimės ir šią žie
mą, kaip kiekvieną kitą žiemą, 
uruliais atplūs į Floridą su pini
gais, užplūs mūsų vieškelius ir 
mus pačius privers eilėse laukti 
prie restoranų, klausia St. Pete 
Times.

Daugumas jų bus vedę žmo
nės tarp 50 ir 64 metų amžiaus, 
turintieji metinių pajamų po 
daugiau kaip $15,000 ir palik
dami po daugiau kaip $500 šios 
srities, ekonomijai.

St. Petersburge jie bus tru
putį kitokį kaip Fort Lauderdale 
ir Miami Beach — bus truputį 
senesni; ramesni ir mažiau par
tekę ištekliais, ir jie ilgiau lik
sis saulę gėrėtis. .

Aukso Kranto- (Gold Coast) 
lankytojai yra tarp 35 ir 49 me
tų amžiaus, turi metinių paja
mų daugiau kaip $20,000 ir už

muot& ir mii _
BlfiKosioms Euri 

e žemės ūkį atrodo 
ųį taufcą.'awginha S ____
lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 

_ ininkų vaikai, reiškią, kad ši knyga bus brangi abso- 
MuHai lietuvių' daugumai, ypač, kadangi' knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei -parašyti,’ kad pradėjus skaityti nebešinori pertraukti. Knyga 
anWauS 'Skiriama Lietiivai šiais žodfiąis: “Dėkingas sūnus — myli- 
mai'T’ėyynėi'Tiiitnvai,’’.‘ ‘ .1 ' .
i > toygos "300 puklapių su-daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
ą^mwacęi«įįenose»į>v. /
."wkį arbVMoney Orderį siųstį tokiu adresu: '

STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
' iš•nntfd. :■{ pinigus^ tuojau knygą patfųsime.

9.7 dienų iki 17 dienų palieka 
kiekvienas po $485 iki $197. 
Apie 61 nuošimtis žiemos pra
leisti Saulėtoje Pakrantėje at
važiuos automobiliais, 37 nuo
šimčiai lėktuvais, kiti traukj-

dalis čia turi draugų ir patys 
čia nebėra svečiai, atvažiuodami 
keletui savaičių kiekvienais me
tais, pabėgdami kelioms savai
tėms iš šaltos, blyškios šiaurės 
padangės. Daugumas žiemos va
sarotojų į Floridą suplaukia iš 
Vidurvakarių ir šiaurės rytų. 
Pagal Floridos komercijos de
partamento Turizmo skyriaus 
žinias, per pirmąjį 1975 metų 
bertainį daugiau kaip 1J> (pus
antro) milijono asmenų lankėsi 
Tampa-St. Petersburg-Clearwa
ter srityje, iš jų 1,024,000 at
važiuodami automobiliais ir 
484,000 lėktuvais. Valstijos, iš 
kurių praeitais metais buvo dau
giausiai žiemotoj ų, yra iš New 
York, New Jersey, Massaęhų- 
sets, Pennsylvania, Ohio, Illiąpįs, 
Michigan ir Georgia.. Daugįąu 
kaip 100,000 atvyko iš Kanados.

Tiį svečių 50 nuošimčių gy
veno viešbučiuose ir moteliuose; 
25 nuošimčiai apsistojo pas drau
gus ir gimines; 14 nuošimčių gy
veno savo atostoginiuose trene
riuose; 2.8 % turi čia savo na
mus žiemai, kiti išsinuomoja na
mus, apartmentus, vienas nuo
šimtis turi savo kondeminiumus, 
o 1.9 nuošimčio, atrodo, pamie- 
ga savo automobiliuose.

Ačiū prov. Pranui šeštokui už 
atsiųsta St.-Petersburg Times 
iškarpą!

P. S. Gera būtų, kad koks 
pasišventėlis panašiai faktus su
rinktų apie mūsų tautiečių ko
lonijos progresą saulės, gėlių ir 
smėlio šalyje. jpr

ir l 
minios

------------- ,--------------------------- —

‘^(ĖPĮĮIKjĄŲSDMĄ LIETUVA” naujam skaitytojai 
' tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

i ųi.’k^aptarmtat 'LL J .
AJfeų.So * Žiėdjb ^Mintijančio

Iraygęa aptari- 
#JWor grdo4žfo 28 (J. Wihd- 
te “Ki£iov betpuosą, 13208

> _ GEROS DOVANOS
■ ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS OABAR "NAUJIENOSE1 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr, A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje7 §4.00 dabar tik__

Minkštais viršeliais tik _____ -__________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽFAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar* tik_______ ‘_

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekį arbi 
money orderį.

į tad -tos knygos
Kukėma; jatbjio metų, ^alų gale 

nuomonę, 
kruopščiai,

^.ąbęm^.viąąpusdąiį.- Aląp-
1 »kpji&fX li^kavinią

^ciria-ne vien'A; Žįe4iii,ibęfir jo 
Žftionaj. Angelei; yNuo žmonų

‘NęŠėnjąi išėjusi laukta
i / K r- Juozėš Vaičiūnienės knyga

;' ftsmw šokiu švenčiu takais

S6jX) 1!
$6.00 ;
Gra- I

$5.00

ta pašto perriBatimo išlaidų. .
fiyįį gAMma gattiV Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or 
dtnr adresu:

NAUJIENOS
4*39 So. fobted St, Oiicago, Illinois £0608

ąk|a ŽVIET1MAS. studija. Eleis- 
-1» pHcafdįe- -1966 rSietais patiės autar^lU lėšomis. Knygą dviejų da- 
lac -gimęs uriS’^viėtimo, prcūjlęmos ūkininkų, krašte. II dalis: Žemės 
įkibMetimas -Lietuvoje. r"

\AUWriiiS's^vo; fodyjėrašo: ‘VTei .Hūdnaš lietuvių tautos likimas 
Mbųtų^^tnikdęs-Ldetū^os nepriklausomybės .gyvenimo ir nebūtų su- 

Lietuvos politinių, ekonomi- 
šiandieflų. (žtt^ar galima sakyti, lietuvių 
ūgauti savo žemės, ūkio kultūros vaisiais 

tantomšV
‘mdirbiams skaityti, kadangi 
0 buvo ūkininkai ir po pa-
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Paminėto teigimo patvirti

nimui galima panaudoti “Lie
tuvos R. Katalikų Episkopato 
Direktyvas katalikams”, . iš
leisto Lietuvos egzilinių vysku
pų 1952 m. Romoje, ir “Šilu
vos šv. Marijos koplyčios dedi
kacijos” tekstą bei ta proga 
įvykusį 1966 m. Washingtone 
lietuvių religinį kongresą, ku
riame iškilmingai dalyvavo 
visi egziliniai veiksmai. Be šių 
dokumentų, reikia tik geriau 
įsiskaityti lietuvišką spaudą, 
kurioje vyrauja atsivežta iš 
Lietuvos dvasia. Reikia tikė-

tis, kad tai. mato Vakariečiai. 
Tačiau Baltieji Rūmai davė su
prasti lietuvių tautai, kviesda
mi išimtinai ALTos atstovus, 
kad tik per lietuvių tautai, 
kviesdami išimtinai ALTos at
stovus, kad tik per lietuvių de
mokratines organizacijas tega
lima tikėtis Amerikos para
mos, kovojant už atstatymą 
demokratinės Lietuvos.

PO HELSINKIO 
KONFERENCIJOS

Lietuvos laisvinimo proble
ma po (Helsinkio konferencijos 
pradeda lietuvių išeivijoje iš
kilti visu aštrumu, nes užbai-

NAUJIENŲ rištinė atdari kasdien, - išskyrus sekmadieniui,, nuc
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vai.

Kvikliui vis dar “nėra visiškai aišku”
Bronius Kviklys, marijonų leidžiamo Draugo po

litikos nustatinėtojas, b. kv. inicialais parašė Įžanginį 
“Ar ne laikas sustabdyti lupikavimą”. Jis komentuoja 
apie sovietų valdžios naujai įvestus patvarkymus pakel
ti atlyginimą pinigų persiuntimui ir kitiems sovietų 
valdžios teikiamiems patarnavimams.

Kviklys nurodo, kad tuoj po karo niekas nieko į ru-. 
sų okupuotus kraštus pasiųsti negalėjo, nes sovietų val
džia neleido. Tuojau po karo niekas ten ir nuvažiuoti ne
galėjo, nes sovietų valdžia nebuvo tikra, ar nuvažiavu
sieji nebuvo koki šnipai, nerankiojo žinių ir nekurstė 
jau ir šiaip tarp okupanto ir pavergto krašto’įtemptų nuo
taikų. Pokariniais metais tiktai vienas Bimba gavo lei- 

- dimą įkelti koją į Lietuvą ir pasidairyti, ką ten rusai da
rė ir ką rusų pavergti lietuviai galėjo daryti.

Pradžioje rusai leido keliems Amerikos lietuviams 
nuvažiuoti į pavergtą Lietuvą ir Vilniuje, sovietų poli
cijos priežiūroje, pasimatyti su gyvais likusiais savo gi
minėmis, o praeitais metais jau buvo nuvažiavusios ke
lios didesnės ekskursijos į Vilnių ir turėjo progos pasi
matyti su Vilniun okupanto atvežtais giminėmis. Prieš 
kelis metus leido Vilniuje bent 10 dienų pabūti, bet prieš 
du metus ir šitas laikas buvo sutrumpintas. Dabar Vil
niuje leidžiama tik penkias dienas pabūti. Vienas kitas 
pajėgia ištrūkti į šalia Vilniaus esamą kaimelį ir pama 
tyti, kokį gyvenimą lietuviams davė “komunistinė siste
ma” ir kaip gražiai eina “socializmo statyba”.

Tais laikais Kvikliui buvo aišu, kad kraštas yra rusų 
okupuotas ir pavergtas. Jis žinojo, kad niekas nieko ne
galėjo padaryti, kol sovietų karo jėgos bus Rytų Euro
poje ir sovietų policija sauvaliaus. Lengvatų galėtų at
nešti tiktai Europos taikos sutartis, kuri priverstų sovie
tų karo jėgas ir policiją atšaukti arba išvyti iš pavergtų 
Rytų Europos kraštų. Tie patys dėsniai taikomi Lietu
vai, Latvijai, Estijai ir kitiems rusų karo metu užim
tiems kraštams. Lenkai nemoka tokių didelių muitų to
dėl, kad lenkų kariai ir Lenkijos komunistai sukilo prieš 
sovietų okupaciją ir įvedė truputį kitokią tvarką. Tokia 
pati tvarka būtų pasilikusi ir Jugoslavijoje, jeigu Tito 
partizanai būtų nesukilę prieš rusus ir neprivertę jų iš
sikraustyti. Panašiai pasielgė ir Rumunijos komunistai. 
Iš panašaus likimo išsigelbėjo visas šiaurės Azerbeižanas,

kurį Stalinas jau buvo apsodinęs savo kvislingais ir ren
gėsi susovietinti. Jį išgelbėjo prezidentas Trumanas, įsa
kęs Stalinui atšaukti iš Azerbeižano sovietų karo jėgas.

Prezidentas Trumanas neįsakė Stalinui atšaukti ka
ro jėgų iš Rytų Europos, todėl rusai ir sauvaliauja ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose. Visa tai Kviklys ži-1 
no ir visa tai jam yra aišku. Jam lieka neaiškus tiktai 
vienas dalykas, kurį jis šitaip išdėsto: _

“Mums nėra visiškai aišku, kodėl Amerika ir kiti 
kraštai sudarinėja su sovietais tokias klaikias sutari 
tis ir leidžia sovietų valdžiai besąlygiškai išnaudoti 
savo piliečius. Kodėl jau keliolika metų sovietai hi- 
pikauja ir kodėl laisvųjų kraštų piliečiai turi mokėti 
nuolatinę duoklę Maskvos chanams? Argi VakaTų 
kraštai gali steigti Rusijoje savo muitines ir panašia 
tvarka išnaudoti sovietų piliečius? Reikia apgailėti, 
kad ir lietuvių institucijos, kurios sakosi turinčios 
gerus ryšius su Amerikos valdžios viršūnėmis ir nuo
lat pabrėžia detentės naudą, “registruojančios” de- 
tentės pažeidimus iš sovietų pusės, neužstoja išnau
dojamų tautiečių ir nieko nedaro, kad būtų apribo
tas Maskvos įvestas lupikavimas Amerikos . gyven
tojams išnaudoti”. (Draugas 1976 m. sausio 5 d./

Kviklys yra juodos skrybėlės meistras insinuacijoms 
skleisti. Jis žino, kad JAV vyriausybė išlupo iš Maskvos 
Kudirką, Jueiūtę, Kreivėną ir kelis kitus. Jam taip pat 
aišku, kad ji daugiau nepadarė todėl, kad negali padary-; 
tL Jam taip, pat aišku, kad Amerikos valdžia negali net 
savo piliečių sutramdyti. Amerikos valdžia neleidžia ru-; 
samš kištis Į Amerikos gyvenimą,. bet jeigu 'atšn^nda’ 
žmogus, kuris nori rusams mokėti visas pėrsiuiitirnb išlai-: 
das ir-dar pridėti 33% grynais,- tai Amerikos valdžia ne-’ 
gali to piliečio suvaldyti. * Pagrindinės piliečio teisės ne
leidžia valdžiai to daryti., Sovietų valdžia laužo piliečių:, 
teises, ji gali uždrausti sovietų piliečiams siųsti pinigus/ 
bet JAV valdžia negali td daryti. Sovietų valdžia nulu
pa tuos Amerikos piliečius, kurie sutinka būti Įlipami. ■

Bet pikčiausioji Kviklio insinuacija yra apie Kėtū- 
.vių institucijas, “turinčias gerus ryšius su valdžia”.: 
Amerikos valdžia okupuotuose kraštuose nieko negali- 
padaryti, o Kviklys nori, kad lietuvių institucijos pada
rytų. Kodėl jis nepaklausia Gailos Bendruomenės am
basadoriaus, priskirto prie Washingtono vyriausybės? 
Manome, kad jis galėtų Kvikliui duoti daugiau aiškūmos.

V. KAROSAS giant šallųjį karą h* pereinant 
iš propagandinio karo į mora
linę ir idėjinę kovos plotmę, 
antidemokratinių lietuvių jė
gų dalyvavimas lietuvių tautos 
laisvės kovoje pasidarys nepa
geidautinas ir net žalingas. 
Vykstąs idėjinis susiskaldymą* 
lietuvių išeivijoje negali būti 
interpretuojamas asmeninių 
ambicijų ar nesusipratimų plot 
mėje, kuriuos pašalinus, gali
ma būtų atstatyti lietuvių išei
vijos vienybę ir vėl sudaryti 
vieningą frontą prieš komu
nizmą. Tai būtų labai paviršu
tiniškas galvojimas, neatsižvel 
giąs į naujai susidariusią pa-' 
dėtį.

Helsinkio konferencijoj Vak. 
demokratijos įsipareigojo gink 
lu nekeisti ėsariių sienų tarp 
Rytų ir Vakarų Europos. Tad 
atkrinta visi kovės metodai 
paremti diplomatija ir propa
ganda. Belieka tvertis idėjinių 
ir moralinių kovos priemonių, 
kurios tegalimos pasiremiant 
Vak. derriokfatijoš idealais ir 
krikščionybės principais. Sis 
idėjinis išeivijoje persilauži
mas vykšfa su didėliais skaus
mais, kai okup. Lietuvoje ma
tomai tapo įvykusia realybe.

Kaip matėme iš V. Sevruko 
pasisakymo^ koihuriistiriė pro 
pagunda buvo įmantriai supla
kusi tanios laisvės idėją sti į vai 
rių lietuviškų aiTtideinokrati- 
nių partijų if Sąjūdžių ideolo
gijomis ir' tuo ginklu vedė sėk
mingą kovą ūž priaugaričieš 
tartos dvasinį pavergimą. Kiek 
viena diktatūrinė partija af 
sąjūdis višndmėt kalba visos 
tautos vardu ir savo ideologi ją 
nustato kaip tauriausią tauti
nės minties ir laisvės idealą; 
Diktatūros šalininkai,- papras
tai būdami mažumoje siekia 
valdžios smurto ir apgaulės 
priemonėmis. įsigalėję valdžid 
je, sutramdo opoziciją ir tud 
pasėja tautoje neapykantos 
sėklą, “kurią sumaniai išnaudo

.ratinį ginklą kpvpje prfeS parfi politinį-ir idėjinį perrigrupavL 
stotis fr bėndnrf prtd risus He mą. fftė ritėta *rienojf lietuvių

ino. Lietuvių tautai teko sūdė- jų vedamą kovą už tautų ir 
ti mflfiirilkas auka, kad at- žmonių laisvę. Astroje Storyk 
ItfMus savo moralinį ir Mėjtiįjloje buriasi jėgos, kuries bu- 
ibtegfalomą. Tai btiVO paėiėk* 
ta atsistojus ant dėbiekratinšų 
ir kffkSčionybės prttjdpų, vi
sai nutraukiant bet kuriuos 
idėjinius ar asmeninius fyiitls 
su buvusiais lietuviškais anti
demokratiniais sąjūdžiais ir jų 
pašėkej ais.

šį idėjiių ir inoralinį lūžį, 
vykstantį dkup. Lietuvoje, ge
riausiai pavaizduoja LKB Kro
nika. Herai įsiskaičius į jos 
turinį ir pagavus jos dvasią,- 
kuri geriausiai atspindi pasa
kytose tarybiniame teisme kuri. 
J. Ždebškio ir Nijolės Sadūnai- 
tės kalbose, — stebina save 
drąsa, moraline jėga ir paverg
tos tautos teisių gynimu. Taip 
gali kalbėti ne bažnytininkai, 
bet gilaus tikėjimo į Kristų' aš
menys ir liė’tiivių tautos lais
vės kovotojai Visose kalbosė 
net neužsiminta apie Mariją,

■1 ve ir fflt® hrisisfafitt»©« £rieš 
4enrefcfatij68 idedhis, jds sant
varką, moralę ir nepasitiki 

pasaulinei politikai, jie de
rinasi tautos tradicijomis, sie
kiančiomis pagonybės lt Vi
duramžių laiktis Ir tikisi savo 
jėgomis atstatyti tOepriklaiiSe- 
mą Lietuvą, šioje stovykloj® 
gyvenama viltnm, krid tauta 
ištvers ir pakels visits stinkii- 
mus, jei laikysis vienybės ir ša 
vo paveldėtų fradkžjų. K&s 
besutinka su jų nūšištatytriu, 
laikortias toiflriš ar

, mažiausia, pariffifetuMd ir fife- 
trŠkūširi nito faritbš kamiėtib.

Lietuvai kėlio j praeitį nėra 
. ir negali būti. Prieš lietuvių 

tautą atsistoja uždavinys: ne 
išlaikyti savo atgyventas hg- 
dieijas k atstatyti gyvenimą į 
senas vėžes, bet ieškoti sau

panašias katalikybės apraiš
kas, kuriomis paprastai yrū. 
numarinami katalikiški pa
mokslai ar rašyti straipsniai. 
Matomai, reformacijos dvasia 
pradeda atgimti.

Dar per mažai turime žinių 
iš bkūp’. Lietuvos apie’ pSšatf- 
iečių sąjūdžius, kurie yra gi
lai užsimaskavę pogrindyje ir

me pasaulyje. Šį uždavinį gjŠi 
atlikti tik tie. veiksniai, ki-

Pavasaris eina Karpatų kalnais to* ^kmimui nebuvo laiko, jeigu bwto-
“ vę protingi, tai butų reikalą tuoj supratę. Kai sukilęs

Rašo D AN KURAITIS liai pas juos buvo užėję,-tai to turėjo užtekti, bet jie
kvaili, nesuprato.

15 — Bet visviėB, jiems reikėjo pasakyti, koks liki-
Lenkai sukilėliai negalėjo palikti azerbeižaniečin.nias ju laukia, aš dar jam pasakiau.

Jie tikėjosi gauti iš jų šovinių ir šautuvų, bet jie patys, — Jiems jau buvo pasakyta, jis man aiškino. O 
vykdydami pačios aukščiausios vadovybės įsakymąj^igu bufumč daiigiau aiškinę, tai tokio paties likimo 
rvzosi be reikalo nešaudvti. butų sulaukę sukilėliai, nes azeibeizameciai buvo pa-

Kaip paimti azerbeižaniečius ? — buvo pats svar-$irūošę stoti vokiečių pusėje..,
blausias klausimas. — aiškino man taksi šoferis, stove- — Tai kaip juos paėmė sukilėliai? — dar kartą Pa“ 
damas toje pačioje Litewska gatvėje. klausiau.

— Na. ir kaip jūs tai padarėte? — paklausiau pa- — Paėmė pagal susitarimą, taupant amuniciją, —
rodydamas nekantrumų savo. jis man aiškino.

— Su azerbeižaniečiais sukilėliai pasielgė taip, — Jeigu butų pavartojęs ginklus tai nieko iš to ne
kaip jie pasielgė su vokiečiais — taupė amuniciją, —butų išėję.
atsakė šoferis. — Kodėl — aš paklausiau.

Bet azerbeižaniecių juk buvo žymiai daugiau, — Todėl, kad viduje buvę būtų užgirdę šūvį ir 
nustebęs aš jo dar paklausiau. — kaip jie galėjo šMuojaU būtų griebę šautuvus ir pradėję susišaudymą, 

taip pasielgti? O kai prasidedi susišaudymas, tai reikalas prakištas.
(?al buvo ir daugiau, bet pas mus patyrimo taip Sukite Ii ai galėjo laimėli tiktai nelaukto ir netikėtu už- 

pal Inivo daugiau. —man paaiškino. puūfimu.
Tai sukilėliai azerbeižaniecius piovė? — dar -— Tai azerbeižaniečius užpuolė netik-ėtai? pa-

paklausiau. klausiau.
Ne. jų nepiove, liktai jiems gerkles perpiovė, 

— mane patikslino.
— Tai baisu. — aš pasakiau Mane nukrėtė Šiurpu-

() kas reikėjo daryli? jis manės paklausė.
Reikėjo bandyti su jais išsiaiškinti. — aš paste

bėjau. —
— Aiškinti gali tiems, kurie snpranta. bėt kvai

liems /.uKHX-ms negali nieko išaiškinti. — jis man pa
sakė.

zija ir suprantami modrenaas 
pasaulio istoriniai keliai. Mį- 

t ginimas apjungti atgyvenusias 
idėjas' su naujai kylančiomis, 
būtų pražūtingas lietuvių taf
tos laisvės kovai, nes pagim
dytų dar didesnį įiąšSnietrriiįą 
ir chaosą. Vadovauti ateičiai 

’ tegali fie,- kurie atripaiaidrio- 
ja nuo atgyventos praeities ir 
žvelgta į ateitį; . - ’ iuį

Mtž&į Šį/tirnai 
1975.X. M: ' drLdg

Nėšėfiai mas pasiekusi t;
Nacionalistinio Fronto de- 

klaracija, nėra visai patikimas 
dokūrnėniaš, nes jatnė: pilna 
politinių ir idėjinių prieštara
vimų. Verta atkreipti dėmesį 

Į vieną deklaracijos punktą, 
<ūris taip skamba : “Eiti prie 
Pabaltijo ii Skaridinavijo'š ša- 
ių unijos sudarymo būsimoje 

laisvoje Jungtinių' Europos] 
Valsty-bių šeimoje”. Sis punk- branto pavėiks^s, js^ertinffe 
tais,- bent pirmoje Jafyję ati-. daugiau kaip. 1 dol., buvė 
tinkakng.Radvdų pelitikaiir ] atgiūtoš įvyindtės į jSft&ą 
buvo mano rašinyje ‘Mūsų tau ’ apkibtą ir, k£Tį> kiek ris
tos ir Bažnyčios ateitis” nagriAkentėjęš? pranešėšeštodienį-vai
notas (“Mūsų Sparnai”,- Nr. 19/ 
1965 m.) Tūi tik ptrika$ffifė p$£’ 
staba, nors mintys pilnai ati
tinka.

Kas įdomu, kad vykstantis 
oktfįi. Itiehtvojė idėjinis fi* mo
ralinis persiorientavimas vei-

no

Mačių okupacijos laikais 
’ūtsifarfė prtinaeiniai sąjūdžiai 
tif siai^ kolaborantai, •« išdavė 
fŠkštančnfc ličfūrių į gestapo 
Tankas; kūfie žuvo femcerifra-4 
čijoš rtoVykfoše. šį savo žygį 
jie tėrsiiid kcrVds prieš korirū- 
nferrią būtinumu, nes pagal jų 
ideologiją, kiėkvieiiaš kairaus 
ar demokraftiiiio nusistatymo 
iidfcvjš buvo laikomas komu- 
ntštucij-ančiū if kriį> toks ttf- 
fėjb būti šuffa'fkirifas', fiofiitf 
šū šžkfiimis išfdūti Komuiiiž- 
mą.

Sugrįžus antrą khrtą Lietu
von Maskvos okupacijai, įvyk
dytas prOnacinių gaivalų ir ko
laborantų smurtas, įdavė ko-- 
immisfams neįkainuojamą mo

iną į dvi priešingas stovyklas.

išeivijos katalikę nusistatymą 
tekamos Vatikano Rytų poKti-

voj anti už leisvęs tauta tėvy
nėje paveiksį galutinį išeivijos
ii ■ *•

vietšts. Kai pačiam vadui buvę perpiaūts gerklė, (ai 
kiti labai ddūg ir nesipriešino. Už keliolikos minučių 
visi azerheižaniečiad buvo paguldyti... Visi išskyrus 
vieną...

—- O kas su tuo atsitiko ? —■ paklausiau.

piauti, —■ toliau tęsė Varšuvos sukilimo dalyvis, — bet 
viršininkas norėjo pasinaudoti jo nėifPirma ir drabu
žiais. .Tim liepė įtosifengti,- viską mf^finati... Jis bu
vo paliktas tiktai apatinėse kėlnėsė. Jis jau žinojė, koks 
likimas jo laukė... Hš ūrijatifė, kad buvo likęs riė-v 
nas... Pasiryžęs riiirfi azefbėižaniėtis panaudojo pir-

turėjo progos pasižiūrėti į buvusius savo draugus,- to 
nežinome; bet iš atitio' ankšto' jfs iT^oko į tfė^ą dYrtS- 
tą. o iš ten jis prasidarė duris ir pateko ant stogo... 
Sukilėliai bėgo paskui jį, bet jis buvo greitesnis... Jo 
gyvybei grėsė pavojus, todėl jis ir skubėjo.. r

— Kaip jis nūo stogo nušoko, senku pasakyti; nie
kas nematė, bet kai sukilėliai ten l<ai jo riieW-*
rado. Vėliau pasakojo, kad jis vis dėlto pabėgo. -

Atgautas paveiksle
BOSTONAS. —įžagtos Rėi£-

stybes tarnautai.' •• ;/K'LĮ
JAV vyriaūriaš' prokuroras

portretas, vadinamas “Elisabeth 
van Rijn”, nebuvo nei išpirktas, 
nėf išgautas darant kMdtfš sari-

dėl, nes kai kurie žmonės bijfe 
dėl savo saugumo," , . %-

Portrete, mammrii,- yaS2X$u6- 
ja" Rembranto jaimesšę aėset^. 
Jis . buvo pavogtos balandžio į4 
iš Bostono lailės Tmuaejmre’...

jelgii lenkai netia-ėjo progos papasakoti azefbelža^iė-

jimas spaudoje.

bet mari atrodo, kad nereikėjo (aip žiauri*! raugti p£-

žudė.
Rado didelius drabužtf snnd’Mias, Eufiė sukilė

liams buvo IMrtfi feikAlingL Vadžioje uniformos g#-

VaršuvOH; bet bar pfrasMėjo kovės,* tfi uniformos btf-

fe*nta į votfėgftį £arf# faMW, fef ui5Tfo«ffui5fdM faŠrė 
kovojančio kario privilegijas, o be jokios-unifomtas 
vyrą galėjo šaudyti.- * - ■■■' * <. v ,<j:

StiMėSoiis bWw ieikalingos uniformos^ bet.jk 
.nebuvo pasiruošę,. Iš viso, kaip mano pažįstamas fat- 
ktš girisakėfd,- ia? sutUMfiei hftbai silpnai pasiruo
šę. Vėik Alėto ^eforeje ginklų, pas julfe

Jam pavyko ntibėgti į vokiečių laikoihą apffirilcę, lad AWkiti^Or tiktai didelis

VISI KRITO. VIENAS PABĖGO

— FJo su jais tartis tie patys sukilėliai, kurie jau 
rvte pas juos buvo užėję. Jiems atidarė duris ft* tfis* 
sukilėlius įsileido į vidų. šie. žodžio netarę, perfiowf 
gerkles. Jie nėši tikėjo tokio smūgio, tai labai daug ir 
nesipriešino. Įžengusieji turėjo ne tik atdaras duris,- 
bet ir tris šautuvus... Su tais Šautuvais sukilėliai jau 
veržėsi vidų. Svarbiausia buvo užeiti pas vadą. Vieni 
nubėgo į vidų, pas patį kapitoną, o kiti veržėsi į kitas

galėtų papasakoti, kas atsitiko su kitais
čiais... Jis galėjo pasakoti, jrigU friOkėjo VO^SškSi.
jeigu nemokėjo, tai ir to padaryti negalėjo. Greičiau
sia, kad jft; galės papasakoti savo tautiečiams, jeiga 
karo pabaigoje jėm pavyko pasiekti Kaukazo kalnus ir 
grįžti f AzertSeiŽattą. Bet reikią turėti galvoj, kad rusai 
azėrbetiltartečių į nelaisvę neėmė. Jeigii karį azrfbėi- 
J.anietį rado vokiečių kariuomenėje ir paėmė jį nelais
vėn, tai Rusijon jo nevežė. Tokį ddHstW
pavardė, o vėlini išvedę ir kulką paleido, kad nebūtų 
jokio liudininko ifpie faro pabaigą...

Jeigu tam azerbeižaniečiui nepavyko pabėgti, ir

puft? tafcfečiiMį bet vtea 45bvos laimėii ni-
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

fe “MU

šiemet Kalėdps praėjo čia 
kiek kitokioje nuotaikbje. Be 
šešių savaičių negautos sąvos 
spaudos, be artimųjų laiškų 
ir, žinoma, be įvairių sąskaitų.

Buvo net manyta, kad dėl 
užsitęsusio pašto streiko teks 
apsieiti be kalėdinių sveikini
mų, bet laimei, streikas laiku 
pasibaigė. ~ ~l •

Tiktai mokyklų vadovybė

iiiės dar nė visi nuoširdžiai pi- 
leiŠžiaiue į cavų^gianius. Todėl 

nors klebonas ragino šventės pras-mybę pasimėgauti kuo
gražaus ir įsigydami tą grožį, me ir Jam atverti savo širdis.

tos į

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford ■ 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 dar negali sasitarti su gimna
zijos mokytojais, kurie strei
kuoja jau 2 mėn. ir tvirtina, kad 
jų aūkščiausias 825,000 atlygi
nimas yra per žemas. Jeigu 
dar pridėjus7 priėš pat šventes 
vyriausybės paskelbtus'rengia- 
•inus suvaržymus, taip ir atro- 

- do, kad nuo Naujų Metų pradės 
niauktis iki šfol, palyginti gied
ra buvusi, ekonominė Kanados 
padangė. r

Tuo tarpu mūsų tautiečiai, 
švenčių proga turėjo retą gali-

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT, STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434-WEST 71st STREET 
z Ofisas:' 'HEmlock 4-5849 

Rezid.: .388-2233
OEISO VALANDOS:

Pirmadieiūais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šęšlad. įtiktai .susitarus.

pasirodyti savuoju išlaidumu. Į
Toron tiečių pasigėrėjimui 

buvo prieš Šventes įvykusi dail. 
Petro Bugailiškio tapybos dar
bų paroda. O išlaidumu — 
žmonės išpirko visus, iki vie
no, parodoje buvusius tapybos 
darbus. Paroda susidomėjimas 
buvo toks didelis, kad prieš ati
darymą, šeštadienio rytą (XII. 
13.), 11 vai. prie Gedimino Pi
lies menės jau formavosi mė-

Po pamaldų visiems, 
Šventovę siitilpusiems (pagal 
sėdimas vietas ir stovėjusius p. 
Kardelienė suskaičiavo 700 
žiūrinių) parapijiečiams sūplū 
duš į apatinę salę ir į kavinę pa
sivaišinti parapijos moterų pa
ruošta kavute ir pyragaičiais, 
viešnia iš Motrealio Kardelie
nė, stebėjosi kas čia pamaitins 
tokią minią žmonių.

Visoje Ahierikoe :fci šventes 
si dūri 446 automobiliai, tačiau 

užmuštų tebuvo iš viso 402 as
menys. Skaitoma, kad toks už
muštų skaičius, palygirfti, yra 
labai mažas.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

h "Visa darykite be m u rmė Į im y ir svyra vi my, kad būtumėte nepeik- 
į •' tini Jtr tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir iškrypusias giminės 

tarpe. Jy tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje", — Pil. 2:14, 15.

DR. PM; V. DARGIS
GYDYTAI AŠYfc- CHIRURGAS 

Westchester^Cimmunity klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: %Ž2-2727 arba 562-2728

GARANTUOTI 
RADIJAI

r NUO $8.50
2512 W, 47 ST. * PR 6-1998

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

REZ.: GI 8-0873 ;

DR. W. EiSIN - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., WA~ 5-2670
Valandos pagal’ susitarimą. ~ Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-00GL

TEL. — BE 3-5893

DR. A. 3. GLEVKKAS 
GYDYTOJAS 1R CHiRURGAS 
ODOS' LIGOS

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

piu papuošimui ir sezoninės 
: - kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

CHIRURGI3A
SPECIALYBĖ AKLŲ LIGOS 

3907 West lC3rd Street
Valandos pagal susitarimą.

Tel.

WESTERN AVE.1002' N ______
5214; NV’WESTERN AVE.

Valantfos 'pagal 'susitarimą.

Ofiso tek: tiE 4-'iSlS ’ 
Rezidencijos: PR 6-98CT

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST Jlsf STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W..71st Št. — Tel. 737-5149
Tikrina ąkis. Pritaiko akinius ir 

“cpntact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč i_jmiiH■!!!■-_jm-- iiMn---... . - --

DR. LEONAS SEiBUTIS )
INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTktbS'CHIRURGIJA 
2656 W^f%3rd STREET

VaL: an trad, nuo 1—4 po pietų. 
ketvirtad.rnuo 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 59Wv STREET 

T«l^:p R- 8-1223 •
OFISO VAI..;'pirns, antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai- vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susi tarimų.-' ;

V. Tumasonis, 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 telef. HE> 4*2123. 
jei neatsiliepia, tai 4eief. €-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
n ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

Aparatai - Fiutezai. Med, Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms *

5 (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais’9—1.
2850 West 63rd St., Chicago Iff. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

• A Ui 4

. . ... -- jil» . m.mu i-M«,gEEg5!B

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G I LI N Y C l A
... ...2443 WEST 63rd STREET .
Jjelefonai;-.PR.8-0833 ir PR. 8-0834

PERKRAUS-TYMAI

MOV I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

~r~~1 ' - ' - " -■ .1 T" ■ 1

I M 0 V IN G
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiŲ atstumu..*
ANTANAS VIL IMAS* 

823 West 34 Place _ 
Tel.: FRontier 6-18Š2

/ - ----- ---------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS - į

• Visos programos iš W0PA, ,|
- 149.0 kiL A. M.F ' ILietuvių kalba: kasdien nub pirma

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

I ryto.' - 'į

Telef.: HEmlock 4-2413 >|
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 6Q62a ,J 
U ~-------------- ■ - if

W Ufl

gėjų eilutė. Ir per dvi parodos Bet kavinėje padengti, tur- 
dipnas (Lietuvių Naihuose ir tingai' apkrauti stalai buvo to- 
Prisikėlimo parapijos salėje)J kie skalšūs, kad visiems besi- 
žmonės išsiilgę natūralistinių šnekučiūdjant užkandus ir at- 
tėviškės reginių, tiesiog graibs- sigėrus, liko dar pusiau pilnos 
tyte išgraibstė 34 daiL Būgai- lėkštės. Jos tarsi priminė, tas 
liškio kūrinius. O nebesuspė- stebuklingas žuvis ir iš surink- 
jusieji prisiprašė Bugailiškį, tų trupinių pasidauginusius 
kad. darbštusis dailininkas ir duonos kepalėlius,- kurių už- 
jiems. ką nors panašaus nuta- teko pamaitinti ištisoms, Moky

tojo pamokslo besiklausiusioms 
S. Pranckūnas• į < Kįitą, dar nuotąikingesnė'm^n^oms’ 

. prieškalėdinė itapybos, skulp-j —/ __x._
tūrosr, ir. poezijos šventė įvyko W " ' 
daiL Jokūbo Dagio 70 m. am-' ) IŠ C H I 
žiaus sukakties minėjime, r K A P Y 
minėjimą susirinkę svečiai ra- 
do Lietuvių Namų Gedimino Pi-1 . _ .r
lies menę išpuoštą solenizarito PAŠALINTAS NUO PAREIGŲ 
kuriniais, čia buvo visko: ta-j Visu čikagos mokyklų direk- 
pybos, skulptūros ir reljefinių torius j p Haunon raštu pra
dą rbų. Daugiausia buvo skulp 
tūros kurinių; tiesiog pilnutė
lė salė pristatyta 
kaūnpuose, 
nišose ir ornamentuotuose tarp 7 _ ~ ’_ 7
dūriuose. Bet to buvo dar ma- Įteiktas sausio 21 mokyklų tary- 
ža. šia'proga solenizantas pa- bos posėdyje. Mokyklos vedęja 
širodė su dar viena staigmena.1 panašų nuotykį jau'yra turėju- 
Šaulių Dramos Teatro “Aitva- si 1971 m. vadovaudama Frazier 
ras” aktorė Lilija Nakrošienė mokyklą. <> 7. 
paskaitė Dagio sukurtų eilėra’š- ———;

PEŠTYNĖS MOKYKLOJE dinų Ąfusų Sparnų žurnale.
Minėjimo dalyviams buvo 

įdomu, kaip darbštusis meni
ninkas'surado laiko ir kitokios 
rūšies ; kūrybai. Be perstojo 
dirbdamas savo pamėgtoje 
^uĮp^ūroje^ turįs begalės ku
rinių tiek' savo rėžidėiicijojė, 

, tiek vasarnamyje prie ežero 
Surengęs skaitlingas'savo dar
bų parodas įvairiose Kanados 
ir Amerikos vietovėse, pasi
rodo Dagio kurta dar ir poezi
ja-

Tarp kitų, Nąkrošienė pa
kaitė vieną eilėraštį apie dul
kę. Apie paprastą žemės dul
kę, klajojusią tarp lūšnų ir pa
lečių. Savo klajonėse priden
gusią tiek vargšus, - tiek ir tur
čius. Nakrošienės sklandus 
skaitymas įsijautimas į auto
riaus mintį tarsi atgaivino tą 
lengvutę dulkę. Savuoju akto
rės perdavimu Lilija pasigėrė
tinai išryškino Dagio eilėdaro
je taip būdingai nupiešta, dai
nei vieno poeto nepaliesta, 
bet kasdieninio gyvenimo neiš
skiriamą palydovę dulkę.

Toronto Lietuviu Namu Mo
terų būrelio surengta, jau 
tradicija tapusi- Kūčių vakarie
nė irjšiemet; sutraukė per 300 
žmonių. Svfcdių tarpe; buvo 
mojitr'ealietėir Elzbietą Karde
lienė ir tik ką iš’Liėtuvbs atvy
kusi pas tėvelį bėsisVečiuojan- 
ti, pramoginės muzikos’ daini
ninkė, turinti sėvo jau įdairiūo 
tų plokštelių Ona Valekavičiū- 
tė.

Vakarienės pradžiai ypatin
gai gražų; švento vakari) rim- 
čiai pfritEtikytą žodį pasakė 
būrelio pirm.' Aldona Jatikal- 
tienč.

Prislkėliino parapijos klebo- 
na< Tėv. AugtfsfjfihS Siiriūnė-^ 
virius sukalbėjo maldą. Į'

Programų išpildė solistė 
lova žrerifėlĮtė iri Ves I
rikaifts (žemėiyrė yra būviišf 
Kardelienės mokinė).

Drisikėlinfo atriaujfntoj baž
nyčioj. prieš fiernefių mišias 

Į įvyko religinis kbftriėrtkš? kli- 
I rio giesmes išpildė* solistai A’. 
1 Simanavičius, R. Strimaitis ir 
latvis NKfnejs Bėltraks? Prila 
riant pkrapijris cho’rui.

SakydatnėS pamokstą klėbo- 
rtas T. Augustinas simboliškai 
išvedė, kad gi,nusi Kūdikėlį

nešė Coles mokyklos vedėjai 
Beulah Jones, kad ji laikinai yra 

pasieniais, nušalinta nue- mokyklos vedėjos 
įmantriose menės pareigu. •.. - f

Formalus kaltinimas bus jai

Gruodžio 19 Steinmetzo aukš
tesniojoje mokykloje Čikagoje, 
3030 N. Mobile,-įvyko peštynės 
tarp baltųjų ir juodųjų mokinių.

Tvarkai atstatyti, reikėjo pa
šaukti 15 -policininkų; kurie su
ėmė 10 triukšmą' kėlusių juodo
sios rasės mokinių;'

Mokykloje iš viso mokosi 2.- 
800 mokinių, kurių 95% suda
ro baltieji ir tik 5% juodieji.

-TAISOMI BUŠAI

Rajoninė tranzito tarnyba pra
neša, kad yra taisoma ir atnau
jinama keleiviams vežioti 51 bu- 
sas, esantis Town Bus Co., Oak 
Park, nuosavybėje, kurie galės' 
pradėti keleivius vežioti Kane, 
Will ir Lake apskrityse maždaug 
vasario mėn. viduryje. Jų pa
taisymui numatoma išleisti 5,000 
dolerių.

TRIUKŠMO ĮSTATYMAS

Darbo partijos du kalbėtojai 
buvo Čikagos policijos suimti, 
vartojant jiems viešoje vietoje 
prakalbų metu balso garsintu-, 
vus. Policija juos apkaltino kė- ; 
lūs įstatymu draudžiamą triukš- * 
mą, Čikagos miesto viešoje vie
toje.

■ Apskrities teisėjas juos ta
čiau išteisino. Teisėjas mano, ’ 
kad triukšmą tvarkantis įsta
tymas prieštarauja konstituci
jai. .

DAUGIAUSIAI ŽUDYNIŲ 
VYKSTA JAV PIETUOSE

FBI žiniomis, iš 20,600 žmog
žudysčių 1974 metais 43 nuošim
čiai buvo JAV pietinėse valstijo
se.

Pietuose kiekvieniems 100,000 
gyventojų atiteko 13.3'nuošim
čių žmogžudysčių, 8.5 nuošim
čiai JAV šiaurės rytuose ir 8.3 
nuošimčiai vakarinėse valstijo
se,,' .

•žmogžudysčių skaičiumi va
dovauja Gėorgija — kiekvienam 
100 tūkstančių po 17.8 nužudy
mų.

ŠVENČIŲ NELAIMĖS

Kalėdų ir Naujų_. Metų šven
čių proga auto nelaimėje buvo 
užmušta 8 asmenys Čikago j e ir 
19 visoje' Illinojšils” valstijoje. 
Nelaimės daigiausiai Įvyko va-' 
žiuojautiems išsigėrns. švenčių 
metu Ulinojaus policijos buvo 
suimti 54 girti vairuotojai.

Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 
aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi- 
skūstl, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bėt ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus. mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų geru dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikyto ją.

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skalbia švento Rašte tyrinė
toju aiškinimus.
, f Visi Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
ruslajf? J tą klausimą atsako knygute ^Viltis po mirties*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

w iV RAŠTO TYRINrrOJA!

mi 
ml

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
rl r/ 2533 W. 71st Street
n. Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BILL4MS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2X2=

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tub iron curtain 
Isn't soundprooL

• She can’t coma to you for the 
b-uth, but you can reach her. 
Radio Frei Europa dbas'gat the 
V-uth through.
anto Radtc FmEnrocs 
TSt 1888. ML YBraWu M.T.

TEISININKU

PRANUI KAVALIŪNUI
: mirus,
jo žmonai Aldonai - Aleksandrai, jos seseriai

- Irenai Šalčiuvienei ir šeimai, sūnui dr. Algir
dui Kavaliūnui ir jo šeimai, dukrai Margari-

’. tai Marchertienei ir jos šeimai reiškiame
- nuoširdžią užuojautą.

Algis ir Jonas Litvinai
ji >4 f t. * tvr t i ;•> . —•r * -

- - -----------x..n. ------------ --------------------------------------------------------------------- ----------------------- ------------ --- ----------------- -------

STASYS MARTINKUS’
Gyv. Town ..of Lak*ė apylinkėj, Chicago, Ill.

t' , . Mire 1S76 m. satišfo mėn. 5 Jięną, sulaukęs 67 metu art&iaufc. (Ji- 
męs Lietuvoje. .

Amerikoje išgyveno 23 metus. „ . t.
/ . Tilikb nuliūdę: 3 dukterys — Valentina Banys, jos vyras Algi

mantas, Aldona Hester ir Onutė Martinkus, 5 anūkai. 1 proanūkas ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstam i.

Lietuvoje liko sesuo Isabelė Buivydas su šeima.
Ketvirtadieni, 5;00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas EOdeikiS, 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4605 So. Hermitage Ave.. .
Penktadieni, sausio mėn. 9 dieną 9:30 vaL ryto bus lydimas iŠ 

koplyčioj į; Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojamas šv. Kaafrniero Lietuviu kapinėse.. , .•

VUi A a/Stasio Mėrtinkaus giminės, draugai ir pnistdmi nuo- 
širdžiai, kviečiami, dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- 
tamdvtmą Ir atsfive£0mmh.

Nuliūdę lieka;
Dukterys, anūkai, proanūkas,* sesuo.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. Tel 
927-1741.

Į ... —.. . ........................ ..

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

4330-34 Sd.' CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu'£

Laidotuvių
Direktorių
Ašsociacijos

AMBULANCE 
' PATARNAVI

MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So? 50th Aveį Cicero, Ill. Phones Olympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE R Virginia 7-6672 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Bl; 974-4410

3354‘Stf. HALSTED STREET Phdne: YArda 7-1911
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TRYS BEMOKSLIAI MILIJONIERIAI
George Leis, multimilijonierius:. cinkas visų šėrų (akcijų) didžiu-1 Li<Ruvos emigrantų sūnus. 

“Taupyk pinigus, kuriuos iš?eis-į 
tum mokslui ir pradėk biznį”.

“Nesuk sau galvos su kolegi
jos lankymu taupyk pinigus, 
kuriuose išleistum per keturis 
metus už mokslą, ir būsi sutau
pęs pakankamai lėšų pradėti biz
ni, kokį pats nori pradėti” — 
tokį patarimą da\ė 14 metų am
žiaus New Yorko skelbimų — 
garsinimų biuro savininkas, kurs 
turi viską, ko žmogus gali no
rėti, išskiriant kolegijos diplo
mą.

“Per pirmuosius kelis mėne
sius darbo išmokau daugiau ne
gu būčiau išmokęs ketveris me
tus lankydamas kolegiją”, pa
sakė multimilionierius Lois. “Ko
legija būtų mano protą įstačius!' 
į mažus griovelius ir būtų su
trukdžiusi būti kūrybingu”. Lois 
buvo kūrybingas, jis pirmasis 
vokišką Volkswagen pavadino 
“vabalu” (beetle), jis įsteigė 
Braniff Airlines oro susisieki
mo liniją, ir jo kampanija pa
gelbėjo Robertą F. Kennedy iš-

. Įėję Bankers Life and Casualty 
Insurance Co., kurią jis pats 
įsteigė. Jo turtai susideda iš, 10,- 
000 akrų rančio, bankų, naftos 
versmių, dangoraižių, fabrikų ir 
golfo laukų. Jis yra vienas iš 
penkių bilijonierių, minimų 
Guinnes Book of World Records. 
Paklaustas, dėlko jis, baigęs pra
džios mokyklą, atsisakė toliau I 
mokytis, nusišypsojęs atsakė: j 
“Aš planavau pradėti lankyti , 
aukštesnę mokyklą, tačiau bai- Į 
gęs elementarinę pagalvojau: j 
“Po velnių, aš moku skaityti, ra
šyti ir skaičiuoti. Ko daugiau 
man reikia?”

Ankstyvais savo jaunystės me
tais MacArthur su savo vyres
niu broliu pradėjo Chicagoje par
davinėti apdraudą (insurance). 
Neilgai trukus jis pradėjo už
dirbti iki $150 per savaitę, kas 
tuomet buvo skaitoma milžiniš
ku uždarbiu.

Užėjus 1930 metų depresijai, 
žmonėms, negalintiems pirkti 

i metines apdraudos premijas, 
rinkti senatorių. Po keleto sėk- ‘ MacArthur sugalvojo mėnesines 
mingų ir pelningų iniciatyvų H i apdraudos premijas, už $2,500 
pasamdė Doyle Dane Bemabach ( pjrję0 vieną subankrotavusią 
kompanija ir jo karjera prade- į draudimo kompaniją ir pradėjo 
jo šuoliais kilti, šiandien jis va-, įgyvendinti" savo idėją, ir ta 
dovauja Lois Holland Callavay, .kompanija pasidarė milžiniškos 
Ine., firmai.
John Eh McArthur, bilijonierius

“Man labiau patiko pelnyti 
pinigus, negu eiti i mokyklą”.

John D. MacArthur tu 
ri viską, išskiriant aukštesnės : j u, kad jie uždirbtu dar daugiau 
mokyklos diplomą ir kolegijos pinigų, jei per tuos metus, ku- 
laipsnį. šiandien 78 metų am- riuos išaikvojo lankydami kole- 
žiaus bilijonierius jis yra savi- gijas, būtų man tarnavę”...

j biznio imperijos kertiniu akme- 
į niu. MacArthur šiandien visiš- 
I kai nesigaili esąs bemokslis, 
j Apie daugumą savo Įmonių tar- 
i nautojų su kolegijų diplomais 
jis sako: “Dažnai sau pagalvo-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

s.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

trankiai. Ilgų metų patyrimas.

J022 W 69 ST.. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-9209
......................................... — ■ .. .------------ . ... ..........-- - ■ T---------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
[vairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliaiL 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS 

. 7,.-.'.  M—" - —-'4- 1 ... Į — . ■ —   .n — .. ■

.nmiE.WJ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

. N’AU.HKVnM^ Sipmpu ęnpin RO TYiPfn Minint fa sukakti gerbiant pirmoje 
Amerikon lietuviu rb'pnraščio sfei^ėim bei UetuviSkns spaudos pirmū
nus ir atliekant būtina* narei^as amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS naviko ri^as lietuviu demokratines ffrioes ju bendras institu 
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tvliaia lietuviu dauguma šiais pasimetimo, reto 
rikos ir ooltiniu iliuziiu laikais. .Tos vra visiems įdomios, naudingo* 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui gerose draugijose girti Nauji? 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu prog? 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnu pavvzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudarvU 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — S30.00, pusei metų — $16.00 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III. 60608

Į [ Siunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinir
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS _____ _________________ _______L.

ADRESAS ..

NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY. JANUARY 8. 1978

HENRY CROWN,

Henry Crown, jaunas berniu- 
j kas su tėvais imigravęs iš Lie
tuvos, pradėjo Chicagoje dirbti, 
Į gaudamas algos po $4 savaitėje; 
visiškai kolegijos nelankęs šian
dien skaitomas $400 milijonų 
turtų savininkas.

j “Nėra labai svarbu, kad kiek
vienas turėtų kolegijos laipsnį”, 
sako 79 m. amžiaus Henry, kurs 
su savo tėvais atvyko iš Lietu
vos} Chicagą be cento kišenėje,

i šiandien yra svarbiausioji figū
ra milžiniškoje General Dyna
mics korporacijoje.

Būdamas 13 metų amžiaus, 
baigęs elementarinę pradžios 
mokyklą jis nuėjo dirbti Į Chi- 
cagos Firebrick Co., gaudamas 
po 4 dolerius savaitėje kaip pa
siuntinukas (office boy). Nėra 
to blogo, kas neišeitų į gerą. Jau-

darbo toje kompanijoje, kurios | 
vedėjas buvo jo. paties v^res- r 
uis’ brolis Sol. Hen^^erėifnift’ 
gavo kitų darbą su $6 alga sa-‘ | 
vaitėje. j

Henry su savo broliais Sol ir Jos vyras, norėdamas, kad ji bū- 
Irving 1916 metais įsteigė nuo- tų informuota, kas Chicagoje 
savą plieno pardavimo (steel vyksta' užsakė jai Naujienas, 
brokerage) firmą, pavadintą S. Laikraštis jaJ siunčiamas 
R. Crown and Co.. Po trijų me- Miami, Fla/ 
tų broliai į savo firmą investa
vo $10,000 ir firmą inkorpora-

REAL ESTATE «« SALE 
Namai, Žemė — .Pardavimui

REAL ESTATE FOR ^ALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Ji.

L i
— Marija Mackevičienė išva 

žiavo į Floridą trims mėnesiams.

.—r Ema Steponaitienė, East
V kJ J.X

vo kaip Material Servicfe Corp. Chicago, Ind.,-išrinkta SLA 181 
čikagiškiai gali vieną tos fir-' kuopo? -pirmininke, Eleonora 
mos kasykla matyti!' Halsted; Kpntriinaitė - vicepirm., Bronė 
Street vakarinėje pusėje tarp 28 ■ Koutrimąitę- proL sekr., Oną 
ir 30 gatvių. 1951 metais, Crown Juodvalkienė fin. sekr., Pijus 
šeima jau* buvo tiek turtinga, Miliulis— ižĮr Antanas Viekus 
kad įsigijo garsųjį New Yorko 
dangoraižį Empire StateBuild- 
ing, kurį po 10 metų (1961) par-

.*> PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— maršalka,.Uršulė Gustaitienė
^- įždp globėja. *

— Sol. Lilija šukyte iš Bava-
davė su tokiu milžinišku P®!1'11* rijos operos" Mūėnchene fiuvo 
kad vien mokesčių nuo savo pel-, pahvjesta 
no sumokėjo $10 milijonų.

Material Service 1959 metais' tuvės” Ciuricho miesto teatre, 
susijungė su,General Dynamics'Šveicarijoj. Vietos spauda ir vi- 
Corp., kuri bę kt. stalo atomi- ’suomenė ją labai gerai įvertino 
nius povandepinius laivus, svie
dinius ir už garsą greičiau skren
dančius bombonešius. . /

Chicagoje, Cermak Rd. (22 
gatvės) gale prie ežero, didžiau
sios salės pastate vad. McCor
mick Place, Henry Crpwn savo

atlikti pagrindini
vaidmenį Mozarto “Figaro ves-

ir priėmė. ' - Y ’
' ^"JpaiL K., žofųmskių ,<^rbų 
parodą surengė njirtfųrdb^lię.tu- 
viį. piliečių kluba$ savo,.
salėję. '.. . ’’ :,v; - ''

-7T1(Anelė Ališauskienė išrink
ta Kanados L. R. St. Catharines

motinos garbei Įrengė moder- apyL. pirmininke, Felicija Ja-
niausią salę — teatrą, kur vyks
ta vaidinimai ir kultūringos kon
ferencijos.

A. A. VALERIJĄ RUMŠIENĘ 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

jpr

A. a. VALERIJA. RUMšlENt

nušonienė'— vicepirm., Marija 
šętkuvienė ■— sekt., Vanda Alon- 
derienė— ižd., Ona Meškauskie
nė — ypatingiems reikalams.

— G. Kaminskas organizuoja 
lietuvių kalbos kursus visai ne
mokantiems Kanberos universi
teto papildomų studijų centre. 
Kursai prasidės kovo mėn.. ir 
tęąiš iki lapkričio mėn. Priima- 
rųi suaugę nuo 15 metų am
žiaus. < ' . ., ■ ■

— Jonas 'Gaidelis, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas - savano
ris ir bendrų darbų bei spaudos 
rėmėjas,’ sunkiai susirgo. Gy
dosi Central Community ligo
ninėje, 435 kamb.

.— Cicero šaulių pirmininkas 
Karolis-■> Milkovaitis pristatys 
kongręsmaną Henry Hyde Altos 
Cicero skyriaus rengiamam Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjime-vasario mėn. 8 d. 
12 vai. Cicerojei įiarapij.os sa- 
įėje,.. . ’ y;:. -•

-^- Uniformuoti su vėliavom 
Cicero jūrų šaulių kuopos Klai
pėda šauliai dalyvaus 10 vai. 30 
min. pamaldose, ir-12' vai? para
pijos salėję, Aitus Cicero sky-

J-riaus rengiamam- Lietuvos Ne- 
; ^priklausomybės ~ šventės . iriinė- 
Tjime.:,.
n ■'''—Gėliu ir darželiu metinė

NAMŲ PIRKIMAS . PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI. '■

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
‘ X BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū-| 

rįnis. 2 auto garažas. Gazo pečiais: 
šildymas. Brighton Parke.

i 3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA. Medinis, gerai apžiūrėtas 
ųąmas.Brighton Parko centre.

-ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436r7878

IEŠKOMAS PIRKTI 2 aukštu namas 
su 3 miegamaisiais kiekviename. Pa
geidaujama tarp 59 ir ' 74 gatvės su 
Rockwell ir Californija, arba 59 ir 63 

su Califomija ir Kedzie.
Tel. 434-7765.

— Hamiltono lietuviai minės 
Nepriklausomybės šventę vasa
rio 15 d. 4 vai. popiet Scott Park 
gimnazijos auditorijoje. 

- ■ - ' .
— šv. Kryžiaus ligoninė ruo

šia slaugėms kursus sausio 12 
—16 d. 9—12 vai. ryto. Bus 
mokoma slaugyti ligonius bei 
teikti jiems patarnavimus na
muose. Registruotis bei suteik
ti apie save žinias programos 
vedėjai Lucille Meyer, telef. 
434-6700, ext. 238. Imamas 5 
dol. registracijos mokestis.
----- i--------:------------t—:_______ ________

JŪSŲ LAIMEI
Į LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 
’8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000. . į .

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 

.Vertas daugiau, gavome už $38,800.
■ 2 BUTŲ modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. S36,600.

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 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700. ‘ :

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

A. a. Valerija Rumšienė - 
Barkutė, buvo gimusi 1911 m. 
rugsėjo mėn. 15 d. Dilbikių kai
me Ylakių valse. Mažeikių aps. 
mažažemio ūkininko šeimoje.

Jai būnant 7 metų amžiaus, 
mirė jos tėvelis, tad iš pat vai
kystės dienų jai teko sunkiai 
dirbti ir nebuvo galimybės pa
siekti aukštesnio mokslo, kaip 
tik baigti pradžios mokyklą.

1938 metais apleido savo tė
viškę ir įsikūrė Klaipėdoje, 
čia begyvenant susipažino su 
Pranu Rumšą, kur vienas ki
tam patiko ir užmezgė meilės 
ryšius, bet už poros mėnesių 
Pranas turėjo išvykti atlikti 
karinę prievolę — Gusarų pul
ke — Kaune.

1939 metais naciams užėmus 
Klaipėdos kraštą, Valerija at
vyko gyventi į Kauną, 
vėl susitiko su savo 
Pranuku.

1940 m. bolševikams
Lietuvą, Pranas buvo paleistas 
i atsargą ir tais pačiais metais 
spalio mėn 13 d. Prisikėlimo 
narapijos bažnyčioje Kaune Va
lerija su Pranu Rumšą sumai
nė aukso žiedelius.

Antrą kartą bolševikams 
okupuojant Lietuvą, Valerija 
neteko savo mamytės, o po po
ros mėnesių abu su vyru pasi
traukė į Vokietiją. Gyveno D. 
P. stovykloje Hafkruge, o vė
liau Neustatc, Schlesvig — 
Holstein provincijoje.

Stovykloje buvo aktyvi Liet, 
dainos ir tautinių šokių daly
vė. 1947 m. kartu su vyru emi
gravo j Angliją ir gyveno Co

kur ir 
mvlimu

užėmus

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE., CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.
™ TeL 257-5861--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.

4= 5*
M. A. ŠIMKUS

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.
..... 1 . ,j ... milui.,-.... "-"Į1..*"............... į?

veirtryjel Dirbo audimo f airi 
ke, o atliekamu laiku taip pati.

paroda- prasidės kovp 20'd.’Mc 
Cbrmick' Place salėse ir tesis iki 

1952 mfetaią iš Anglijos atvy^ovo 28. dr’Ji'skirta Anfėrikos 
ko į Chicagą,? .dirbo įvairiuose ^nepriklausomybės 200 m. šukak- 
fabrikuose, kol pagaliau 1957 -ęiai paminėti. Parodą rengia 
metais jsigijo maisto pardiio- Chicagos Horticultural .Society, 
tuvę Brighton Parko apylinke- !i8 So. Michigan Ave.- 
je ir čia su savo vyru dirbo iki _ ___________ ' __________
pat mirties.

A. a. Valerija buvo, gero t 
būdo ir dosnios širdies, visada 
visiems ištiesdavo pagalbos 
ranką. Niekada nepamiršo sa
vo gražiosios žemai tjos žemės 
ir ten vargstantiems savo bro
liams siųsdavo daug siuntinių. 
Rėmė ir čia lietuviškas institu-. 
cijas finansiniai ir darbu, bu
vo šventai įsitikinusi, kad lie
tuviai turi likti lietuviais, nes 
greit ateis dien», kad ir mūsų 
Tėvynei Lietuvai išauš laisvės 
rytas ir grįšim į savo numylėtą 
žemę.

A. a. Valerija priklausė Chi
cagos Anglijos - Britanijos Lie
tuvių Klubui, Tauragės Lietu
vių Klubui, Liet. Dukterų Drau

dalyvavo chore ir tautiniu šo 
kių grupėje. -

A. a. Antanas Jakštys, gyv. 
5841 So. RockwelL St.,- njirė š- 
m. sausio 5 d» sulaukęs 66. m. 
amžiaus. Liko liūdėti žmona 
Oria; .sūnus Raympnd* dvi duk
terys Česlovą G-u delien ė. ( su 
vytu Julium .jr x
su vyrif Frank, šiandien, sau
sio 8 d., 9 vai. ryto iš Mažeikos- 
Evans koplyčios bus lydimas į 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 
Velionis buvo kilęs iš Šakių 
apskr. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

— Ped. Lit. Instituto links- 
mavakaris bus sausio 10 d. 7:30 
val. yak. Jaunimo.Centro didžio
joj salėj. Studentų meninė pro
gramą, šokiai, gros Neo Litua- 

.____ , _______ _ ____ ' nia jr. “Vyčio” orkestras; Ba
gi j ai. Brighton Parko Lietuvių tetas. . ... n-
Namų Savininkų Draugijai, Lie 
tuvių Bendruomenei ir Baltui.'užsisakyti stalus ar bilietus pas 

Kiek sąlygos leido, visur dir- vyriausias šio pobūvio šeiminin
ko energingai. Ir štai, 1975 m. kės — ponias R. Aridrijauskie- 
lapkričio mėn. 30 d. rytą štai- tel. 776-6592 ir J. Mikutai- 
giai - netikėtai, bemiegant lo- tienę, tel. 847-5186. (Pr).
voje sustojo plakusi jos širdis -------- -
ir negailestingoji mirtis nu- likusi savo liūdintį vyrą Pra
traukė jos gyvenimo siūlą.

Neišsipildė jos svajonės, ne-;
sulaukė savo'’ tėvynės laisvės lengva nors ir "svetima Ameri- 
ryto ir iškeliavo smlKrrybėn. pa- kas žemelė.. - J.-Kaimynas, <

1 Visi kviečiami atsilankyti ir

n3- ...H
Tebūnie Tau, ,,Valerija,

(Pr).

' The Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated

CENTRINĖ RAŠTINĖ
Atrdara nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk

tadienio).

! 2951 W. 63rd ST., CHICAGO, 
ILL. 60629. Tel. 436-7878

Brangtnybės, Laikrodžiai, Dovanot 
. visom* progom*.

3237 WEST 63rd 5T_ CHICAGO .
— - Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

-------------------- ----------- .......------------ --------- ---—--------- ,

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 7^ 

ChicsL^oje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS'
4444 Sv. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURANCE

Call Frank Zapolis 
3208'/2 W. 95th St.

GA 4-8654

/DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio
-Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI 1R BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TaMj REpubllc 7-1941

185 North Wabash Areno*

HEART 
FUND




