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KISINGERIS ŽADA KOVOTI DĖL
ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKOS 

Palestiniečiai, sutraukę daugiau partizanų, 
pasiekė stovykloj laikytus kovos draugus

WASHINGTON^ D. C. — Sekretorius Kisingeris spaudos 
atstovams pareiškė, kad JĄV. yra pasiryžusios Jungtinėse Tau
tose kovoti dėl taikos Artimuose Rytuose. -L

Jeigu Jungtinės \5feutos ban
dys keisti Izraelio ir Egipto tai
kos sąlygas ir bahdys išreipti 
pasiektus susitarimus taikai 
siekti, tai JAV yra pasiryžusios 
atkakliai kovoti.

l

Izraelio užsienio ministras. 
Allon norėjo, kad sekretorius 
Kisingeris pasižadėtų naudoti 
J. A. V. turimą veto teisę, 
bet sekretprius atsisakė tokį pa-: 
žadą duoti, j > i

Izraelio ministras patenkintas

Izraelio užsienio ministras Yi- 
gal Allon pareiškė, kad jis yra 
paĮtenkintas pasikalbėjimu su 
valstybės sekrętoriu Kissingeriu. 
Izraelio atstovas būtų norėjęs, 
kai sekretorius būtų pasižadėjęs 
dažniau natfdqtL^augumo. Wry-

se, bet_ Kisingeri§~atj 
padaryti. JAV, o'ne Izraelis 
spręs, kada naudoti veto teisę..

Izraelio ministras bus Wash
ingtone iki penktadienio vakaro, 
o vėliau skris j New Yorką, kur

i ~ %

žydųsĮtakingesniaisvadais. /

Kruvina kova dėl stovyklos A.

Beirutas, Libanas. —■ Ketu
rias dienas ėjo smarki kova tarp ' - _ - -• - e - I*'
falangistų ' ir palestiniečių dėl 
Rytiniame Beiruto- pakraštyje 
buvusios palestiniečių stovyklos.

• Falangistai vykusiai gynėsi, 
bei' kai ketvirtadienį; palestinie
čiai sutraukę artileriją ir morta- 
rus, tai falangistai buvo pri- 
vėrsti trauktis.

Kovų metu buvo užmuštas 21 
libanietis^ ir 50 sunkiai sužeis
tų. Į palestiniečių.rankas pate
ko apie 6,000 žnįoirių, laikytų 
stovykloje nuo susirėmimų pra
džios. Manoma, kad.-'išjaisvinti 
ir kovojusieji palestiniečiai pla- 
nuoja iškeliauti į Siriją.

Nuteistas &l. Barrett
ČIKAGA. — Buvęs Cook ap

skrities pareigūnas ir demokra
tų partijos vadas K J. Barret 
tas buvo teisėjo K. B. Aūstino 
nuteistas sumokėti 15,000 do
lerių baudą ir atsėdėti 3 metus 
kalėjime. Barrettas, būdamas 
apskrities pareigūnu, priėmė 
180,000 dolerių kyšį iš vienos 
Pensilvanijos bendrovės, pardą- 
vusios Cook apskričiai rinkimi
nius balsus skaičiuojančias bei 
registruojančias mašinas.

Teisėjas Austinas įsakė nu
teistajam-sausio 22 d., 1976 me
tų, prisistatyti į kalėjimą. Tei
sėjo sprendime yra įrašas, kad 
pasigailėjimo taryba gali kiek
vienu metu nuteistajam dova
noti bausmę. Nuteistojo gynė
jas ir prokuroro padėjėjss įra
šė teisėjo pasigailėti nuteistąjį, 
kadangi jis serga širdies ir kito
mis ligomis. Teisėjas prašymo 
nepatenkino.
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Kiek R. Niksonas 
kaštuoja

Jack. Anderson rašo Chicago 
Tribune iš Washington©: Val
džios auditoriai' tebebando ap
skaičiuoti, kiek tikrai mokesčių 
.mokėtojams kaštavo Niksono pa
šalinimas iš Baltųjų Rūmų ir jo 
apgyvendinimas San Clemente 
kaip prezidentinio pensininko.

' Federsilimai pinigų išmokėto- 
jai turėtų imtis įvairių kombi
nacijų, kol Kongresas nustatė 

.. (nustatė pensiją Niksonūi po $5,- 
000 mėnesiui. Iš specialių išmo
kėjimų Niksonui straipsno au
torius sumini išmokėtą $102,000 
sumą 37 arehivistams ir darbi
ninkams už Niksono raštų išsor-

-• tiravimą. Niksonui-1975 ift.va
sario 9 dieną iš prezidentų pėr- 
ęjpant į civilinį status jam iš- 
žiokėta $45,000 iki fiskalinių 
pfętų pabaigos birželio 30 dieną. 
Jįs išmokėjęs savo keturiems 
asistentams algų $35,000; $7,- 
200 išleidęs telefonams ir. kelio
nėms. 'Nikšofro pereinamasis biu
džetas, pasibaigęs vasario 6 d. 
buvęs lygiai $100,000. Iš tos su
mos net $52,815.95 išleista raš
tinės reikmenims (stationery), 
^ita ?$12, 000 pašto ženklams. 
Niksonas esąs apverstas daugiau 
kaip- dviem’ milijonais dar neat
sakytų laiškų.

Iš Niksono nereikalauta $265,- 
580 už algas 54 federaliniams 
darbininkams, kurie buvo jam 
priskirti, jų tarpe asmeninė tar
naitė, butleris, trys šoferiai ir 
medicinos korpsmanas (felče
ris?). Niksonas esą turėtų mo
kėti $77,470 už savo ofisams pa
talpas prie okeano, bet GSA 
praeitų metų rugpjūčio mėnesį 
tą nuomą jam atleidusi.

Niksonas, einant įstatymais, 
gauna apsaugą, kuri mokesčių 
mokėtojams kaštuojanti $622,- 
000. ■

Kelionpinigiai
> VAŠINGTONAS. — JAV kon

greso atstovai paskutiniais me
tais pradėjo mažiau'važinėti po 
užsienį mokesčių mokėtojų sąs
kaitom Manoma, kad jiė “per
krauti” darbu arba prisibijo 
“blogos spaudos”, kuri apie jų 
keliones parašo, todėl ir pri
vengia užsienio kelionių.

1971 m. kongreso atsstovai iš 
valstybės iždo kelionėms išlei
do 1.1 mil. dolerių, o 1974 m. 
jau tik 795 tūkstančius.

Illinojaus Apeliacijos teismas 
prieš mėnesį yra nusprendęs, kad 
Cook apskritis turi teišę teis
mo keliu išreikalauti ii nuteis
tojo Barretto “slapto pelno”

• 180,000 dolerių.
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Vienas kitas gali pamanyti, kad prieš akis turime abstraktaus meno paveikslą. Taip nėra. Pa
veikslas padarytas Dow Chemical bendrovės laboratorijose. Jis rodo krūvą pįonyčiy vario lakš

tu, gaminamu Michigane, Midland miestelyje esančiose metalurgijos laboratorijose.

AFRIKOS VALSTYBĖS RUOŠIASI
PRIPAŽINTI KOMUNISTUS

ADDIS ABABA, Etiopija, — Ruošiama Afrikos valstybių 
konferencija rengiasi pripažinti “liaudies ^fronto” vyriausybę 

-Angotoie .-- - 1 ■——. ... . ..

Iki šio meto patiems angolie- 
čaams nepavyko < susitarti, tuo 
tarpu “liaudies frontas” ‘.suda
rė vyriausybę ir kviečia kitas 
grupes prie jų prisidėti, sako po
litikuojantieji kariai. Tvirtina
ma kad kelių naujai įsteiktų val
stybių prezidentai gavo gana di
delius kyšius.už “liaudies fron
to”’ pripažinimą. Yra ir tokių 
valstybių, kurios rengiasi pripa
žinti “liaudies fr&htą”, bet vis 
dėlto reikalauja, kad visos sve
timų valstybių karo jėgos būtų 
atšauktos iš Angolos.

Labai liūdną įspūdį padarė ne
laisvėn paimtas Kubos leitenan
tas ir du kareiviai. Jie nežinojo, 
kad bus verčiami kovoti prieš 
nepriklausomybės 
angoliečius.

siekiančius

Reaganas yra rimtas 
iššūkis G. Fordui

VAŠINGTONAS'. — Rep. John 
Rhodes, kuris atstovų rūmuose 
užima buvusią Fordo vietą, kad 
Ronald Reagan iššūkis Fordui 
paVers respublikonų nominaci
jas į “arklių lenktynes”.

Jis skaito, kad prezidento 
ateitis “atrodo geresnė, nei jo 
netolima praeitis”.

šis įstatymų leidėjas vetera
nas pasakė žurnalistams, kad 
Reaganas tarės didesnių pralai
mėjimų, bet jis taip pat nurodė, 
kad dovanojimas buvusiam pre
zidentui Niksonui nusikaltimų 
ir atleidimai iš pareigų gynybos 
sekretoriaus James Schlesinger 
bei ČIA direktoriaus William 
Colby galėjo būti visuomenei 
geriau paaiškintas.

Havajiečiams nepatinka J. 
A. V. nutarimas evakuoti Ka- 
hoolave salą, kad karo lakūnai 
galėtų mokytis, kaip bombas nu
mesti į taikinį. Prezidentai pa
siųstame laiške havajiečiai rašo, 
ka jie rengiasi grįžti į salą ir 
neleisti joje padaryti šaudymo 
pratimų.’

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Italijos prezidentas Leone 
pradėjo partijos vadų pasitari
mus naujam kabinetui sudaryti. 
Dalis krikščioniu nori bendra
darbiauti su komunistais, bet 
kita dalis griežtai atsisako tai da
ryti. Italai ruošiasi sūdanti ko
alicinę vyriausybę, nes dar ne
nori eiti į parlamento rinkimus.

♦* Belgijos premjeras Leo 
Tindermans pasiūlė suvažiavu
siems 9 valstybių atstovams rū
pintis ne vien ekonominiais klau
simais, bet pradėti rimtai svar
styti ir politines problemas.

♦ Prezidentas Fordas įsakė 
biudžeto direktoriui gerokai ap
karpyti paruoštą biudžetą, lie
pė prisilaikyti 395 bilijonų su
mos.

Indonezijos kariuomenė 
užėmė svarbesnius portugalų 
Timoro salos" uostus ir miestus, 
bet į salos gilumą neina. Ten 
dar tebeveikia įvairios ginkluo
tos politinės grupės.

Pigūs prekybiniai 
Sovietų laivai

MANILA. — Sovietai, didin
dami savo karo laivyną, vienkart 
nepamiršta ir prekybinio. Juo 
labiau, kad jis reikalui esant ga
li būti įkinkytas karo reikalams.

Jie tiek prisistatė prekybinių 
laivų, jog nutarė, nieko nesa
kant,-varžytis su viso pasaulio 
laivų bendrovėmis. Sovietų lai
vai žymiai pigesnėmis kainomis 
pradėjo vežioti pasaulyje pre
kes. Todėl jų-laivais prekių per
vežimo kiekis padidėjo 18%, o 
tuo tarpu amerikiečių bendrovių 
sumažėjo 14%.

Laisvojo pasaulio laivų bendro
vės baiminasi ir tokį Sovietų el
gesį vadina dempingu — nepa
teisinamomis varžytynėmis.

Apie atominį 
karą Kanadoje

OTAVA, Ontario. — Slaptas 
dienoraštis, kurį vedė miręs 
-premjeras-William Lyon Mac-, 
kenzie King, rodo, kad jo auto
rius bijojo, jog žinia apie sovie
tų šnipų tikslą Kanadoj galėtų 
paskatinti JAV aneksuoti vaka
rines provincijas.

'šis susirūpinimas matomas to
je dienoraščio, kurį vedė liberalų 
partijos .premjeras nuo 1921 iki 
1948 dalyje, kurioje kalbama 
apie; $gor Guženką, sovietų am
basados tarnautoją, 1945 m. pa
siprašiusio politinio prieglobs
čio. Guzenkos informacija apie 
sovietų šnipų veiklą nebuvo pa
skelbta iki 1946 m.

Dienoraštis, kuris buvo val
džios paskelbtas šį trečiadienį, 
apima periodą nuo 1945 metų 6 
rugsėjo iki. 31 spalio. Kiti Kin- 

j go dienoraščiai ir popieriai buvo 
paskelbti Naujųjų metų dieną, 
bet šis buvo užlaikytas saugumo 
sumetimais.

King mirė 1950 m.
Jis rašė savo dienorašty, kad 

bijo, kad Kanada gali tapti mū
šio, lauku atominiame kare su 
Sovietų Sąjunga, Pradžioje 
King buvo skeptiškas Guzenkos 
žiniom, bet, kai jos buvo pa
tvirtintos ir pasirodė, jog sovie
tai varė platų šnipinėjimą, net 
gi pačioj 'Kanados valdžioje, jis 
tikrai išsiganddo.

Dar viena komunistu 
nesėkmė Lisabone 
LISABONAS. — Komunistų 

įtaka Portugalijos koaliciniame 
kabinete gavo dar vieną smū
gį, kai socialistė Walter Rosa 
antradienį buvo prisaikdinta ap
gyvendinimo ministere.

Apgyvendinimo ministerija 
yra naujai įsteigta. Rosa per
ėmė daug funkcijų iš viešųjų 
darbų ministerijos, kuri yra va
dovaujama veriintelio ministe- 
rio komunisto visame 16-kos na
rių kabinete,

Valdžia pranešė, kad komu-’
nistai ir jų oponentai pasiekė prisipažino, kad ji pardavė dalį 
esminį susitarimą žemės refor- savo aukso rezervų.
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KO IEŠKO SOVIETU KARO LAIVAI 
LAISVOS ANGOLOS VANDENYSE?

Du nedideli karo laivai pavojaus nesudaro, 
bet nori išaiškinti soviety tikslus

WASHINGTON, D. C. Paaiškėjo, kad prezidentas Fordas 
yra susirūpinęs dviem sovietų karo laivais, atsiradusiais neseniai 
portugalų išlaisvintos Angolos vandenyse. Sovietų valdžia turi 
teisę siuntinėti savo laivus tarptautiniais vandenimis, bet prezi
dentui rūpi, kuriais sumetimais Maskva pasirinko ŠĮ laikotarpi 
savo laivams prie Angolos siųsti.

Spindulių ginklai
VAŠINGTONAS. — -Laseris 

arba spindulių panaudojimo įtai
sai jau plačiai vartojami medi
cinoje ir- pramonėje. Paskuti
niais laikais JAV ir Sovietai ry
žosi juos pritaikyt karo reika
lams. Skubotai daromi visokį ty
rimai, bandymai, ieškojimai. Pri
taikius minėtus spindulius karo 
reikalams, dabartinių ginklų ver
tė labai sumenkėtų. Jie, gal būt, 
būtų pavojingesni ir už atominę 
bombą. Atsižvelgiant į tai, sten
giamasi jų pavartojimą karo rei
kalams x suvaržyti tarptautine 
tarpusavio sutartimi.

JAV derybų komisijos pirmi
ninkas J. P. Wade, derybose su 
Sovietais dėTŠALT U sutarties, 
yra ir laserio spindulių klausi
mą įnešęs į derybų dienotvar
kę.

Kaip žinia, spauda ir kaikurie 
senatoriai'kaltino Sovietus, kad 
ji sulaužė SALT I sutartį. Ta
čiau, matyti, norėdami, kad de
rybos dėl SALT II sutarties pa
sisektų, JAV metamus Sovie
tams kaltinimus paneigė, saky
damos, kad neturima sutarties 
laužymo Įrodančių davinių ir 
kad spinduliai pastebėti ameri
kietišku satelitu buvo tik Sibi
re degančio miško liepsnos.

Rusija ruošiasi karui
HONGKONGAS. — Reuterio 

agentūros pranešimu iš Hong- 
kongo, Kinijos valdžios žinių 
agentūra “Naujoji Kinija” kelis 
kartus iš eilės nagrinėjo karo 
pasiruošimo klausimus. Pasak 
“Naujosios Kinijos”, Sovietai 
ir JAV yra vienintelės, kurios 
pasaulį gali įvelti į karą. Didžiau
sias pavojus glūdi Maskvoje. 
Kai Maskva įtemptai ruošiasi 
kariauti, tai JAV, dėl savo silp
nų politikų, silpnina ginklavimą
si ir yra gynimosi padėtyje.

“Naujosios Kinijos” žinių pra
nešėjas, pasak Reuterio, vienkart 
puolė ir patį Brežnevą. Esą, jis 
taikos bei detentės priedangoje 
skubotai ginkluojasi. Besisteng
damas pirmauti atominiais gin
klais, tuo pat laiku nepaprastai 
pagerindamas sausumos ir jūros 
jėgas.

mos klausimu. Buvo sutarta ap
siriboti kolektyvizacija vien pie
tiniam šalies trečdaly, kuris yra 
stambių žemės savininkų (daž
nai gyvenančių toli nuo savo 
ūkių) dominija ir komunistų 
tvirtovė. Kabinetas išdirbs ne
legaliai sukolektyvintų mažų ir 
vidutinių ūkių gražinimo pro
cedūros planą.

Ekonominiam fronte, valdžia

Sovietų karo laivai nedideli. 
Jokio pavojaus Atlanto vande
nyne plaukiojantiems Amerikos 
ir kitų valstybių laivams negali 
sudaryti, bet tas faktas, kad So
vietų ~karo vadovybė pasirinko 
šį neaiškų laikotarpį savo lai
vams siųsti, prezidentui neaiš
ku, Sovietų Sąjunga keliais at
vejais skelbėsi, kad jcvių inte
resų Angoloje ji neturėjo ir ne
beturi. Sovietų spauda net ke
lianti mintį, kad visi užsieniečiai 
privalėtų atšaukti savo karo jė
gas iš Angolos, o čia'dabar so
vietų laivynas jėgas rodo.

Baltieji rūmai paneigė žinias, 
kad JAV vis dėlto siunčiančios 
ginklus į Angolą. Prezdento se
kretorius Ron Nessen pareiškė, 
"kad Kalifornijos senatorius John 
V. Tunney yra suklaidintas. Joks 
JAV vyriausybei žinomas ameri
kietis neveža ginklų jokiai An
golos kovotojų grupei. Kas se
natoriui suteikė žinias, ji labai 
žiauriai suklaidino. Prezidentas 
įsakęs sen. Tunney tvirtinimą 
patikrinti, bet nei viena JAV 
įstaiga nieko nežinanti apie gin
klų siuntimą Į Angolą.

Sekretorius Kisingeris sten
giasi Įtikinti užsienio ministe- 
rius, kad laisvę gavusi An
gola turi turėti teisę pati tvar
kyti visus savo reikalus. Jeigu 
Kuba, Sovietų Sąjunga ar Pie
tų Afrika siųsti karo jėgas į 
Angolą, tai angoliečiai patys nie
ko negalės spręsti. Iki šio me
to Angola buvo Portugalijos ko
lonija, o ateityje bus kraštą oku
pavusių karo jėgų kolonija. Pre
zidentas Fordas pritaria tokiai 
politikai ir uždraudė siųsti ka
rius ar ginklus Į Angolą. Toks bu
vo ir JAV kongreso vadų pa
geidavimas.

Pietų Afrika įau sutiko savo 
karius atšaukti iš Angolos be jo
kių sąlygų. Anskčiau ji reika
lavo, kad rusai atšauktų Kubos 
karius ir išvežtų savo patarėjus, 
bet dabar, norėdama palenvinti 
derybas visoms karo jėgoms at
šaukti, ji nutarė atšaukti karo 
jėgas be jokių sąlygų. Tada pre
zidentui Fordui bus lengviau rei
kalą’ tl, ?.ad Sovietų Sąjunga at
šauktų savo patarėjus ir kubie
čius.

♦ Ispanų kabinetui nutarus, 
kariuomenės specialistai vado
vauja ir visą tvarką prižiūri po
žeminiame traukinyje. Kol 
streikas nebus išspręstas, tai ka
riuomenės technikai vežios sos
tinės gyventojus.

šalta.
Saulė teka 7:19, leidžiasi 1:36.
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Anfras Paolo Garirrit>4rti laiškas
XQiri’nberti pirmasis laiškas tilpo Naujienų šių metų 1 ir 2 nr.)

Antrąjį savo laišką iš sovietų j se.
oktr” - ■
rSŠči i “La Stampa” jo bendra- • puoštų maldaknygių — gautų 
darbi? Paolo Garimberti prade-,, pirmosios komunijos atsimini
au A:i šros Vartų aprašymu. įmui. kadangi dabar Socialistinė- 
/‘Pavargelis prieš šventos Te- je Lietuvos Respublikoje naują 

resės bažnyčios siūlantis praei- j mišoliuką kaskart sunkiau be- 
Viąm', už smulkų atlyginimą galima gauti. Per Sanctuš ir Pa- 
ŠVėrč s paveikslėlius, votyvų kėlimą, tikinčiųjų minia klūpo 

‘ žvake ;, savo darbo rąžančius — į rankas kryžiškai prie krūtinės 
atgai ina nykstančią pasaulyje į prispaudę ir galvas giliai žemyn 
vizin bažnyčios kaip pavargę- nulenkę, čia žmonės į bažnyčias 
įių ir nuskriaustųjų globėjos ar- eina ne dėlto, kad “taip reikia” 
ba C.'i’estingos Motinos (Mater ir ne iš įpratimo, kaip tai daro- 
Mrse’ūcordiae) kaip skelbia už
rašai viršum Aušros Vartų an-1 dar tebėra charizmatiškas tai
gos f routine j e sienoje. Pačioje 
iba’nvčioje minia susikaupusių 
pamaldžiu žmonių ir paauksuo
toje ambonoje po baldakimu pa
mok1’a sakantis kunigas sudaro 
nuoš rdaus ir gilaus, tegul sa
vo ferma senoviško, santykio ■ miero bažnyčią, kurią tarybinė 

valdžia pavertė Ateizmo Muzie- 
X‘Pe-.meldžiančiųjų minioje- nė- 'jumi, kur brutaliai ir naiviai iš- 

ra<_ t< s fanatizmu ir prietarais statyti per ilgus amžius Bažny-

Visi meldžiasi iš mišolėlių
:tos Lietuvos italų laik- arba baltų šviesiu metalu pa- r A* i i ■* w. ...

ma Vakaruose. Kunigas čia vis

Kazys Deveikis '

nizaųijŲ atstovai, kurioms jis
Vladas Rasčiauskas prr© Traku pilies

Deveikio netekus

vos sugrįžus ii 
rrieteliaūs Vadovo DaHnkevi- 
čiaus laidotuvių, paskambino Dr.
F. Kaunas ir sako: “Su Deveikiu 
blogai...” Paaiškėjo, kad Devei
kis sukniubo gatvėje ir nors la- 
bar greitai buvo nuvežtas Į Ii-!

į įrcirnė, b6t neatgavęs sąmonės 
kitą (Leną uzgęso.

P

i

n "'a'nyčios ir tikinčiųjų.

*

praskiestos isterikes, kokia Į 
akis krinta lankant štačiatikų 

ias Rusijoje. Gilų Įspūdįbažn

pininkas tarp Dievo ir tikinčių
jų”.

Aprašęs šventos Teresės ir 
Aušros Vartų bažnyčias, italų 
laikraštininkas skaitytojus ve
da Į netoli esančią švento Kaži-

čioje pasitaikiusių neteisybių 
“įrodymai”. Tą Vilniaus ateiz
mo muziejų aprašymą iš “La

daro rimtas.religinis susikaupi- Tampa” persispausdino daug ki- 
besimeldžiančių, kurių mi- tų laikraščių laisvajame pasau- 

nia susidaro iš įvairaus amžiaus jlyje. Apie tą muziejų “La Tam- 
; žmonių, o ne vien tik senuolių, ipa” rašo;
Vkaip, kad yra pravoslavų cerkvė-1 “Puikios baroko stiliaus i ate-

irias

PASSBOOK 
SAVINOS... 
the best way td s

see us for
UQtM financing.

AT OUR LOW RATES

»

TO FIT YOUR* lIVCOTWt^ 4

UXMQCK

Paid and 
Compounded 

Quarterly

* OUR SĄVINGS

CERTIFICATES % 
EARN UP TO , .

Mutual Federal 
SavingsandLoan.

CHICAGO, TI T TNOK SOSOS

Phone: Virginis 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

2212 WEST CERMAK ROAD
Pztek Kazanauskas, President

HOWS: Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Vaclovo Biržiškos

Vlų
Čia

irmdiam* 'o<t»v yra zuo puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
♦omą- ^inkstuose viršeliuose parduodami už S4.00, o kietuos* 

viršeliuose už S6.00.

veja- gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

Hai.Med Street Ch’cago, Illinois 60608

••

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis. privalo susipažinti su žemiau iš\ardiruomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kurianėio ir patvariai islkūrusto asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1 50 Yra taip pat 
išversta t anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota toto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

D. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus nastahumą neapgauna Inturisto ir agitprnpo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos perašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS, 
istorinis’ žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00.

Vinces žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
p<l. Kaina $1 50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST , CHICAGO, ILL. 60401 

darbo valandomis arba užsakant pastų fr Jtrfdedanf 
?eki ar pinigm* perlaida.
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ištini muziejų paverstos švento 
Kazimiero bažnyčios navėje lan
kytojų buvo nedaug. Kažkokia 
rusų turistų ekskursija savo fa
brikų partinių “jačeikų” akty
vistams vadovaujant; būrelis lie
tuviškų mokinių tarp savvęs ru
siškai kalbančių.

Muziejaus eksponatų tarpe 
vyrauja dvi temos: piešiniai, fo
tografijos ir dokumentai — apie 
Bažnyčios teiktą paramą turtin
gai buržuazijai ir bajorijai mu
žikus — chlopus laikyti sunkio
je baudžiavoje ir Katalikų Baž
nyčios Lietuvoje bendradarbia
vimas su hitlerininkų, okupan
tais. Vienas paveiksiąs vaizduo
ja carą Mikalojų su kryžiumi 
rankoje skelbiantį dekretą, Įsa
kanti persekioti mužikus, kai 
tuo pačiu metu katedros šešėly
je buvo kariami revoliucionie
riai. Toliau popiežiaus Pijaus 
XII fotografija su kažkokiu vys
kupu ir apačioje rusų ir lietuvių 
kalbomis. parašu “šis popiežius 
vyskupui Vincentui Brizgiui tar
pininkaujant aktingai rėmė Hit
lerio valdžią pasaulyje ir Lietuvo
je”. Greta fotografinės nuotrau
kos katalikų kunigų su hitleri
niais karininkais arba laiminan
čių “lietuviškų nacionalistų ban
ditų gaujas”, stengiantis paro
dyti praeities-ir dabarties ryšius 
su.nacionalizmu.- - • ’ . • Z < W . • t • - <

Paskutinis bedievių muziejaus 
švento . Kazimiero bažnyčioje 
eksponatas rodo spalvotai ap
rengtas figūrėles-plastikinėje dė
žėje, vaizduojančias popiežių šv. 
Petro bazilikoje, apsuptą. kardi
nolų, vyskupų, šveicarų gvar
dijos ir juodos bajorų gvardijos. 
Parašas: “Kam šie žmonės rei
kalingi ? Kas kam nauda kad jie 
vaikšto 'apsirengę tais juokin
gais apdarais? Tačiau už atli
kimą niekam nereikalingų funk
cijų tie asmenys yra darbo žmo
nių riebiai apmokami”

Baigęs vizitą išniekintoje šv. 
Kazimiero bažnyčioje Įrengtame 
Ateizmo muziejuje, italų laik
raštininkas turėjo pasikalbėjimą 
su pora kunigų, kurie jam su
teikė Įvairios informacijos apie 
Bažnyčios, kunigų ir tikinčiųjų 
persekiojimus.

Religijos mokymas Lietuvos 
respublikoje yra uždraustas. 
Valdžia visomis priemonėmis at
kalbinėja ir sunkina katekizmo 
mokymą ir vaikų ruošimą prie 
komunijos. 1971 metų lapkri
čio mėnesi du kunigai — Kau
ne ir Raseiniuose milicininkų 
uagauti bemokant vaikus kate
kizmo bažnyčios zakristijoje bu
vo nuteisti po metus “pataisos” 
darbų lageriuose. Nepaisant per
sekiojimų. tikinčiųjų ir prakti
kuojančiųjų skaičius Lietuvoje 
nuo Lietuvos Įjungimo Į SSSR 
sumažėjo labai nežymiai. Prieš 
1910 metus 80 nuošimčių gy
ventojų Lietuvoje buvo katali
kai. Dabar gi priskaičiuojama, 
kad iš kiek daugiau kaip trys 
milijonai gyventojų tikinčiųjų 
yra 6*> nuošimčiai, bet tas su
mažėjimo nuošimtis susidarė žy
mia dalimi dėl masinės rusų imi
gracijos Lietuvon.

Svarbiausioji Bažnyčios pro
blema Lietuvoje yra kunigų ir 
bažnyčių stoka. Iš trijų diece
zijų tik Kaunas turi vyskupą or- 

Įdinarijų, kai apaštališkiems ad
ministratoriams Vilniuje ir Kai
šiadoryse jau 10 metų neleidžia
ma eiti pareigas. Visame Vii-

■ ° ■ ra

po vieną devyniems tūkstan
čiams tikinčiųjų, jf iš 45 prieš 
karą veikusių baž nyčių dabar 
atidarytų pamaldoms bėra 11.

Pagarsėj usiame memorandume 
Brežnevui ir Jungtinių- Tautų 
generalsekretoriui Waldheimui 
sū 17 tūkstančių ^lietuvių parą- 
šais tikintieji painformavo pa
saulį, kad tik pb dešimtį kandi
datų į kunigus kasmet leidžia
ma priimti į kunigų seminariją, 
o tikintiesiems neleidžiama re
montuoti bažnyčias net savo iš
tekliais.

Apie, švento Petro ir Povilo 
bažnyčią Vilniuje, kurios baro
ko freskai ir skulptūros tiek su
žavėjo italų žurnalistą, jis rašo:

“■Šventadieniais per pamaldas 
patekti šios bažnyčios vidun, kur 
pamaldos atliekamos kas valan
dą pakaitomis lietuviškai ir Len
kiškai, dėl žmonių daugumo veik 
neįmanoma... Tas žmonių mi
mas, bešišpaudaifčiaš per baž
nyčios vartus valdžia skaito ga
limu virsti maišto-židinim Pro
testų prieš religinj ir tautinį per
sekiojimą pasitaiko labai dažnai;' 
čia netrūksta.

Garimberti pastebi, kad pro
testai dukart pasikartojo ir Kau
ne. Kai 1971 m. lapkričio mė=- 
nesį buvo teisiamas kunigas 
Zdebskis, šimtai katalikų.-: de
monstravo. prie teismo rūmų. 
Milicija tuomet areštavo kelias 
dešimtis-demonstrantų, jų tarpe 
du kunigus. Garimberti taip pat 
suminėjo visame pasaulyje pa
garsėjusį studento. Romo Ka
lantos susideginimą Kaune 1972 
metų gegužės mėnesį ir didžiu
les demonstracijas ,jį laidojant, 
ir tarptautinį krepšinio turny
rą Vilniuje, kur už priessovie- 
tiškas demonstracijas buvo su
imta daugiau kaip šimtas žmo
nių, kuriebuvo nuteisti kai ku
rie po trejus metus laisvės Atė
mimo. Sovietų valdžia, baigia 
savo reportažą Garimberti, ty
los užuolaida apsupo Romo Ka
lantos susideginimą, ir mio to 
laiko svetimšaliams uždraudė 
važiavimą į Kauną ir tik pus
antrų .metų kai Maskvoje duo
damas leidimas važiuoti -į Vil
nių. įv

Rytų Berlyno kardinolo 
pranešimas

Italijos korespondento Garim
berti informacijas apie Vilnių 
papildė vyskupas Bengsch, Ber
lyno kardinolas, kurs praeitų 
metų rugpjūčio meftėšį Kauno 
arkidiocezijos ir Vilkaviškio die
cezijos vyskupo Juozapb Matu
laičio-Labuko pakviestas lankė
si sovietų Lietuvoje: Savo pen
kių dienų kelionės įspūdžius kar
dinolas Bengsch aprašė savo 
diecezijos Rytų Berlyne leidiny
je “Sankt Hedwigs-Blatt”. Kar
dinolas pirma buvo lėktuvu nu
skridęs į Leningradą, o iš ten 
į Vilnių, kur buvo apgyvendintas 
Inturisto viešbutyje - "Neringa”. 
Iš Vilniaus atvažiavo į Kauną, 
Trakus, Druskininktfs ir Pane- 
vėžį, kur vyskupas Romualdas 
jį pasveikino kaip popiežiaus 
bendradarbį. Trakuose jam pa
sakojo, kad kiek žmonės atsi
mena, niekas ten nebuvo ma
tęs kardinolo. .< >

Vilniuje jam priėmimas Bu
vo suruoštas vyskupų kurijoje, 
kur dalyvavo ir valtU^kas so-vie
tines Lietuvos respuBlikos "ti
kėjimo reikalams sekre'toflūs

Galima sakyti, kiek tik Cice
rone bervo lietuviškų organiza
cijų (nekomunistinių) jis vi
soms priklausė. Jeigu ir ne
buvo nariu, tai nuoširdžiai tal
kininkavo ir labai skaudžiai per
gyvendavo, kai kuri organiza
cija likviduodavosi. O jis per- priklausė, susirinko į Petkaus 

■' - 'koplyčią atsisveikinti. Kalbėjo:
SLA PT iždininkė E. Mikužiū- 
tė, Balfo veikėja Ona Zailskie- 
nė, Altos Jonas' švedas, Lietu
vių respublikonų Jurgis Breivė, 
Naujienų Martynas Gudelis, Lie-

gyveno likvidaciją: Dainininkų 
choro, Draugystės Lietuvos my
lėtojų, Vyrų pašalpinės dr-jos, 
Tėvynės mylėtojų dr-jos Cicero 
skyriaus ir dar visai nesenai Lie
tuvos kareivių dr-jos ir Raudo
nosios rožės klubo.

Deveikis buvo pastebėjęs, kad 
Cicero šaulių turima JAV vė
lyva neturi-viršūnės — aro. Kai 
Lietuvos kareivių* dr-ja likvida
vosi, jis man'ją atnešė, saky
damas, gal prie Šaulių turimos 
vėliavos tikš. Tiko.-šauliai atsi
dėkodami, koplyčioje JAV ir 

‘Lietuvos vėliavas buvo pastatę 
prie jo karsto.

Sausio 4 d. 7 vai. vak. orga-

ilgi pašnekesiai vyks Gold,Coa®t 
Ibiu

A. a. Kaz. Deveikis buvo gi
męs 1888 m. per iv. Kazimierą, 
dėl to ir šis vardas jam buvo 
duotas. 17 metų amžiaus, vy
resniųjų brolių kviečiamas, at
vyko į šį kraštą. Kiek padirbė
jęs pas brolį Philadelphijoje, 

. Pa., cukrainėje, nuvyko pas ki
tą Į Oklahomos anglių kasyklas. 
1912 m., ieškodamas didesnių 
lietuvių susibūrimų ir geresnio 
darbo, atvyko Čikagon ir gavo 
darbą . Western'Electric. Tais 
pačiais metais įstojo j SLA' ir 
kitas jau veikiančias lietuvių or
ganizacijas. Kurį laiką, geriau 
apmokamo darbo ieškoti, buvo 
išvykęs Detroitan ir dirbo au
tomobilių fabrike. Kurį laiką 
buvo persimetęs Į biznį — par
davinėjo Texas alyvos b-vės Še
rus, bet 1916 m. grpto į Cicero 
Western Elektric ir išdirbo be

Kardinolas apie bažnyčios pa
dėtį Lietuvos sovietų respubli
koje paskelbė sekančius duome
nis: Tėn yra tik viena dvasinėT : ... .... .... . . .. įplycioje baigtos Lietuvos him-semmanją Vilniuje su o3 klie-j-^ J 
rikais. Višariiė Vilniuje atidary
tos tik 9 bhžnyČidf su 24 kuni
gais. Dtiėjdsė tų bhžhyčių ,pa- 
rnaldo'š .laikomos tik lietuvių kal
ba, dviejose tik lenkiškai, o ki- 
tose pamainomis lietuviškai ir i Kazimiero lietuvių;kapinėse at
lenki škai. Bažnyčias ..Lietuvoj e gavo teisę laidoti pagal lietu- 
a^štafyti leidžiama fik'tūb' atve-| viškus papročius; Bet,, kai žiė- 
ju. Jėi tiktinfiėji patys savo tar- ma šalta,, tai atsisveikinus kapi- 
pe šurėnkd tam tikslui pakanka- irių koplyčioje, paskui karstas 

,mai lėšų (Iš Tydzien Polski). vėl į automobilį ir nuvežtas prie 
b ‘ jpr i duobės

kunigai arba kažkoks Tumėnas.

15 <X UJ1CI1U 0.1 C J11 d O XJUUC71113, J^IV“ , — .

tuyos socialdemokratų Juozas Į pertraukos iki 1^53 m., kai buivo 
Skorubskas, Simo Kudirkos fon-1 Paleistas į pensiją.^ 1916 m. su
do Aldona Brusokienė^ Lietuvių 
bendruomenės (r) Stasys Frans- 
kevičius ir. SLA Cicero kuopos 
Alfonsas Kizlaitis. Atšišveiki- 
riimai baigti Lietuvos himnu.

Kitą dieną, palydėti Deveiki 
į kapines? prisirinko vėl pilna 
Petkaus koplyčia. Grabnešiai 
buvo du Deveikio anūkai ir ke
turi SLA Cicero kuopos nariai. 
Petkaus koplyčioje, bažnycio-je 
ir kapinėse religines apeigas at
liko kun.' Petras Patlaba. Visur 
dalyvavo SLA iždininkė E. 
Mikužiūtė. Apeigos kapinių ko-

: nu.' Našlei Deveikienei buyo Lie
tuvių bendruomenės (r) įteiki 
ta Lietuves vėliava, kurį visą 
laiką dengė Kazimiero karstą.

ilgai lietuviai kariavo, "kol šv.

situokė su Onute Kazlauskaite, 
kas du mėtąi susilaukdavo prie- '■ 
auglio. 1918' m. gimė sūnus Ka-

i zys (jau miręs), 192’0. "m. Ed
vardas, 192£ m. dukrelė ;i.ėbna 
ir 1924 m.,l:L'<įrėta. Viši''Vaikai 
lankė ir baigė lietuvių šv. .An
tano parapijos mokyklą.' ’

Deveikis labai aktingai' ir nuo
širdžiai dirbo lietuvių organiza- 

,ei jose. Jis labai daug prisidėjo 
prie Tėvynės mylėtojų dr-jos:, 
kai buvo, leidžiami šeši.tomai 
Vinco Kudirkos raštų.

; Kai4927.. rų;. gale Cicero' vei
kusią SLA 194-kuopą 'užgrobė . 
komunistai, Dęyęikįs^suorgani
zavo naują kuopą, kuriai-, buvo 
.duotas 301 nr. ^omųnisgį kuo
pa Išnyko, o Deveikio §01.15 šian
dien z gerai veikia. . ;
‘ 1930 m. 'Dėveildui. mifįį žmo- 

naj .kelius metus, pavargę^71934 
m. jis .vedė; 4aip pątrįašlfc Ona 
Zenėvičie.nę, - su kuria išgyveno 
iki ihirtieš. ;
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A lot of people don’t; 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and. one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (of someone) 
special. .

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years,

’ 10 months.- If you don’t

want w use that thohey 
right away, there’s į- 
a 10-ycar extension . 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you. • ■$ 

f

iny^nenca.
Bondi xnataxe in less than six yean. ;
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1739 So; Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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'WABIO 16-TOS AUKOS
. -ZiąmntL kad-Amerikoje Va- 

.16-tos šventės metu suren
kamos 9l|^o$ skiriamos 

inimo rejka-

^etgijų Tą bale, . nebuvo 
ŪHas dalis

&-JwMai8QŽ orgatūza-

ALTa dirbs politinį, o LB kul
tūrinį ir lietuvybės išlaikymo 
darbą. Kol LB vadovybėje ne-1 
buvo įsigalėjusieji frontinin-j 
kai, kol LB nebuvo pajungta' 
jų siekiams ir tikslams. Ame
rikos -Lietuvių Tarybos ir LB 
vadovybės bendradarbiavimas 
buvo pakenčiamas, kartais ii j 
gražus ir sutartinas.

Tačiau frontininkams ^vis gė-j 
lė dantį Vasario 16-tos minėji
muose surenkamų aukų pasi- 
daliuirpąs ąr nors dalies pasu
kimas į savo vadovybės įždą.Į 
Nežinia kuris iš frontininkų va
dovų— Nainys, Kamanas, Barz 
dūkas ar Volertas bus supla
navęs arba vis kartu bus nuta
rę, kad reikia išsirinkti sau pa 
lankių narių LB’ Amerikoje 
Tarybą, kur suvažiavimuose 
bus galima pasikeisti LB įsta
tus, vykdymo taisykles ir pa- 

i tokiais paragrafais, 
kurie ir bendruomenę įparei
gos prisidėti prie politikos ir 
prie Lietuvos laisvinimo rei-

aukas buvo 
kąu&ūm^'-kftonus progomis ar 

iąikotarpiais. Buvo 
nfeiąs'. JDeįcėlė triukš- 

jo aplinkraščių, ne 
moKp kaipytam. aukotojas

- 0 " j, ■
^A^ątpj^Yita Jaiką aukojo 
fąiš^inimp j^k'aŲims, . be pa- 
^K^mb 4ali mi s. pe rtjąvė Ame- 
rtk<5|4 Tarybai., kuri
OTK$H.Škįritavo -visiems kas tik 

, |^ręig jąisviijuno .kovos , darbą 
it j^* regėjo.aykos, 
^Pa^irod^‘r';kąd ^ąs'ūrib 16-tos 
wkU;.pą(Į5Hnimo trauka veikė pildyti 
į^yakį^Įjoje-'atkilusios atei- 
tpiip^ų -grupelė?^ politikierius, 
pasį^inkųsius šaū ' yawla Fron- 
t'ęį BižiūĮfų,'r šiąnęRę-n Jie ’Ąme- 
nkojjs 'gęriąų Vra žinomi, fron- 
tmiiycų 7yąrcĮų. • Amerikaje LB 
y^C^ApTo’ v^ųdikis. . Jis daug 

jprię; jos suorgąhiza- mas”.
^^n^^ĮMypįfikėtft,, kad ALTp-tvarkos ir darbo nedublikavo. 
įę. Iį^/;sų^vęmmąs, bėndra- 
darbiaviniąs .bus'- glaudus, -šįl- 
t^sJįrJnėSjliš.'jdkįų rfmtų nęsu- 
girįtimų^■.J - . < r ■
r . Kąįa-.r.šbšio^ąnizav’o . LB tų nutarimų, aiškiai matėsi 
-A-nięnkpj^ i ra.^anf Jos- įstatusl' ' ‘
buy» aiškiai Jr b’e'sėsėlių pasi- 
^aĮi^k:<:-ye^cĮp&'.'ūž<Javihiai&: įras kyla. - ,

Jau penktosios Tarybos rin
kimai buvo “demokratinių prin 
cipų ir taurumo pasididžiavi- 

Bet vis tik dar laikėsi

Sušauktuose frontininkų sim
poziumuose Los Angeles ir ki- 
tur liečiamų klausimų -ir pasi
tarimų bei spaudoje paskelb-

kati ALTo ir LB santykiai sir
guliuoja, nesutarimų baromet-

CICERO,
Cicero žvejų pobūvis '■ 

Į Cicero Medžiotojų ir žvejų 
“Ešerys" klubo Naujųjų 1976 

l Vetų sutikimo balius įvyko gruo- 
ižio 31 d. p. p. Peėkių svetainė
je, 1500 So. 49 Ave., Cicero, Ill. 
Svetelių prisirinko apsčiau Nie
kam neteko liūdėti — visi vaiši
nosi. . ’ ■

Ponios Pečkienės kulinariniai 
sugebėjimai “sugužino” ant sta
lų daugybe visokiausių šaltų ir 
šiltų valgių, žinoma, ji neap
sėjo ir be padėjėjų. Garbė joms 
ir ačiū už jų tokius sugebėjimus.

Baras veikė taip pat — ūsuo
tas džentelmenas už “žaliąjį do
lerį” patarnavo labai mandagiai. 
Kiekvienam sakė ačiū ir “žaliu-' 
kus” krovė į “sandaros skry
nią”.

Klubas yra vos kelių mėne
sių, o jau spėjo antru kart ge
rai pasirodyti. Tai vis yra nuo
pelnas J. Juškausko, kuris, ne
sigailėdamas nei savo pinigo ir 
laiko, jį įgyvendino ir “įpilieti-

Tio” mūsų Kai šokiai p ra- j Pelnas, kiek ten jo liko, ski- 
idėjo. steigėjas klubo. J. Jus-, namas lituanistinei mokyklai, 

kauskas, šoko valsą ne tik de- j Klubas “EAerys” linki visiems 
iinėn, bet ir kairėn. O kai pol-’ geriausių 1976.
tą treptelėjo, tai nuo kojos trik-' 
elėjimo — i

jo sukamos merginos perukais 
net lubas siekė. Muzika buvo 
gera, visiškai “užmigti” nelei-

____ _____ r__ 1 Tekantis klubo “Ešerys” pa- 
net grindys linko, Į rengimas, sakoma, įvyks blyne

lių pavidale su ežerėlių padažu. 
Geros sėkmės. A.' V.

NELEGALŪS “TEPALAI*'

VAŠINGTONAS. — Įvairios 
valdžios komisijos, tyrinėjančios 
Gulf Oil bendrovės veiklą, sura
do, kad bendrovė nelegaliai yra 
išdalinusi apie 12 mil. dol. ky
šiams ir visokiems “patepi
mams” Amerikoje ir užsienyje, 
pradedant 1960 m. ir baigiant 
1973 m.

Teksaso geležinkelių komisi-

Per visą gražų vakarą ge
riausiai išsilaikė vienas iš klu
bo steigėjų — Juozas su “kepu
re”. Jis visą vakarą išsėdėjo 
prie baro. O atėjus meteliams 
1976 — nenusiėmė “Unrros” ke
purės — nepamainė popierine, 
bet saldžiai miegodamas su mū
zomis, priglaudęs prie baro ga
na plaukuota galvele, sapnavo. 
J. PeČkys, ištraukęs armošką,
norėjo jį prikelti, bet, gal būt, Įjos nariams bendrovė nuo 1960 
jo pirštai klavišų nelabai įveikė m. mokėjo “algas”, juos “tepė” 
— buvo pavargę bespaudant beveik nuolatiniai. Taip buvo “te- 
dar prieš Japonijos-Rusų karą paini” beveik visi Teksaso val- 
įsigyto instrumento. ’ dininkai ir politikai.

Tilžės lietuvninku bažnyčia buvo pastatyta ir įšventinta 1749 m

1914metų
tL*.-“ t ■*, . »■ *. >. ... .

? . -^ŠdląBd.:SaYmgs aptat- 
ūtająJįr narių 
psri^olųreikalas -visosmū: 

f< R? apyjrikės. . Dėkojame 
■Jmąsf už’ orams-parėdytą 
r paątikėjirią. ; Mes norė- 
T turi* b|ti Juros' naudingi 

it ateityje. . ■ -
; r\54^Įj^'-:fpdr^titt iki

; 4 Years - Sayings^“ 
i,.-' •Certificate 
(Minimum$5,000).

ŽJEMtS ŪKIO'ŠVIETIMAS. Studija. Eleis- 
! inetaSs paties1 autoriaus, lėšomis. Knyga dviejų da- 

--»^*5»wĮ»-4ę0-4wetfefr-pro61em0s ūkininkų krašte, n dalis: Žemės
< laetuvoje.

’ savo žotfyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas
■ trukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
' gtiovgi ‘gX5uu^'iStt^usių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi-

nhj ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių
■ tąuįa galetir didžiūuJis- ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais

■ it'JttiflTSti . pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. , ' \ .
1 Kfiygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
-absoliuti Jietųyįų.tautos.dauguma ®8.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 

aųųlį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki-
< matau arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso-

lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
parasyU, tad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

' Mtttiaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
ajaiTėVyūeilĮetįyai”'. .

t ąnygos 30Q puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
GtaaMna Naujienose.. : f

f ląl čeitį.airbr'liiapey Orderį siųsti tokiu adresu:

HAlŠiftjp STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

pinigus, tuojail knygą pasiųsime.

--------- -------------------- -.-'H-------  
kad tik iškilusi opozicija liktų 
pasmerkta, susitaikymas ir 
pasitarimams neutralios komisi
jos sudarymas būtų atmestas.

Pasisekė surasti “vienmin
čių”, :tik labai mažai iš rinktų- 
atstovų, daugiau iš Įstatų kai
taliojimas tokiais jj’atlarytų. 
Turime jau ir paškęibtiiš 8 — 
tosios LB tarybos rinkimus. Jie 
numatyti. 1976 m. IV. 25 — 26 
dienomis'. Paskelbta ir Vyr. 
rinkimų komisija. Prasidėjo 
važinėjimas “valdžios” galvų 
ir gąlvęlių į Floridą “rinkimi
nėmis, tarnybomis”.

Spaudoje matėsi, kad Gaila, 
Gečys, Raugas ir dar vienas ki
tas važinėja ir sako kalbas, ve
da agitaciją gausiai lankytis 
rinkimuose ir balsuoti. Kol 
kas dar nėra kandidatų sąrašų, 
tad nežinoma kokios politinės, 
grupės politikieriai bandys 
■^rinkimus” -laimėti j 8 LB ta- 
iybą; :| • .

-Aišku, kad kiekvieno pirš
tai linkę į save. Kad rinkimai 
bus. neaiškūs, galima jau . da 
bar saky ti, nes kaip kas nesif 
fengtų aiškintų kalbėti.’ ūr: iž 
itorubtiį bėt LB; tūri jau vei 
kiąnčią stiprią ; ir ’sušiorgani 
zaivusią dabartiniai, ar kai 

’Naujienos sako ir vadiną bar? 
dųfcmei “.. .

•***2^*^* . ~ - -t •"a* v t
X "’ta *» t -V rf- Ą . ’ r- «_,. -

'■ •? Jeigu- bąrzdukiiiė LB • nėda 
jįfs žygių, .neprisipažins- .pri 
padarytų kjaidų. "neapgailes 
taus ir nesitars su opozicija 
tai nesurinks kad ir pri 
didžiausių klastojimo metodu 
net nei pusės to, kas buvo su 
rinkta septintosios LB tarybo 
rinkimuose. Tai yra nesiKČio 
jirpas, grasinimas, bet neut 
ralus, lietuvių kolonijose ži 
nančio žmonių nuotaikas, nu 
sistatymus ir gerbimą barzdų 
kinės LB vadovybės bei jų gar 
bingų vadukų. Visiems nusi 
bodo matytųjų nepažaboti

Kiekvieną kartą pabandyti 
. santykių sureguliavimo — iš^ 
. siaiškinimo susitikimai baig- 
. davosi be vaisių ir susitarimų 
. ar išsiaiškinimų. Nesantaikos 

ir nesusitarimų kliūtys, prie
žastys — Vasario 16-tos aukų 

. dalyba ir bendruomenės pasu
kimas į politikavimą ir laisvi
nimo darbo dublikavimą.

Išrinkus LB šeštąją tarybą ir 
jos prezidiumo .pirmininku pa
sirinkus V. Kamantą, LB ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos san 
tvkiavimas ir bendradarbiavi
mas pateko į akligatvį. Tary
ba sugebėjo pakeisti LB įstatus 
ir oficialiai įvedė vieną straips- 

; riį, kurio turinys įpareigojo ir 
LB siekti Lietuvos išlaisvinimo, 
ko prieš tai įstatuose nebuvo, 
nes Lietuvos, laisvinimo .dar
bo sritis Amerikoje priklau
so ALTui, o kultūros, švietimo 
ir lietuvybės išlaikymo LB.

Būtų didelė gėda kalbėti 
apie įvykdytus LB septintuosius 
Tarybos rinkimus, kad jie bu
vo demokratinių principų dyą-

■ šioje, pravesti teisėtai, b,ė klas- 
tojimb_'ir; apgaudinėjimo.’ Tą. 

;gali tvirtinti tik tokie .ar tie, 
.kuriems ’ demokratinių rinkimų 
pri ncigar ; nesuprantami,7 - J^" 
kimų suklastojimas . ar klasto
jimai-nėra joks nusikaltimas..

Paskutinis . LB septintosios 
tarybos suvažiavimas Cleve- 
Lande..praėjusią vasarą parodė, 
kad ją valdo ne dauguma, bet 
-vienas kitas iš vadukų ir, kad 
tarybos nariai pildo ne savo 
pareigas, klauso ne savo sąži
nės balso, bet net nerinktų va
dukų, bet jų patvirtintų vado
vauti LB krašto valdybai.

Tai gausiai ir nesugriauna
mai įrodo staigus pačių rim
čiausių ir įtakingiausių tarybos 
narių vieši pasitraukimo pareiš
kimai, jų pasitraukimo prie
žastys. ... •:

Iš tarybos suvažiavimo, pa
sitarimų, paliestų aptarimų ambicijų pragaištingumą, 
klausimų matėsi, kad nariu suomenčs tarpusavį kirši 
nuotaikos buvo prislėgtos, bet 
jautėsi ir paslėptų rankų burti- gu. savo darbams, atlikti, 
ninkavimas ir mažumos spau
dimas ir baimės skiepijimas,

Korespondencijoje rašoma: 
“Kai kuriuos -jo pareiškimus 
verta paminėti. Karia Vokieti
joje ateitininkai suskilo ir at
sirado frontininkai, tai. prela
tas nenuėjo, su jais, bet pasili
ko. Jis pabrėžė savo- kalboje, 
kad jį galima vadinti “krikde
mu”. Jis tvirtai 'pabrėžė, kad 
jis yra ALTos žmogus, bet ne
neigė ir kitų organizacijų, ypač 
Lietuvių. Bendruomenės, nes 
visos organizacijos, esančios 
gerbs, nes visur tie patys lietu
viai ir vieni-su kitais turi sugy
venti. •. -

Dėl Lietuvių Bendruomenės 
pretenzijų į Vasario 16-tos pa
rengimų aukas, prelatas pa
sakė, kkd: LB galėtų pasiten
kinti turimomis pajamomis,, 
kurių Į .'LB įždą' pėr : metus 
įplaukia virš 200,000 dolerių...”

Reikia pilnai pasitikėti pre
lato J. Balkūno teigimu, nes 
jis niekados melo nesakys, ne- , 
tiesos nekalbės, kaip, dvasiškis 
gandų ir prasimanymų savo 
kalboje neminės;- Jei- kalba, 
taiigerai Jžiho,; už tau irzsusirin- 
kusiems - bendruomenės ' na-; 
riams ;,autoritetingai; tvirtino. ..

GEROS DOVANOS
ilOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR “NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje. $4.00 dabar tik........ .....— $3.00
Minkštais viršeliais tik ------------ --------------------------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik---------------$2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiy knygų, kurios papuoš bet 

knygy spintą ar lentyną;
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL
K. Bielinis, DIENOJANT; gražiai įrišta, 4S4 psl.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

: žiais viršeliais. 336 psh Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

RIJA, I dalis. 208 pšt, įrišta — S3,00, minkštais vir-
■ sėliais — $2,00; H dalis, 225 psl, įrišta — $3,00. minks- 

tais viršeliais 
Prof. S. Kairys,,LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. -------------- ---------------------------------------------
4-; Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl.L__

P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,
88 psL_________________________ _________________

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL ___________ _____ _ _____ _

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232
~ puslapiai _ _________ ______ _______
Knygas užsakant reilria-prid^tI'25 et.-ĮMŠtp išlaidoms

kokią >,

5Č.OO
Gra-

$5.00

$2.00
$550

$5.00

$1.00

, .Mft.
R į 
' - t**

išėjusi laukta
‘Juozes Vaičiūnienės knyga

-• -1G0 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių,

galima gauti Naujienose arba pasrunčiant čekį ar Money or- 
-į fokm adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

LB dejuoja, kad neturi pini 
J . . ’ Va 

sario 16-tos jai aukų reikia kul
tūriniams, švietimo ir lietuvy
bės išlaikymo reikalams. Kač 
LB reikia paramos ir aukų nė
ra paslaptis.

Bet jeigu ji per metus gali 
surinkti virš 200.000 dole
rių, tai tokios sumos tikrai pa
kanka. Laisvosios Lietuvos Nr. 
25 (1222) korespondeheijoj iš 
SL Petersburg, Fla. rašoma, 
kad 1975 m. XII. 10 d. Lietuvių 
Klubo salėje, sušauktame LB 
narių susirinkime buvo p^kveis 
tas žinomas lietuvis, veikėjas 
prelatas J. Balkonas $U paskai 
ta.

Jis savo paskaitą pavadino 
“Dabartinės lietuvių aktuali
jos”. Kai kurios prelato pa
reikštos mintys yra labai įdo- 

Įj mios ir vertos jaftlirtojtHio.

._1739:S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

neša

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

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-

••: • 1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608
' VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
' , Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

| — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. FRIDAY, JANUARY 0, 197$ t



A. Jurašienės straipsnius perskaičius
BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

žinės, nei tiesos xąuriępoį1>mųg»8*), rriomg;
tave riėįą, po p^ųaerkg, k«ip jjs (rriyte>«) IWflF® 
baus ir kaltins“. Kftej* Ttetųj®’grumiasi tųi iayo
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ...........
pusei metu __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _____
pusei metu __
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ____________
pusei metų ____ ____ __
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams ______ _________$26.00
pusei metų —.............  $14.00 I Orderiu kartu su užsakymu.

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

1975 m. lapkričio.15 d. “Drau 
ge” tilpo, prieš metus iš okup. 
Lietuvos su šeima į laisvę pasi
traukusios Aušros Sluckaitės 
— Jurašienės straipsnis: “Kū
rybos problema dabartinėje 
Lietuvoje’’. Tai paskaita skai
tyta praeitų metų Europos L. 
F. Bičiulių Studijų Savaitėje. 
Prelegentė yra 12 metų dirbusi 
Vilniaus “Vagos” leidykloje re
daktore, tad pavergtos Lietu
vos literatūrinėje srityje turi 
nemažai patirties... Mėginda
ma atsakyti į klausimą, “Ar 
įmanoma tikra kūryba vadina 
moję tarybinėje literatūroje 
partijos diktato sąlygose?”, ji 
su nepasititikėjimu iš anksto 
perspėja, kad to klausimo 
problemos nepajėgs išspręsti. 
Be abejo, todėl, kad ji, ir mes 
visi gerai žinome, jog komu
nistinėje santvarkoje jokia tik-1

ra kūryba nėra įmanoma. Ta
tai aiškiai pasauliui įrodė ra
šyt. A. Solženicyno kentėjimų 
lageriuose ir išvarymo iš tė
vynės priežastys, dėl tikros kū
rybos grūdimas į beprotna
mius, neleidimas atsiimti Va
karuose paskirtų premijų ir 11

Okup. Lietuvos rašytojų kū
rybinę veikią, A. Jurašienė 
apsprendžia ją suskirstydama

rašyti “į stalčių”, ar kurti ben
dradarbiaujant Su primesta 
komunistine valdžia, primes
ta valia. ’

Visišką tylėjimą ji atmeta 
kaip nepriimtinu. Cituoju.* 
“Jeigu ir solidariai viri tikri 
rašytojai nutiltų, atsirastų kas 
rašo, nes gamta nemėgsta tuš
tumos. Ir tada jau užplūstų li
teratūrą tikri grafomanai ir tie, 
kuriems nėra brangus nei są-Šmigelskis kritikuoja “iš apačios’5

Nepriklausomos Lietuvos Kaune gimęs Kostas Šmi
gelskis tapo įtakingu “tarybinės” Lietuvos visuomeninio 
gyvenimo veiksniu. Jis įstojo į komjaunimą, tapo par
tijos narys, perėjo kelias mokyklas ir partinius kursus, 
o dabar jau pats nurodinėja, ką partijos nariai privalo 
daryti ir kokiais klausimais rūpintis. Pradžioje jis dirbo 
įvairiuose neaiškiuose laikraščiuose, komunistų kont- 
ruoliuojamuose, bet ne oficialiuose partijos organuose, 
tuo tarpu šiandien jis jau tapo pačios komunistų parti
jos Tiesos leidžiamo organo reidinis reporteris.

Vieno okupantas dar ir šiandien neleidžia į provin
cijas, bet jis jau važinėja į partines konferencijas, ap
rašinėja girdėtus pranešimus ir nurodinėja, ką partijos 
veteranai, lenktyniaudami ištisais mėnesiais, netinkama 
kryptimi nulenkė Pradžioje jis važinėjo su Uldukiu, iš 
kurio mokėsi reportažų krypties, o dabar jau važiuoja 
su kitais partijos šulais.

Praeitų metų gale jis kartu su Algirdu Kadžiuliu bu
vo pasiųstas į Kaune vykusią komunistų partijos konfe
renciją. Toje konferencijoje svarbiausią pranešimą pa
skaitė Kauno partijos pirmasis sekretorius Vladislovas 
Mikučiauskas. šmigelskis su Kadžiuliu ne tik aprašė 
partinę konferenciją, bet kritikavo svarbesnius kalbėto-' 
jus, nepajėgusius atkreipti reikalingo dėmesio.! pačius 
svarbiausius partijos ir parti jos narių uždavinius. Šmi
gelskis, greičiausiai vykdydamas Petro Griškevičiaus in
strukcijas, kritikuoja pačius partijos veiklos kritikus. Jis 
sako, kad iki šio meto partijos kritikai kritikuodavo tik-

- ta iš viršaus, tuo tarpu kai visa partinė kritika “privalo 
eiti iš apačios”. Partijos centro komiteto organe jis ši
taip rašo:

“Tai, ką per pusę amžiaus ir daugiau pasiekė ge
riausios užsienio firmos, — pasakė Dzeržinsko stak
lių gamybos direktorius K. Dzidolikas, — prieš pen
kiolika metų mūsų kolektyvas atrodė didžiulė, sun
kiai pasiekiama aukštuma. Pirmieji mums į pagalbą 
atėjo — Odesos staklių pramonės specialistai. Nema
žai padėjo šalies mokslo įstaigos. Mūsų gamybos 
specialistai, remdamiesi mokslo ir technikos pasieki
mais užtikrino žymią pažangą... Is vis dėlto mieste 
yra nemaža tokių kolektyvų, kurie neatlaikę aukštų' Vilniuje mokytieji šmigelskiai nieko nepadarys.”

vystymosi tempų. Konferencijoje buvo kritikuoja
ma automotizavimo priemonių gamyklos partinė or
ganizacija ir vadovai (buvęs direktorius J. Gurskis, 
buvęs partinio biuro sekretorius S. Gedrikas). Pa
lyginti, tai nedidelė įmonė. Tačiau darbo organiza
vimas joje nepatenkinamas, žemas darbo našumas. 
Planai vydomi šturmuojant, bet ir tai negelbsti, štur- 
mavimas sutrikdo technologinį procesą — pasipila 
brokas. Taip pat reikia pridurti, kad gamykla išlei
džia morališkai pasenusią produkciją, kuri nebeturi, 
paklausos. Partinei organizacijai, jos biurui ne sykį 
buvo nurodyti rimti jų darbo trūkumai, tačiau reika
lų gerinimu anksčiau nebuvo pakankamai rūpina- 
tasi. Priešingai, būdavo, kad komunistai mėgino nu
slėpti arba pagrąžinti padėtį. Suprantama, dėl to 
kalta ne tik partinė organizacija, bet ir partijos Le
nino rajono, taip pat partijos miesto komitetai”.^ 
(Tiesa, 1875 m. gruodžio 30 d., 2 psl.).
šmigelskis ne tik Gurskiui su Gedriku nurodo, kad 

svarbiausia visų Kauno pramonės nelaimių priežastis yra 
“sudėtinė idėjinio politinio darbo problema — komunisti-. 
nės pažiūros į darbą ukdymas”. Kol okupantas nepajėgs- 
įdiegti lietuviams 'komunistinės pažiūros į darbą”, kol ta 
‘pažiūra” lietuvių tarpe neprigis, tai nei iŠ Odesos, atva
žiavusieji specialistai, nei aukštesnių Lietuvos ( mokyklų 
mokslininkai, nei partijos centro komitetai nieko nepa
jėgs padaryti. Nieko nepadarė rusai per 55 metus, nieko, 
nepadarys ir lietuviai komunistai per kitą tokį metų skai
čių. Nepadarys todėl, kad ta “komunistinė pažiūra į dar-: 
bą” labai jau kiekvienam dirbančiam aiškiai matosi. 

t

Komunistai viską taip organizuoja, kad kiekvienas 
darbininkas daugiau pagamintų, kad darbo produktas 
būtų geresnis, kad ir pats geriausias darbininkas dar la
biau skubėtų ir su gretimais savo draugais lenktyniautų, 
bet ta “pažiūra į darbą” dirbantiems neparodo, kad jie 
gali pasinaudoti to darbo vaisiais. Kol lietuviams teks 
liežuvį iškišus lenktyniauti, o lietuvio išaugintais javais 
ir pagamintais produktais galės naudotis tiktai -privile
gijuotoji rusų komunistų grupė, tai Kaune gimusieji ir

Tą įrodė ir viri kon

šiuo atveju, literatūrinės kū
rybos srityje) svyrayūjud. £ai 
tiktai labiau susigaiauždavo 
varžtai, iš karto laikraščius 
užplūsdavo pseudopoetai, pseu 
dopublicistai, pseudorašytojai.

Ęet, gal būt, toks solidarumas 
būtų tam tikras protesto pareiš
kimas? Gal tai duotų kokių,

Staiga , — visa lietuvių litera
tūra tyli! Tokia iliuzija atrodo 
efektinga. Bet ką ji duotų? f£o

voje yra tarp tikrojo rašytojo

ginei grupei, kada ir vienas ir

įavimų bei taisyklių, kada jų 
kūriniai pereina per tas pačias 
kontrolės rankas? Tik toks, 
kad tikrųjų rašytojų, jei jie; 
mažiau komunizmui yra palan
kūs, kūriniai yra daugiau iš-, 
braukomi, o grafomanų, aklai, 
atsidavusių okupantui, ma
žiau. Tačiau rezultate iš iei-. 
dyklos išeina vienodos, ant 
to paties (pavergėjo suformuo
to) kurpalio pasiūtos knygos— 

įgimto talento tikroji kūry
ba yra nuoga, autoriaus sielos 
veidrodis, protines ir dvarinės 
jėgos išraiška, jo natūratiau- 
sias heiškreiptas *‘aš”. Koks 
yra pate kūrėjas, kokios jo 
mintys ir dvasia, tokia yra ir 
jo kūryba. Tai ne mano nuo
monė, bet dėsnis... Autorius

Has*
Taigi, porna AtdŲra Jurgienė 

h- visa alę okupuotas Lietuvos 
rašytojų solidariai pasirinko, 
sau lengvesnį kūrybinį £eli|: 
prisitaikynjo, bendrądarbjaą- 
j ant sų primestą valdžią- Pągąl 
prjriegentės teigimą, kad, j*a- 
šyti ar nerašyt^ spausdinti ar 
nespausdinti, yra asmeninio 
apsisprendimo dalykas, be 
abejo, jie apsisprendė, pari- 
rinkdamj ne kovęs, bef prisi
taikymo k.elįą, nes jų charak
teriui, jų ’kūrybinei buičiai, jų 
tautinės sąžinės baisuj b.uvo 
priiiptiniausias. Pagal Dieyo 
duotą laisvo apsisprendimo 
teisę, mums, kitaip gąivojan- 
tiems negalima jų smerkti, ta-: 
čiau mums yrą leista juos ati
tinkamai vertinti..,

Prįsįtajkiusius rašytojus A,; 
Jurašienė suskirsto į trjs gru
pes-: pilnai prisilaikiusius, eta
tinei prisitaikiusius įr trečią 
prisitaikymo kelią būdingą 
daugiau ja aną j ai kartai.

Pilnas 'prisitaikymo kelias^

šyteįo karjeros geįsrųfiS, JĮąc-- 
tais gali būti tai ir nepriritai- 
kymas, p idėjos kelias”.

Tai įįkfięjį tautos į^įayjį^, 
kurių rankomis pavergėjas žų-

ką jis pate savyje turi, pvz.‘< 
aukštos moralės asmuo negalės 
parašyti išsamaus antimorali- 
nio veikalo, nes nesugebės įsi
gyventi ir tinkamai išlieti savy
je neturimo jausmo. Bet jeigu 
rašytoj as kokia nors kaina, dėl 
kokios nors priežasties sutiks 
su tokia ^sąlyga: kurti priešta
raujant sąžinės baisui, ne pa
gal savo įsitikinimus, bet pa
gal kilų nurodymus, tada ae 
tik jį užgiris sunkūs sąžinės iš
metinėjimai, bet atsiras gali
mybės dideliam talentui nu
smukti iki grafomano...

Rašymui “į stalčių” A. Jura
šienė taip pat nepritaria, nes, 
anot jos, lai per sunkus kelias. 
Ji sako: “Rašyti “į stalčių”, tai; 
reiškia rašyti ir niekam nero
dyti. Rašyti ir neprivalėti da
lintis su nieku, kad tai nepa
siektų ausų, kuriems nereikia 
girdėti. Kitaip tas rašymas bus 
tarsi adresuotas saugumo ran-

Tpįiau seką -antrasis firįsatai.-

*

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS
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Patys vokiečiai tvirtino, kad lenkai būtų laimėję 

geresnes pozicijas, jeigu jie vokiečius būtų užpuolę ne
tikėtai. Bet vokiečiai apie sukilimą viską žinojo. Vo- 
kiečių žvalgyba žinojo ne tik dieną, bet ir sukilimo va 
landą. Gen. Bor įsakė sukilėliams pulti vokiečių pozi
cijas rugpjūčio 1 dienos 5 valandą vakaro, o vokiečių 
kariuomenė jau buvo paruošta antrą valandą. Vieto
mis vokiečiai net tankus buvo užvedę, kad karo maši
nos galėtų tuojau išvažiuoti. Prie kiekvienos stoties ir 
svarbesnio tilto buvo gerai paruošta vokiečių karių gru
pė.

Kai lenkai norėjo užimti Kierbedžio tiltą, tai 25 
vokiečiai dviem tankais klojo pirmyn slenkančius len
kus. kad karo vadams buvo gražu žiūrėti.

LENKAI BUVO SUTRAUKĘ DAUG JAUNIMO

Mano pasakotojas tvirtino, kad rugpiučio 1 dienąj 
gen. Bor žinioje buvo 38.000 kovotojų. Jų tarpe buvo 
1.000 lenkių moterų. Jis pats tvirtino, kad lenkaitės 
buvo geros kovotojos. Buvo tokių vietų, kad lenkaitės 
padėdavo sukilėliams priešintis. Bet buvo ir labai silp 
nu lenkaičių. J as pate šoferis man tvirtino, kad viena 
lenkaitė. įsimylėjsi vokietį lakūną, jam pasakė, kad 
rugp. 1 dieną prasidės sukilimas liepė jam apsisaugoti. 
\ okielukas saugojosi. bet pasielgė kaip kiekvienas vo
kiškas karys elgtųsi, jis pirma pranešė savo viršininkui.

Vokiečiai lakūnai labai vykusiai .saugojo visus 
Vaišinos aerodromus. Sukilėliai norėjo pagrobti bent 
Meną aerodromą, kad galė+ų jį naudoti, bet nepajėgė.|

Iš viso, pirmą sukilimo dieną lenkai nieko nelai
mėjo. Jie bandė paimti stotį, bet nepajėgė. Tykojo pa
imti telefono centralinę, bet ir tos nepaėmė. Jie labai 
norėjo paimti kelis strateginius tiltus, bet ir tiltus vo
kiečiai vykusiai gynė.

Pirmos sukilimo dienos vakarą lenkai pradėjo 
bėgti iš Varšuvos. Miesto centre buvusieji turėjo kovo
ti, kitos išeities jiems nebuvo. Bet pakraščiuose buvu
sieji traukė į laukus ir į miškus. Vienus apėmė panika, 
į kovos lauką daugiau jie nebegrįžo, o kiti persiorien
tavo. nuėjo į kitus dalinius ir vėl grįžo į Varšuvą. Patys 
lenkai apskaičiavo, kad pirmą sukilimo naktį apie 
5,000 sukilėlių išbėgo iš Varšuvos.

VOKIEČIAI TURĖJO DAUG KARIŲ i

Lenkai turėjo 38.000 sukilėlių, o vokiečiai Varšu
voj turėjo 45.000 kareivių. Vokiečiai buvo paruošti ko 
vai, jie buvo apmokyti, mokėjo klatisyti įsakymų, ži
nojo kaip palaikyti drausmę.

Kiekvienas vokiečių karys turėjo paskirtį. Vieni1 
saugojo aerodromus, kitiems liepta daboti tiltus ir 
svarbesnes gatves, o tretieji puolė kovai beriruošian-. 
čius lenkus. Bet Varšuvoje buvo ir neinformuotų ir 
kovai neparuoštu vokiečių karių. Reikia neužmiršti, 
kad tuo metu per Varšuvą vokiečiai bėgo į vakarus. 
Amerikiečių aprengti ir maitinami rusų kariai traukė į 
vakarus. Vieni pasilikdavo pailsėti porai dienų, o ki
tiems būdavo įsakyta Varšuvoje visai nesustoti. Ązęr 
beižanieėiai sąstato kėlimas dienoms, bet įš Varšuvos 
jie jau nebeišvažiavo. Beikia manyti , kad azerbeiža- 
nieėių likimas vokiečius turėjo paveikti.

IJSNKAI LABff’JO KELIAS POZICIJAS

l'irmą sukilimo naktį lenkai visuose frontuose pra-

pasaulį savų širdies M 
daugiau ąr pjašian 
Nes neišspausdintas 
kajp nepagimdytas I

tis į stelėins įms dusti ><▼© kariu su karite tifiTV 
rybp je, jis parosi šiek tiek tul
žingas, atsjraųda tąm tikri

zfijros įr viršininkų twriteijos 
Iškupiūruoti uždn»u«ti, nųtil- 
dytį, šalia, to dar glūdi, ajiot 
autorės, tik tarybyriaip fttgo- 
gni suprantama^ jp Vįdfttis 
Cenzorius, aųtrasįs **į^\ ki
taip sakant, savikontrolė, ęi- 
tuęj y: “Vidinis Cenzorius bu
di dieną ir naktį. Ir pagag.au 
nepastebimai demoralizuoja 
Žmogų, paikiną jo ateparwp^ 
moko vergiško prisitaikymo ir 
žlugdo pačią įkūrybą, Visų pir
ma, jo dėka mūsų branginamai 
kultūrai gręsia jjayąjpa iiši- 
gįmg“ ;
*5 _ A - _ J. • -s / f * L.~ -

šytojo priritaiVyąas, S* 
jam pačiam, jo kūrybąį, įfet 
net visai mųsų tautos-kujtūrgi!

jCitupju tolįiųestiiaę X- 
šipnės žodžius: “Todėl beiMiOT- 
t^>ų, kad dąūjgitfu^ėį 
žųjogąus priklauspn^h^ “į- 
ųuo $avgš iki šisfetųo^ yį^įu- 
mų — mes kįįrtaiĖįj^ki^ki^- 
tiiriškos vaidžios labdąritagaiš 
norais palaikyti 
mūsų knlturps medį. įfr“dą^- 
nai užmirštam,. koįta kaSaa-ir

makulatūra . (be ^tąj^to pjS^a- 
,sytas, menkayet^'-Įdi^yšJ, 
ir tu džiaugiesi, -iš šito jįfaųto 
išgriebęs A’įeųą jpįą’
rėfūros puslapį. . Nūol^ ..ren
giamos of icialios tematini pa
rodos, kur žarstai ^a^isiųs 
vakarykščius pelenus ta dĮfclžiųo 

išriakgs

me grūdų. •' 7■ ■_ “į •■ ■■ i.
Bet yra ir Kita Šios jįtoble-

apibnfetaj pigyta
soriaa. ^Ttadąfysių, Kft naši šitais' t^dmaihyšt^:'yaiv

dešįptmečie feptss. pašyto ją, kurie pęfcjj. jęgą, tarkoj, rįi-

mestai valdžiai pataikaudami, 
uolita vykdydami jų reikalavi
mus, rašytojai gali parašyti ir 
išspausdinti ką Įsitikint 
kimę iš pačios A. Jurašienės žo
džių. Aptardama rašytojo pii- 
iriąusomybę nuo 
laiko, ji sako! “Reikia patai
kyti momentą, kada Įų gali 
pralįsti pro plyšį,‘kada tau bus 
leista pasakyti savo Žodį, 'Kad. 
ir - pusiau praverta burna”* 
Straipsnyje “Galiu Mudyti tik 
skausmą-” (1975 ^vasario 22 d.

ėflučių, Jlgaį išlyti pelenus, ’ 
kol juosįė rąsjdeimantą,-č- Jie 
priima viską be '- ^o-
džiai ir ątrirąburna— nuo me 
ų&tig dainų švęnSų ir; fjkąst-

ties spalvą,’ laisvodangaus-kT^- 
pi-. -'C'

istf'-'It'
SKAITYK IR KITAM PATAPK 

skaityti nrwimp t

-*

kišo,- bei antrą dieną jie parodė daužau sumanumo ir 
drąsos. Ne tik Zoliborz, bet Woia distrikte jiems pa-- 
vj kp paimti kelias svarbias strategines pozicijas. Vo
kiečiai vykusiai gynėsi tiktai tankais, bet be plieno ap-' 
saugos Varšuvoje vokiečiai buvo pe toki -jau didvyriai.

Lenkams pavyko išvalyti vokiečius įš Be)veders- 
kos, Pulavskos ir kitų didesnių gatvių. Lenkams pavy
ko išstumti vokiečius iš Fįltrpvos gatvės ir Kerceli aikš
tės. Gen. Bor paskelbė visam pasauliui, kad Varšuva 
sukilo prieš vokiečius, bet neiškentė neišsiplepėjęs. Iš 
tos pačios radijo stotelės ir ta pačia banga jis kreipėsi į 
Anglijoje esančius lenkus,, prašydamas amunicijos. 
Nežinodamas, ar anglai galės atvežti jiems būtiaai ret*j 
kalingų šovinių, jis pirmame save proeešime jau eere- 
dinėjo, kur tie šoviniai privalo būti parašiutais nuleisti. 
Vokiečiams tiktai to betrūko. Jie žinojo, kad sukilė
liai neturi šovinių, todėl ir įsakė dar stropiau saugoti 
karo sandėlius. * -j

Vokiečiai įsitikino, kad su sukilėliais sunkiau įo-; 
voti negu su -paprastais kareiviais. StdoĮėtiai ąąpasį- 
duoda, ginklų nemeta. Sukilėliui vokietį lengviau pa 
ima nelaisvėn, pegu v 
bet nepasiduoda, tuo tarpu karys, pamatas bgpra«-

didžiausius ■kriminalistus, o vėlteu-duodavę j&aafe-iaįs- 
vas rankas- - . •'' - - ’ c’

AtTACUA 'PADARĖ OAOG 4ALO<S j “

Lenkams pavykę išmušti vokieriu^ įš ketių mtasfe 
centro pozicijų, f leniįcų rankas pately
čius vokiškų ginklų ir amųairijos. Juo aigiau lenkgi 
gynėsi, tuo dųugiaągip^lų j je gurėjo. Jie išmoko,' kaįp 

atimti ginktas ta Pradžią“ jje
jie tikėjosi gauti šųvinių jš Ąųgįjjos, bet kai jiems bų- 
yo praneita, najjOs
tai jie ta teĮįau taupė kiekvieną šovinį- . ... "

Lenkiama dniifflągria fataa padalė vnkJaiįtiį ^jg- 
cija.' Ji pradėjo daužyti kiekvieną lenkų užtintą.ir(Įfcį- 
komą namą, ■

Vokiečių karo vadovybė pradėjo rinkti specialius 
dalinius kovai prieš lenkus. Jie ryžosi keisti taktiką, 
kai lenksi vis dėlto paėmė -20 aukštų Prudential ben-1 
drovės namą. Varšuvos gatvių kovoms vokiečiai pa- 
-riuntč f Varšuvą smogikų pulk.: Oskarą Diriew0g^ąį.i 
Vokiečiai patys {virtiną, jog tai buvo pats žiaurfaurios 
karys. Nelaisvėn lenkų jis neimdavo, bet lenkta |r jo 
karių nesigailėdavo. Dirlewangeris kelis kartus turėjo 
papildyti savo pulką, nes j® kariai krito, kaip rtMsčtu J0S VI 
Bet į jo pulką galėdavo patekti tiktai nacių kalėjinauo- Į

Be Itgirbepp dar wienus azerbeiž»H|fc-
i Ai as •*— ges varisvAajataute Lokot apskrieta

*vadoyybė davė ginklų ru^amą, sųfotjpavo juos į batS«r 
jonus ir heido jiems irtl&H patį parviaiauri^-darųjį.

(Bus dMuptfol
<, -1 
til'
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TELEF. PR 8-3229
DR. ANNA BALIONAS

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR C IČ BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695 0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. fETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rerid.: 388-2233 
OFISO \ALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrad.. penktadieni nuo 1—o.

ir šeštad. tiktai susitarus.

Kol sovietinėje gėdos sieno
je nebuvo jokio plyšelio, tai 
apie ten esamą padėtį buvo tik 
spėliota. Vieni vaizdavosi, kad 
ten tikras rojus, kiti su rezer- 

, vais, o dar kiti kaip teroro ir 
vergijos imperiją, kokia ten iš 
tikro ir yra. Bet (dabar rusų 
priespaudos siena jau gerokai 

suaižėjusi. . <
* Pro atsiradusius plyšius šiek 
tiek daugiau matosi ten esa- 
ųioji tikrovė. Nors ir kaip oku
pantas stengiasi ten esamą pa

dėtį šlifuoti, bet joki šlifavimai 
i ir pudravimai nepaslepia ko- 
jmunistiškai rusiškos tironijos 
i ir žmonių išnaudojimo. Tik 
paskaitykite daug kam nemo
kamai siuntinėjamą “Gimtąjį 
kraštą’’. Kiek ten liaupsinimų 

■ir koks entuziastiškas gyveni
mas ten vaizduojamas. O iš 
į ateinančių žinių kitais keliais 
I matome koks ten gyvenimas

vai..
tree.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGĄS 

Westchester .Community klinikos 
Medicinos direktorius. : 

1933 S. Manheim Rd., Westchester, Ill. 
VALA?H)(>S: 3—9 darbo dienomis ir 

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

GARANTUOTI 
RADIJAI

NUO $8.50
2512 W. 47 ST. ® FR 6-1998

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

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EISfN - EIŠINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.', WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave.

tamsus ir beviltiškas.
Užmaskuoti ten vykdomą 

priespaudą ir vargą tame laik
raštyje dar nuolat terliojami į 
laisvąjį pasaulį pabėgę nuo ru
sų teroro ir bendrai šis kraštaš. 
Ypač niekinama Lietuvos pra
eitis.

į Vakarus atsiunčiami ir jų 
politrukai, kaip laurinčfūkai, 
reimeriai ir kiloki. Jie aiškiai 
mato tiek laisvių, tiek gerbū
vio šio krašto pranašumą prieš 
rusų nuskurdintą savo “didžią
ją tėvynę“. Bet sugrįžę vistiek 
groja tą pačią nuzulintą oku
panto plokštelę. Juos mes su
prantame. Juk virš ji] galvų 
visą laiką kabo maskoliaus bi
zūnas. O antra, rusai savo me
lui pinigų nesigaili. Tam jie 
ir dolerių visokiais būdais 
stengiasi prisigraibyti.

Jų rublis šioje pusėje gėdos 
sienos lygus nuliui. Pagrindi
nis pinigas ir pas juos lieka do 
leris. Jų karštligišką dolerio 
gaudymą ir čia gyvenantiems 
tenka patirti, siunčiant artimie
siems dovanų siuntinėlius, ar 
nuvykus ten aplankyti savo tė
vynės.

Bet keisčiausia, kad ir lais
vame pasaulyje gyvenančių 
tarpe atsiranda naivių žmonių. 
Yra net nuo rusų teroro pabė
gusių tarpe, kurie įsikinko 
sukti raudonąsias melo girnas. 
Jie čia gal net be atlyginimo 
eina politrukų pareigas. Žiū
rėk koks nors žmogelis nuva
žiavo, tris — penkias, dienas 
pasidairė ir jau pila skaidrų 
vandenėlį į rusišką purviną ba-

Michigan ar Illinois ežeras r
Į vieno piliečio paklausimą, 

dėlko Michigan© ežeras senuo
se žemėlapiuose vadinamas Illi
nois ežeru, Chicago Tribune atsa
ko, kad prancūzų jėzuitų tėvams 
Pierre Marquette if Dabion, Ro
bert de La Salle ir kitiems 1600 
ir vėlesnių metų tyrinėtojams 
keliaujant Didžiaisiais Ežerais 
dabartinis Michigan ežeras bu
vo vadinamas Illinois Lake ar
ba Lake of the Illinois. Illinois 
vardo buvo tose srityse gyve
nusi indėnų gentis, kuri apie 
1670 metus buvo visiškai iš
naikinta, ir kai Claude Allouez 
Šiomis sritimis keliavo 1676 me
tais, jo užrašuose ir žemėlapiuo
se tas ežeras jau vadinamas 
Lake Michigan arba tikriau 
Lake Machihiganing.

\ H .yKn.;.ias twall&S aHMas Bob 
■ Lope, kuririm už dviejų valandų 
pasirodymą sumoka 75,000 dol.

Pigiau telefonuoti 
negu laišką siusti

JAV pašto žinyba savo Naujų 
■Metų pradžios nutarimu laiš
kams kainą; iš 10 c. pakelti iki 
13 centų pasiekė to, kad kai ku
rių piliečių išskaičiavimu telefo
nuoti dabar bus pigiau kaip laiš
ką siųsti!

Pašto ženklelių laiškams nau
jasis kainos pakėlimas yra jau 
šeštas pakėlimas nuo 1958 me
tų ir Paštų žinyba jau iš anks
to skelbia, kad pašto ženkleliai 
laiškams ateinančiais metais bus 
17 centų, o 1980 metais 23 cen
tai...

PREZIDENTO JFK MEILĖS

Chicagos vokiečių laikraštis 
“Die Abendpost” gruodžio 22 d. 
laidoje pranešė iš Washington©, 
kad amerikietis rašytojas Ri

chard Condon, šešiolika metų ty
rinėjęs Kennedy šeimos gyve
nimą, rašo apie Kennedy knygą, 
kurią greitu laiku išleisianti Pen
guin Books firma.

Pasikalbėjime su anglų laik
raščio “News of the World” re
porteriu Condon pasakęs, kad iš
rinktas Į Atstovų Rūmams JFK 
turėjęs 470 mylimųjų, išrinktas 
j Senatą turėjos 903 ir prezi
dentu patapęs jų turėjęs beveik 
1,600. “Savo meilių gyvenime 
Kennedy buvo nepataisomas. Jis 
negalėjo susikontroliuoti”, pasa
kęs knygos autorius.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Visa darykite be murmėjimu Ir svyrevimy, kad būtumėte nepeik

tini h* tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios Ir Iškrypusio* giminės 
terpe. tarpe Jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje*4. — Pil. 2:14, 15.

Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lenktynėse prie 
aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet 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 gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikyto ją.

Kai antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrinė
toju aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusle Į i? | tą klausimą atsako knygute ^Viltis po mlrtier0, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 6062?.

IV. RAITO TYRI N STOJA!

586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

DR. K. A. V. JUČAS
TeL: 5614605 ir 489-4441 " ’Vi

OFI SAI : -
1002 N^ WESTERN! AVĖ;
5214 N. WESTERN AVE^/ : 

Valandoj pagaly sus,įtarimą.

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

<
PERKRAUSTYMA1

Ofiso tel.: HE .4-1818 -
Rezidencijos; PR 6-98GI

DR. J."MEŠKAUSKAS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais' uždaryta.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS, 
Tek WA 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMET,RISTAS 

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

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

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: F Rentier . 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
1 INKSTŲ, PŪSLĖS IR’, 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd streeY v

Vai.: ar^art.- nuo 1—4 po pietų. ; 
ketvirtad. nuo 5—7 val. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
N a u [as rez. telef.: 448-5545

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
’ Visos .programos iš W0PA,

1490 kil. A. M. •

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad.: 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie-! 
niais 2-4 vaL pa pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

Telef.: HEmlock 4-2413
. 4

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

V. Tumasonis, M D., Š. C!
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 

Aparatai - Protezai, Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir T T

Ą V

2850 WMt 63rd St., Chicago H». fMT) 
Telef.; PRospect 6-5084

I Only you cun I PREVENT

FORESTFIRES

Okupanto agentai kai kuriuos 
nužiūrčję-dar leidžia ir ūž nu
matytų maršruto ribų šiek 
tiek pasidairyti. Na ir suminkš 
tėja tokio širdelė.

Dažnas toks džiaugiasi pama
tęs ten pastatytų, naujų ridinu. 
Būk tai. okupanto nuopelnas. 
Besi džiąūgd rimas jieįp ąpiiršta, 
kad tie namai : pastatyti pačių 
lietuvių, tik ne lietuvių, o rūsų 
interesams.. Juk kur gi dės to
kį antplūdį—’‘vyresnių brolių” 
ir “didžiosios tėvynės”. Iš rusų 
malonės kartais po didelių pra
šymų ir ilgo laukimo gauna 
pastogę ir vienas kitas lietuvis, 
kas jau atlieka nuo “didžiųjų 
brolių”.

Kai kurį naivų žmogelį dar 
pagauna “Gimtojo krašto” po
li trukas. Na fr sunkia kaip kem
pinę. Iš vienų sunkiau ką iš
spausti, bet kai kurie viski su
skystėja. Pavyž’džiui, kad ir 
kuri. Balcyš. Iš jo pasisakymų 
rieaiškii, jis tarnauja Dievui ar 
šėtonui? Juk rtė akla?. Kad ir 
Vilniuje, turėjo pamatyti baž
nyčias paverstas sandėliais; pa
silinksminimų salėmis, ateisti
niais nuiziejais, ar paveikslų 
galerija.

Arba va, prof. V. Bieliaus
kas. įsiteikdamas okupantui 
net minint mūs didįjį valstybi
ninką ir patriotą M. Krupavi
čių stipriai pavarė politrukiš- 
ką agitaciją. Panašių jau ne 
vienas išlindo.
„Daug svetimiems atidavėm, 

arba jie patys pasiėmė mūs 
žmonių, talentų, protų, gar
bės, kultūrinių ir medžiaginių 
vertybių, už tai gaudami tik 
'panieką ir pažeminimą. Len
kai prisiėmė visą mūsų diduo
menę jiuo Jogailėnų ligi Micke- , 
vičiatiš ir T. Rostiuškoš. Dabar 
viską grobiai, tiek kuitūrd, Hek 
dvasia rriūfnš svėtiriiriš iŠ rytų 
a'feibastęs brifbriras. Jis prišf- 
ryžęš mtrS Sušai išbraukti iš 
triūltj šąraštf.

Visa taulk giriasi kaip išrfia- 
rib ir kaip grill. O štai atsiran
da mūsiškių, kurtė bent liaup
sinimais stengiasi okupantui* 
padėti. Atrųdb, jie UŽrhiršo 
ką matt SŠttjįlkbhiS, ar ką ge
dėjo iš srivo tėvų.' Ne'nbri gif^de , 
fi ką liudija buvusios Sibiro,
trėmtin'ėS: .   _____ 
vaiŠlenė. RGkičnė ir 

Į Elferfri Juciūtė.
Atsiminkime, kad

Graikas milijonierius
ČIKAGA. — Neturtingas grai

kas Steve Gianakas prieš 25 me
tus atvyko į Ameriką. Jis Ame
riką pasiekė, neturėdamas cento 
kišenėje/ kaip ir visi kiti at- 
važiavėhai.- Jis metėsi j resto
ranų biznį 'ir šiandien skaitosi 
milijoniėnūmi.

Šiandien Giabakas yra dviejų 
naktinių klubų savininkas. Pas 
jį atvažiuoja komedijų pakrės-

GATVĖS GRAŽUOLĖS

SAN FRANCISKO. — San 
Francisko distrikto prokuroras 
paskelbė, kad jo įstaiga dau
giau nepersekiosianti gatvės 
gražuolių, jed jos nedarys ko
kių nors kitų nusikaltimų. Iki 
šiol Kalifornijoj gatvės gražuo
lės buvo baudžiamos 500 dolerių 
pinigine bausme ir kalėjimu iki 
6 mėnesių.

Tai sužinojusios San Francis
ko gražuolės pasipylė į gatvę 
šokdamos ir dainuodamos. To
kiu būdu buvo sutikta linksma 
žinia.

TĖVAS IR ŠONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J,/ 2533 W; 71st Street
k Telef.: GRovehill 6-2345-6
M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
Ę Telef.: TOwnhall 3-2108-9

j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAMS PASTATYTI

Arm&blėnŠ, 7811'1- * 
pagffh'aū

tas apsieis ir be mūsų talkos. 
Jis melui ir propagandai nesi
gaili milijonų vergų uždirbtų 
pinigų. Jis yra paleidęs armi
ją gerai paruoštų ir gerai ap
mokamų agentu. Jis pro visus 
plyšius stengiasi įkišti savo nuo
dingą liežuvį ir skleisti melą. 
Mūs visos Jėgos turi būti panau 
dotos padėti pavergtai savo 
tautai, kad tai vergijai greičiau 
ateitų gal?fer'

Be tamšr^ ttiėnų ttrrėjoriie ir 
šviesių. Be išdavikų, tarnavu
sių svetiiniems, turėjome ir 
didvyrių. Kuriuos mums dabar, 
pasekti tautos nelaimės metu?...

P. Vn.

ŪKININKO ĮSPŪDŽIAI

Vidurio vakarų Amerikos ūki
ninkas, kuris. keliavo po raudo- Į 
nąją Rusiją, pasakoja savo įs-' 
pūdžius: “Aš pastebėjau vieną 
nriežasti, kodėl Sovietuose že- ■ f
mės ūkis yra atsilikęs ir nepro- * 
duktingas. '

. Kolektyvinis ūkis, kurį aš tu
rėjau progos apžiūrėti, yra to
kio pat dydžio kaip ir mano ūkis 
čia Amerikoje, bet jis turi 1,100 
žmonių, mano gi teturi tik apiė 
11.

Susirinkimg
PRANEŠIMAI

— Našliu, Nasliukię Jr Pavieniu 
asmenų draugiško klubo nariu susirin
kimas Įvyks sausio jhėn. 9 dieną 7 vai. 
vak. Vyčiu salėje. 2455 W. 47 St. Visi 
kviečiami dalyvauti. Bus priimami 
nauji nariai. Ėo susirinkimo bus 
vaisęs. V. Cinką, sekr. j

— SLA 260 kuopoj narių metinis 
susirinkimas Įvyks sekmadieni, sau
sio men, 11 dieną 2:30 vai. popiet, 
2549 W.,71SSt4 Chičągoje, Malo
nėkite _ atsilankyti; neš bus pateikta 
valdybos metinis pranešimas ir kiti: 
reikalai aptarti. Valdyba i

Spicy Homemade Cookie Treat!
, Just one batch of Old-Fashičned Oatmeal’ Cookies fins the 
cookie jar to overflowing—one recipe makes five dozen crisp 
cookies. Even so. they will disappear quickly, as the combination 
of raisins, oatmeal, spices and dark brown sugar makes them 
irresistible.

These cookies travel well m a lunch box or to the dorm. Save 
some for serving after school with milk, in the aftertfood with 
tea Or coffee, ih the evening with hot chocolate.
, Remember, baking from scratch insures you of the quality at 
all the ingredients and saves you money, too. So try Old Fasi>> 
ioned Oatmeal Cookies soon.

OLD-FASHIONED
1 cup raisins

cup hot vater
cup sbortetiiAg

Jį cup C and Ft
Granulated Sugar

1 Clip C ind H Dark Brown 
Sugar, packed

' i unNstaa f , $'

, Soak raising in hot ^ater for 5 minutes* drain (saving liquid) 
and dhop. Combim shortening sūfcart and eggs in mixing bowl: 
beat until fluffj^COTibine flour, soda, salt and spices: blend intd 
sugar mixture. Mlt in 34 cup raisin liquid (add water if neees- 
įary), cats and htfirtns. CMU. Shape into balls; put on greased 
baking sheet;, flaxen ^Uh bottom of, glass, hghtiy^greased arts 
dipped in gnniMxed stxtAr. Bate in 375 degree oven l2-ts mtn- 
utes. Remove at qocc to rack to coot Makes about 5 dozen ertap 
wokiea. ✓

OATtaĖAL COOKTES
2% caps All-purpose flour

1 toARpoon b&kfrig ?tod> 
1!4 teaspoons salt 
1J4 teaspoons cinnamon

J4 teaspoon each nutmeg 
and cloves

3 cups qtaick cooking oats

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS ,

Cbicagos
Lietuviu t
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASALUS
1446 Sb. 50th Ate., Čičėro, LIL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STRĖET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Lietuviu šeštadieninėje ir kas- kykius mokiniai; R 
d’eninėse lituanistinėse mokyk- Sabaliauskaitėj J. 
lose tradicija kylo* kas metai. Polikaitis 
atžymėti Kalėdų šventes suren-• viciūlė, J
giant specialų renginį Kalėdų Bagdonas, 1. 
Eglute vadinamą, šios tradici- las, -V. Pliei 
jos laikosi ir Kr. Ihmelaivio mo-i P. Noreikis, ] 
kyklos. Kalėdų Eglutės rengi-t keviciūle 
nys suteikia džiaugsmo moki 
niams, o kai tų ir primena lais 
voje Lietuvoje puoselėtus 
ledų švenčių p įpročius.

lose ,nuk>kiusdojo kuii. B. Amtriuškos giesmę) 
Slukaitė, 1). Betliejus nušvito. Pradinės mo 
Eringis, A. ’kyklos mokiniai pagiedojo tris 

Kučėnas, R. Steponą-j-L Naujalio giesmes: Tyliąją 
naktį, Gul šiandieną ir Sveikas 
Jėzau gimusis. Giesmes pa
ruošė jauna mokytoja Asta 
Ramanauskaitė.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

H1L> WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

REAL ESTATE.BEEF BONERS , .
We have recently expanded our facilities and have openings 

for experienced
PIECE WORK COW BONERS.

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

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

WEXLER MEAT CO.
963 W. 37th STREET

927-5656

REAL ESTATE co« SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

nas, L. Didžbalytė, 
1). Djrkytė. A. Mac- 

L. Chiapctta, A . Didž
balytė. A. Eitutytė ir V. Po
ciūtė.

Vaidinimus žiūrovams, suau
gusiems ir mokiniams, labai pa- 

. Jame buvo išpildytas gra
žus snaigių šokis. Jį paruošė 
Rūta Chiapctta. O visą sceną plės mokyklos 
puošė gražios Jono Jurkšaičio i tris tautinius 
padarytos (tekoracijos. 'Žvejų polką ir Čigonėlį, šokėjus

Po vaidinimo mokyt. Vytauto Į paruošė mokyt. R. Kleinaitytė, 
pradinės mo- Gutausko paruošti aukštesnio-j akordeonu palydėjo I. Končiūtė.

Programą pradedant mokyk
lų direktorius Julius š’rka pri
minė, kad okupuotoje Lietuvo
je laisvai negalima švęsti Kalė
dų švenčių. Jis skatino vaikus 
mintimis jungtis su okupuotoje 
Lietuvoje gyvenančiais ir ryžtis 
būti gerais lietuviais.

Toliau direktorius pasveikino 
mokytojus, mokinius ir susirin
kusius tėvus Kalėdų švenčių 
proga, palinkėjo laimingų nau
jųjų metų ir kartu priminė, kad 
tik vieningos pastangos užtik
rins lietuvybės išlaikymą. Taip 
pat programos pradžioje tėvų 
komiteto pirmininkė p. Albina 
Ramanauskienė pasveikino mo
kytojus, mokinius ir atsilankiu
sius tėvus ir padėkojo komiteto 
nariams padėjusioms surengti 
Kalėdų Eglutės renginį.

Kalėdų Eglutės renginys buvo 
sėkmingas — patiko vaikams ir 
tėvams. Kristijono Donelaičio 
mokyklose mokosi 330 mokiniu. 
Tai svarbus lietuvybės išlaiky
mo šaltinis ir linkėtina, kad šis 
šaltinis dar ilgus -metus trykštų 
lietuvybės išlaikymo srove.

J. Alksnė

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Ka-

turi ir auklėjamosios reikšmės. >
Kalėdų Eglutės programoje 

Kr. Donelaičio mokyklose buvo 
Nijolės Tamošaitytės - Čepienės 
parašytas ir pastatymui paruoš
tas vaidinimas Kūčios. Vaidi
nime dalyvavo

Pirmojo skyriaus ir vaikų dar
želio mokiniai išpildė įdomų 
montažų Laikrodėliai ir padaina
vo F. Strolios Sniego senis. Mo
kinius paruošė mokyt. Marija 
Plačienė.

Programos pabaigoje pradi- 
mokiniai pašoko 
šokius: Kalveli,

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

U DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Ne syki man sakė mamaitė, kad čia musy žeme, 
o aš lietuvaitė ...

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

&. ■

esančią atkarpą. Naujienų va
dovybė dėkoja p. Grinkevičiui 
už dėmesį taip pat taria dėkui 
jį supažindinusiam su Naujie
nomis akmeniui ir padariusiam 
teigiamą įtaką. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savai
tes nemokamai pagal gautus pa
geidavimus arba atsiųstus gali
mų skaitytojų adresus. Žiemos 
metu yra pats geriausias laikas 
susipažinti su Naujienomis ir 
jas užsisakyti savo, naudai bei 
visų gerovei.

— H. Viliūnas iš Greendale, 
Wis., lankėsi Naujienose pra
tęsti prenumeratą. Dėkui jam 
už vizitą, gerus linkėjimus ir už 
5 dol. Naujienų paramai.

— Teis/Trano Kavaliūno pa
laikai buvo pašarvoti Marquette 
laidojimo koplyčioje, Chicagoje. 
šermenyse prie velionio karsto 
atsisveikinimo kalbas pasakė: 
Jurgis Kasakaitis, Algirdas Bud- 
reckas, Antanas Gulbinskas ir 
Kazys Smalenskąs. Atsisveikini
mą pravedė-Mečys Mackevičius.

— Antanas Matukas iš Gage 
Parko apylinkės, kaip visuomet, 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo penkine Naujieną pa
ramai.

RENTING IN GENERAL 
’x Nuomos

IŠNUOMOJO 3 kambarius už $20 per 
mėnesi. 509 Island Ave.. Rockford, 

Hl. 61102. TeL 968-8489.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ ap
šildomas butas Marquette Parke. Tel. 

666-9312 arba 436-5091.

beveik kiekvieną dieną padeda 
dirbti savo sūnui lietuviams ži
nomoj svetainėj, 7253 So. Wes
tern Ave. Dėkui jai už sveiki
nimus ir penkinę .Naujienų pa
ramai.

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

£ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
, INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimai Naujausi kraustymo 

įrankiai Ogu metu patyrimas.

— Ponia Helen Prancik savo 
energija ir socialumu dauge
liui gali būti pavyzdžiu. Ji pa
laiko artimus ryšius su toli
mose vietovėse esančiais gimi
nėmis taip pat su aplinkoje 
esančiais pažįstamais, kurie ją 
dažnai aplanko. Nors ponia 
Helen yra išėjusi pensijon, bet 
neapsirgo senatve Hr nepasi-

— Petras Grinkevičius iš So. 
Bostono lietuvių apylinkės pla
tinimo vajaus proga užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
panaudodamas prie skelbimo duoda reumatinėms ligoms, o

2022 W 69 ST.. CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 ALGIS DRAUGELIS MOKOSI MUZIKOS
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 
įvairiu prekių pasirinkimas- motociklai, šaldytuvai, automobiliai 

maistas doleriniai Certifikatai.
V. V A L ANTINAS

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
VATU IPVAMC Jinmot ą-riAin i-nnfvj fp qnl-ptrfi gerbiant piTTHnV

Am^rikoc lietuvi™ ę*0igpinc HpJ lipt-’ivT^knc pirmū
nūs ir atUotant buUnac narėms amžinam lietuvybės išlikimui skel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAU.J1 EVOS tvirtai stovi ir kovoja už Ue.hivos ir pavergtu lietuviu laisvė 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

NAUJI F'VOS pplaJkn ricac lietuviu dpmnlrratine^ prunes 1u hp-ndras institu 
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIEVOS at«tnvania tvliaia lietuviu dauguma šiais pasimetimo, reto 
rikoc ir pnlbniu iVuriin laiVaiq. Toc vrp visiems idnmios. naudingo* 
ir reikalingos net buriuos vplhii gemse draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadnvvbė ir Vaisus komisiia Jubiliejiniu metu progr 
skelbdama nlatinimn vain kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsip*ennmeruoiant Naujienas tikslu sudarvri 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikra^io. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA- Chicagoje ir Kanadoie matams — ?30 00, pusei metu — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam m£n $3 00. Kitose JAV vietose metam* 
— $26.00. ousei metu — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniu© 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJTENOS,
1739 So. Halsted St.. 
Chicago. Ill. 60608

Siunčiu .................. dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinii
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą. •

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

i — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, J ANT ARY 9. 197G

— Paulina Ancevičienė, gyv. 
Kanados sostinėj Otavos mie
ste, buvo atvykusi į savo švo- 
gerkos Alices Uzemack laido
tuves, kuriose SLA, Moterų kuo
pą iškilmingai pagerbė savo il
gametę narę ; ir organizuotai 
palydėjo į kapines. P. Ancevi
čienė, vertindama jų pasišven- 
tinmą organizacijai ir savo mi
rusiai narei, įteikė SLA Mote
rų kuopos reikalams 30 dol. Po
nia Ancevičienė išaugino gra
žią šeimą. Jos duktė Saulė, iš
tekėjusi už dr. (Dičiūno, yra 
baigusi psichologiją ir gyvena 
Toronte. Duktė Ingrida Cun
ningham, rusų ir vokiečių kal
bos žinovė, gyvena Californi- 
joj. Sūnus Jonas Ancevieius 
paruošia tekstus bei scenarijus 
CBC televizijai.

— Dipt Inžinierius Jaunutis- 
Juozas Linartas sii savo šeima 
Kalėdų 2 savaičių atostogas 
praleido Virgin salose pas inž. 
Vladą f ir Julytę-Žukauskus. 
Ten sutiko ir 1976 Naujus me
tus. Julytė Žukauskienė yra 
inž. J. ILiharto sesers dukrelė 
ir jo krikšto dūkte. ' Jie džiau
giasi ten. esamomis gražiomis 
■vietovėmis^, gamtą bei palan
kių orų.

Ponia žRožė ?Mačernis . iš 
Marquetfe Parko 1.. apylinkės 
pratęsė iš anksto be raginimo 
prenumeratą atsiuntė 7pen- 
kinę Naujienų . .paramai.-.>‘ Ta 
proga ji tarp 'kita ko taip Tašo: 
“Linkiu :ir.' toliau Naujienoms 
burtai stovėti i visų ’ demokrati
nių organizacijų ir Altos pusė
je, kad ji vadovautų Amerikos 
lietuvių politikai, kaip iki šiol 
sėkmingai vadovavo. Linkiu 
visiems laimingų 1976 metų!”

3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū-i 
rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton. Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436r7878

— ALF. Vidutis iš Gary, Ind. 
pratęsė be raginimo prenume
ratą ir penkine parėmė Nau
jienų leidimą. Po 4 dol. at
siuntė G. Mikužis iš Baltimo- 
rės ir Juozas Jakštys iš St. Pe
tersburg, Fla. Tos apylinkės 
skaitytoja Emily Goren, ponia 
Marta Masiulis iš- Evergreen 
Parko, F. Spirkaučis iš Mar
quette Parko, H. Minkūnas iš 
Clevelando ir L. Vaštokas iš 
Toronto atsiuntė be raginimo 
savo prenumeratas, tuo sutau
pydami administracijai laiko ir 
sumažindami išlaidas. Naujie
nų vadovybė visiems dėkoja.

JŪSŲ LAIMEI
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.

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

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

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, aiumin. langai. 
S15,000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
$71.700. , '

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

♦ šakių Apskrities Klubo me
tinis susirinkimas įvyks sausio 
11 d. 3 vai. popiet Vyčių salėje, 
2455 W. 47 St. Narių dalyvavi
mas būtinas. Kviečiami ir sve
čiai. (Pr)-

— 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.

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

(Pr).

The. Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated

'Atidarą nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk

tadienio).

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

Br«ng*nyt>ė*, Lilkrodžtal, Dovane* 
vl»om* progom*.

2237 WEST M rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

- __________ * ’

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
flamy Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

1

Call Frank Zaps I is

GA 4-8654

HOME INSURANCE

Algis Draugelis, daug žadąs 
talentas muzikoje, išvyko stu
dijuoti kompoziciją į Paryžių 
oas garsiąją prof. Nadia Bou- 
lauger. kuri yra paruošusi eilę 
Amerikos kompozitorių, įskai
tai iš Acron Copland.

Algis pradėjo mokytis mu
zikos 1 m. amžiaus. Mokėsi 
skambinti pianinu pas komp. 
Br. Budriūną ir groti smuiku 
oas prof. VI. Motiekaitį.

Vėliau studijavo privačiai 
nianiną su prof. Archstoff (U 
CLA) ir smuiką su prof. A. 
Schoenfeld (USC). Baigęs So. 
Pasadena High School. įstojo 
i Pasadena City College, mu
zikos skyrių. Baigęs ir gavęs 
stipendiją, studijavo kompozi
ciją ir dirigavimą University 
of Southern California, kurį 
šiais metais baigė bakalauro 
laipsniu cum Įaudė. Ateityje 
ruošiasi siekti magistro laips
nį.

Dar besfndijniodamas daly-

vavo įvairiuose simfoniniuose 
orkestruose bėi kameriniuose 
ansambliuose. Dažnai pasiro
dydavo ir kaip solistas bei 
akomponi a torius.

Algis Draugelis yra laimė
jęs 5 pirmąsias vietas tarpmo
kykliniuose konkursuose.

1973 m. buyo muzikos direk
torius studentų teatraliniai 
grupei Calif. Technologijos ins
titute.

♦ Stud. Loreta Andrijauskai
tė dainuos šokių metu per Ped. 
Lit. Instituto linksmavakarį sau
sio 10 d., 7:30 vai. vak,, grojant 
‘‘Vyčio” orkestrui. Vieta: Jau
nimo Centras.

Kviečiamas jaunimas, ypač 
baigusieji šį institutą. Jauni-, 
mui įėjimo auka $2. (Pr).

—
Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av» 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

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. 
5234775

*

Jaunasis kompozitorius da
lyvauja ir lietuviškame gyve
nime. Nuo vaikystės priklau
sė skautams, tautinių šokių 
grupei. Jaunimo Ansambliui. 
Yra baigęs 8 m. šeštadieninę 
lituanistikos mokykla.

Algis Draugelis yra dalyva
vęs daugelyje muzikinių pro
gramų lietuvių visuomenei, Los 
Angeles ir kituose- miestuose, 
kaip solistas — smuikininkas, 
akomponiatorius bei skambin
damas savo kūrinius. G. G.

*■ Spaudos Balius, ruošiamas 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
centro valdybos, įvyksta sausio 
mėn. 24 d. 7 vai. vakaro Marti
nique restorano pakylių salėje. 
Meninę nuotaikingą, 
programą atliks muz. 
Jurgučio vadovaujamas 
blis. Gros Neo-Lituanų 
ras.

Bilietus įsigyti ir stalus rezer
vuoti pas Jurgį Janušaitį, Pa
ramos prekyboje. Tel. 737-3332 
arba po 
Maloniai 
sūomenė 
Minti.

trumpą 
Aloyzo 
ansam- 
orkest-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

vienintelj 
r f'v1 kailininką
» /tVjV Chicago je -----;,ITi flH

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

(bato)

185 North Waba*h Areno# 
2nd Floor Chicago, Hl. 606018 vai. vak. 737-1731. 

kviečiama lietuvių vi- 
Spaudos baliuje daly- 

(Pr).

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

give

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Teteti REpublIc 7-1941

HEART
FUND I




