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PALESTI
NEW YORKĄS. ■— David Lewis, britų investigacijų repor

teris, savo baigiamoje spausdinti knygoje “Ataka prieš Nato”,. ku
rios ištraukų Penthouse žurnalas vasario laidoje paskelbė kaip 
Sovietų Rusijos žvalgyba 1967 metais pavogė iš Nato pilną svie
dinį Sidewinder su visais prietaisais.

ŠTIŠ
■HM

Sovietų KGB (Valstybės sau
gumo komisariato) agentas pa
vogė ir paslėpė 9 pėdų ilgumo 160 
svarų Amerikoje pastatytą Si- 
dewingerį, jį suvyniojęs j kili
mą išvežė nesutrukdytas per pu
sę Vokietijos, laivu nugabeno į 
Kopenhagą ir iš ten^kaip “ko
mercinius pavyzdžius” komerci- 
mu -lėktuvti išsiuntė į Sovietų 
Rusiją. Lewis rašo, kad KGB 
agentai tai vagystei laimingai 
baigti naudojo “sęksą”, pinigus 

■ ir klastą, ir bemažko nesugriovė 
Nato...

Vienas sovietinių vagių gąu- 
. Ji Jos' tarpe gabiausias buvo Wolf 

Dįethard Knoppe, 33, Želi; oro 
A bazės Vokietįj<de*T4-tb'' JStar- 
> fighter "ė^aropo-^ta^urs 

tą vagystę Įvykdė' sū sovietų 
šnipų pavirtusio architekto vo
kiečio Manfred Ramminger pa
galba.' .

Sovietai savo agentams pini
gus atsiuntė tariamam puošnių 

- linksmų namų pirkimui, Į suo- 
' kalbį. Įtraukti vokiečių admirolą 

. Herman Luedke KGB agentai jį 
sukompromitavo gašliomis foto
grafijomis, n utrauktomis Jam
besimėilikaųjantvsu gražįą^LGB 
prostitute; Per tą admirolą KGB 
gavo svąrbių HAWK sviedinio 
dalių nuotraukų ir kitų griežtai 
slaptų dokumentų. Lewis rašo, 
kad -adm. Luedke neilgai tru
kus'. buvo nušautas. Trimis va
landomis anksčiau.prieš paslap- 
tingą admirolo Luedkės nušovi
mą ar nusišovimą mirė peršau
tas kitas žymus vokiečių kari- 

< ninkas generalmajoras Horst
Wendland. ' .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

raelio batalionai, pasiusti Liba-t, ,. ’ . . . ‘ , .,. . » v v® j Izraelis nėra pasiryžęs daryti bet. kokių nuolaidų.

Gromykai, kad Japonija nėsira- 
šys ’ jokios naujos sutarties su 
Sovietų Sąjunga,x jeigu negaus 
karo metu pagrobtų keturių Ja
ponijos salų.

♦ Adis Ababoje besimaudan
tis Ugandos diktatorius Idi Amin 
laikraštininkams pasakė, kad jis 
turi penkias žmonas ir 25 vai
kus.

♦ Premjero čiu Enlajaus pa
laikai guli Pekino ligoninės sa
lėje. Tūkstančiai Pekino gyven
tojų pasižiūrėjo į mirusį politi
ką. Trečiadienį jis bus sude
gintas, o ketvirtadieni palaido-

Respublikonu partija turi gerą kandidatą 
jie ieško dar geresnio. Kai kuriems 
artistas Ronald Reagan galėtu būti 
rinkiminę kampaniją tvarko Howard B. 
jam teks kreiptu daugiau dėmesio į 

riančius dėl; kandidato

BEIRUTAS, Libanas. — Vakar Libane vyko pačios žiauriau
sios kovos tarp palestiniečių ir krikščionių.

Izraelio atstovai tvirtina, kad 
Arrafo vadovaujami palestinie
čiai iš tikrųjų neatstovauja ara
bų. Buvusioje Palestinoje, iš 
kurios, žemių išaugo dabartinis 
Izraelis, yra di dėkas skaičius pa
lestiniečių. Jie Įsitraukė Į Izrae
lio valstybinį gyvenimą, dalyvau
ja rinkimuose, stato savo kan
didatus ir bendradarbiauja su 
oficialiais Izraelio atstovais. TUO 
tarpu Arrafato atstovaujami pa
lestiniečiai yra teroristai, sprog
diną lėktuvus, sporto šventes ir 
grobia net pačius arabų vadus, 
kaip tai jie padarė Vienoje pra
eigų metų pabaigoje. Izraelio at-

BEIRUTO KOVOSE VAKAR UŽMUŠTA

♦ Jeigu Libano kariai nepa- 
; jėgs nuginkluoti palestiniečių, 
i tai Sirija hesikiš į Libano rei- 
■ kalus.' Nelaimės metu Sirija 
į yra pasiryžusi padėti palestinie- 
| čiams. - Siriją sulaiko tiktai Iz-

Policija suėmė 
streiko vadus

MADRIDAS, ’ Ispanija. — 
Ispanijos policija suėmė įtakin- 
gesnius Madrido transporto 
streiko vadus. Kaip žinome, Ma
drido požeminiame traukinėly
je dirba 3,000 Įvairių darbinin
kų ir tarnautojų.

Darbininkai streikavo ketu
rias dienas . ir gerokai, apardė 
sostinės susisiekimą. Transpor
to darbininkai ir vėl buvo užėmę" 
šv* Luganobažnytėlę savosu-

bet

Prezidento Fordo 
Jis įsitikino, kad 

nesusita-

PALESTINIEČIAI IR IZRAELIS -
TIKISI GINČĄ LAIMĖTI ;

Izraelis džiaugiasi, kad Kisrngeris 
pnžpdėjo jiems padėti

NEW YORK, N. Y. — šiandien Saugumo taryba prižadėjo 
išklausyti ir svarstyti palestiniečių klausimą. Palestiniečiai, arabų 
remiami, nori išsiderėti iš Izraelio didelių koncesijų, bet pats 

.• Izraelis pa
reiškė, kad su Arrafato vadovaujamais palestiniečiais, atsisakiu-no pasienin.

- L .f

♦ Japonijos premjeras Takei siais pripažinti Izraelis ir vartojančiais pačius žiauriausius teroro 
Miki pranešė išvažiuojančiam metodus, jis neturėsiąs jokių reikalų ir nedarysiąs' jiems jokių 
Gromykai, kad Japonija nėsira-l koncesijų.

Perversmas
■ ■ ■- ■’ ■ . *■ ■ ■ {- .

a Ekvadoriuje
QUITO, Ekvadoras. — Sausio 

11 Ekvądbriuje nepraliejus krau
jo įvyko vyriausybės pakeitimas. 
Būk tai prieš nuversto preziden
to Guillermo Rodroguez Lara 
buvo krašte neramumai, strei
kai, kilo kainos, kas ir “priver
tė” kariškius keisti vyriausybę.

Naują vyriausybę sudaro trys 
generolai: Alfredo Povedo, Guil
lermo Duran ir Luis Leono. Nau
joji vyriausybė, manoma, keis 
buvusio prezidento vedamą už
sienio politiką, kuri buvo palin
kusi j trečiojo pasaulio ir į že
mės alyvos reikalus.

Ekvadoras susidaro beveik iš 
kalnų, kuriuose gyvena apie 8 
tnil. gyventojų. Gyventojų dau
guma sudaro indėniškos kilmės 
žmonės. .

*♦ Trys Ekuadoro štabo ka
rininkai padarė perversmą ir sek* 
madienį perėmė krašto valdžią. 
Jie privertė buvusį diktatorių 
parašyti laišką, kuriame jfe pats 
prašė atleisti jį iš užimamų pa-

Tautybių vakaras
' - CHICAGO. — Sun Times pra
neša: Vasario 21 d. nuo 6 vai. 
popiet iki pusiaiinakčio Du Page 
College įvyks 16 etninių grupių 
vakaras s'u muzika, šokiais, val
giais ir meno bei rankdarbių pa
roda. Publikai bilietų kainą po 
$3.50,-studentams po $3. Pager? 
biamųjų tautybių skaičiuje yra 
lietuviai, lenkai, graikai, norve
gai, rytų afrikonai, ukrainiečiai 
ir airiai:

Parengimas yra Du Page Col
lege dešimtmečio sukakties ce
lebracijos. dalis. Vieta yra-mi-r 
nėtds kolegijos International 
Cafe Night in Building K, Glen 
Ėllyn campus, 22nd and Lam*- 
bert Rd. -

................ ..... . ................................................ ■>

Ekonominės žinios
VAŠINGTONAS. — Senie- 

šiems metams pasibaigus ir per
žiūrėjus ,'ekondminius rodiklius,- 
pastebima/ kad bedarbių skai
čius 'pasilieka nepasikeitęs prie 
8.3%. Paskutinį gruodžio mė
nesį darbais apsirūpino-230,000, 
tačiau darbo ieškančių paaugo 
trim šimtais tūkstančių. — Gi 
prėkių. kainos šiek Įtiek krito?1— 
04 procentais. -
; Bailieji Rūmais mano, jog šie 
skaičiai rodo, kad krašto eko
nominė padėtis taisosi, inflia
cija, 'mažėja? ; : C ta

Keturi nusinuodijo
KENOSHA, Wis. Dujų tankui 

prakiurus keturi vienos ‘šeimos 
nariai rasti nebegyvi, o du be są
monės nugabenti į ligoninę. Ne
gyvi rasti Sandra Lafayette, 26, 
ir trys jos vaikai 5, 4 ir 3 me
tų amžiaus; į ligoninę nugaben
ti tėvas ir 2 metų vaikas. Poli
cija nustatė, kad visa šeima ap
sinuodijo anglies viendegiu (car
bon monoxide) iš sugedusios du
jomis' šildomos krosnies.

Vokiečių satelitas 
saulės tirti

WASHINGTONAS. — Naša šį 
ketvirtadienį iššaus į erdves Vo
kietijoje pagamintą Helios 2 erd
vėlaivį, kurs nuskris “arčiausiai” 
saulės — per 26.9 milijonus 
mylių ištirti tirštą dulkių ir 
“griuvėsių*’ -— trupinių sluogs- 
nį, kurį aptiko anksčiau iššau
tasis Helios 1. Siuntinys be to 
rurės ištirti irmatuoti saulės ra
diaciją, magnetinius laukus ir 
stebėtinai didelius erdvių dulkių 
plotus. f

Helios 2 turi nuskristi dviem 
milijonais mylių arčiau už He
lios 1. Mūsų žemė yra apie 90 
milijonų mylių atstu nuo saulės.

A 7 i Palestiniečiai puola policijos 
i v-, saugomas tremtiniu stovyklas

BEIRUTAS, Libanas.

Kelias. dienas prasitęsusios pa
liaubos staigiai baigėsi, kai pa
lestiniečiai, prieš išvykdami Į Si-» 
riją, ryžosi išlaisvinti tremtinių 
stovyklose laikomus Libanonan 
atvykusius tremtinius palestinie
čius/ Praeitą savaitę' jiems pa
vyko išlaisvinti vieną tremtinių 
stovyklavo vakar jie ryžosi pul-< 
ti dar d'yi, -bet šį kartą jiems ne-

Japonijoje Gromyka 
j nieko nelaimėjo 
ta TOKIJO, Japoniją. — Sovie- 
tūISąjungos užsienio ministeris, 
specialistų lydimas, keturias die
nas tarėsi su japonų valdžios at- ti-uar s| Karią jiems ne-i j t

pasisekė. £ - ' ' . . * stovais prekybos ir draugingu-
-. 7 i mo sutarčiai pasirašyti.

Nepraleidžia^gerai ginkluotų Japonai norėję pasirašy-
: ^a palestiniečių teikos sutartį su Sovietų Są-

junga, bet Gromyka reikalavo 
pirma draugingumo sutarties. 
'Keliems metams praėjus po 
draugingumo sutartis būtų ga
lima pradėti pasitarimus tai tai
kos sutarčiai , pasirašyti. Japo
nai dviem atvejais pareikalavo, 
kad rusai grąžintų Japonijai ka
ri)'pabaigoj e pagrobtas keturias 
šąląs: Gromyko ne tik atsisa
kius tai daryti, bet patarus apie 
salas užmiršti, japonai jam aiš
kiai pasakė, kad jie nesirašys 
jokios draugingumo sutarties su 
Sovietų Sąjungą.- Pirma ji pati 
turi būti drauginga, atiduoti pa
grobtas salas.

♦ JĮįrginijos, V i, universiteto 
mokslininkai tvirtina, kad netru
kus bus surastos priemonės cu
krinei ligai gydytiA šiandien di
džiausią pavojų gyvybei neša šir
dies ligos ir vėžys. Diabetis yra 
trečioji labai pavojinga liga.

♦ Ukrainos matematikas Le
onidas pliuš iš Vienos jau pasie
kė Paryžių ir susižinojo su kitais 
paskutiniais metais iš Sovietų 
Sąjungos ištrūkusiais žmonėmis.

♦ Danijos valdžia išsiuntė ke
turis sovietų ambasados tarnau
tojus, šnipinėjusiūs sovietų Val
džiai. - * ?;'

■Mortafais ginkluoti ir gerai 
organizuoti krikščionys vyku
siai atmušė du pamišusius trem
tinių stovyklų puolimus. Pales
tiniečiai-buvo pasiryžę sumušti 
tremtinių stovyklų sargus ir iš
leisti tremtinius, bet sargai ry
žosi palestiniečiams pastoti ke
lią. Kariškai organizuotos pa
lestiniečių grupės puolė dvi sto- 
vyklas, bet nepajėgė prasimuš
ti ir prie tremtinių prieiti. Jie 
yra įsitikinę, kad šiose stovyklo
se yra visa eilė palestiniečių, su
imtų ankstyvesnių kovų metu.

Stovykla buvo krikščionių
' L k vari ale

Viena tremtinių stovykla bu
vo Ašrafie priemiestyje, tankiai 
apgyventame krikščionių ir ki
ta libaniečių., Prasidėjus pir
miems puolimams,. Ašrafie gy
ventojai atėjo sargams talkon 
ir atmušė palestiniečius. Pasta
rieji buvo pagrobę du tankus ir 
20 Libano karių, vežusių maistą 
vienai tremtinių stovyklai. Ka
ro vadovybė pareikalavo tuo
jau paleisti tankus ir suimtus 
karius, jeigu nenori, kad būtų 
apšaudoma visa stovykla.

Palestiniečiai, pralaikę suim
tus karius 12 valandų, visus pa
leido. Libano kariuomenė dau
giau maisto apsuptiems palesti
niečiams nebeveš.

Imperija valdyti 
brangiai kainuoja

! VARŠUVA, Lenkija. — Prieš 
du metu sovietų valdžios agen
tai važinėjo po Afriką ir patari
nėjo pakelti visų žaliavų kai
nas, o dabar jie įsitikino, kad tas 
kainų pakėlimas paliečia ir juos 
pačius.

Vengrai jos valdžia, iki šio 
meto geriausiai pajėgusi tvar
kyti ekonominius 'krašto reika
lus, jau paskelbę, kad nuo liepos 
pradžios bus priversta pakelti 
geso ir žibalo kainas 1107<.

Edwardas Gierekas penkis fnė- 
tus nepakėlęs maisto ir kitų pro
duktų kainų, komunistų parti
jos nariams pranešė, kad ne
trukus jikAjus priverstas pakelti 
pagrindinių maisto produktų 
kainas. Kiekvienam lenkui da
rosi aišku, kad krašte ir vėl pra
sidės neramumai, kurie nuvertė 
Vladislovą Gomulką. Blogas so
vietų derlius privertė Lenkiją, 
Vengriją, Rumuniją ir kitas 
valstybes pirkti javus vakaruose.

Dabartiniu metu Varšuvos są
jungos valstybės jau yra sko

ningos vakarams, Įskaitant JAV, 
30 bilijonų dolerių. Komunis
tų kalbų besiklausęs jugoslavas 
pareiškė, kad komunistai nega-

darbininkų vadų ir visą streiko 
komisiją. '

Dalis darbininkų nutarę grįž
ta Į darbą, kai transporto bend
rovė sutiko kiekvienam darbi
ninkui Į metus pakelti atlygini
mą $55. Dvi dienas kariai tech
nikai vežiojo žmones, bet jie ge
rokai aplamdė mašinas ir paga
dino Įrengimus.

Pirmadienį darbininkai pla
nuoja grįžti į darbą-ir atstaty
ti tvarką Madrido požeminiame 
traukinėlyje. Ispanijos valdžia 
rengiasi teisti visus suimtus 
nelegalaus streiko vadus.

Laivo katilui sprogus 
žuvo 22 darbininkai

HA^ĮBUĘGAS, Vakarų Vo
kietija. — Dar keturiems uos
to darbininkams mirus, žuvusiu- 
jų skaičius pasiekė 22. .Nelaimė 
įvyko sprogus garo katilui vie
nai danų firmai baigiamame sta
tyti laive. Sprogimas Įvyko 
penktadienį kai laivas jau buvo 
ruošiamas iš doko nuleisti į 
vandenį, žuvusieji darbininkai 
buvo nusvilinti karštuose van
dens garuose.

. 25 tonos kanapių
BAYBORO, N. C. — šiauri

nės Karolinos ir federaliniai 
agentai sukonfiskavo 25 tonas 
marihuanos ir suėmė 9 asmenis, 
kurie anksti sekmadienio rytą 
tas draudžiamas žoles bandė pa
krauti Į žvejų laivą Pamliko upė
je. Marihuana buvo supakuota 
bundeliuose po 50 svarų. Pro
kuratūros įkainavinlu, toks ma
rihuanos kiekis "juodojoj rinko
je” būtų vertas apie 25 milijo
nus dolerių.

Su marihuana kartu konfis-

Sovietų Sąjungoje 
; pritrūko duonos

• MASKVA. — Sovietų spau
da praeita sekmadienį pranešė, 
kad Įvairiose Sovietų Sąjungos 
irityse gyventojai vietinėse 
Krautuvėse nebegavo duonos.

Dėl duonos stokos kaltinamas 
ne menkas 1975 metų javų der
lius, o blogą produktų tiekimo 
its pristat ymo organizacija.
y Praėjusiais 1973 metais sovie- j lės atidaryti savo sienų, jeigu kuotassiuntusicins priklausomas 
tų derlius buvo blogiausias vi-‘nepajėgė sutvarkyti savo vals-jl05 tonų žvejybos laivas, du di- 
same dešimtmetyje ir dėlto So-jtybių ūkio reikalų. Sierfų ati- deli sunkvežimiai, namas ant 
vietų Sąjunga buvo priversta1 darymas pakirstų dabartinių ratų, du automobiliai ir žuvų 
grūdus pirkti’.Vakaruose. 'valdžių autoritetą. paruošos įmonė.

. Izraelis nesileis Į jokias dery
bas ir nedarys jiems jokių nuo
laidų.

Izraelis nuolaidų nedaro ir ne
sirengia tartis, bet Palestinos ir 
palestiniečių klausimas šiandien 
Įtrauktas i saugumo dienotvar
kę ir ten klausimas bus spren
džiamas. Izraelio užsienio mi- 
nisteris praeitą savaitę atvyko 
į Washingtona ir dvi'dienas ta
rėsi su sekretorių Kissingeriu dėl • 
artėjančio ginčo saugumo tary
boje. Izraelis pasirašė taikos 
sutarti su .Egiptu. Panašią .su
tartį Izraelis tikėjosi pasirašyti 
ir su Sirija, bet dabartinis pre
zidentas Asadas neskuba pasi
rašinėti. Sirijos prezidentas 
nori pirma išspręsti Palestinus 
ir palestiniečių klausimą, o tik
tai vėliau svarstyti Izraelio-Egip- • 
to-Sirijos kpnfliktą. Neišspren
dus Palestinos klausimo, nėra jo
kios vilties pasiekti taikos Ar
timuose Rytuose.

Sekretorius -Kisingeris priža
de Allonui, kad JAV ginsiant šios 
Izraelio gyvybinius interesus, 
bet jis neprižadėjo vetuoti kiek
viena iškelta klausimą Jungtine- 
se Tautose.

Egipto atstovas Ahmed Me- 
guid. pajėgęs palestiniečiu klau
simą Įtraukti Į šios dienos die
nos dienotvarkę, visą rytą bė
gioja, tariasi su atstovais, ieš- 
kodamr.3 kompromiso.

♦ Egipto diplomatai, nešę Pa
lestinos klausimą j saugumo ta
rybos dienotvarkę, prašinėjo ki
tų arabų, kad surastų kompro
misą ir klausimo iš esmės ne
svarstytų. Egiptas kovoja (už 
palestiniečių teises, liet pačia
me Egipte prezidentas palesti
niečių nenori. A.
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SUSIORGANIZAVIMAS ASMENYBĖS 
KALEDISKUMO GAUSINIMAS

Asmenybės susiorganizavimas — geriausias vaistas 
prieš visokiausius dabartinio žmogaus nežmoniškumus.

Psichologinė tiesa

plečiasi musų ir kitii’tarpe'.

visiems reikia atlikt^. norite, 
■kad. įranta Kalėdos'fcfiiy kalė
diškos.

N’esiformavimas asmenybės 
yra didžiausia žmonijos liga.

‘That’s !one reason
2 Bonds are so popular 

nowadays. They’re 
Simple to buy, and one 
of the surest ways to ’ 
build a nest egg. for" 
something (or someone) 
special.

UJS. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you dpn’t

zm??
SEV2 
tais 
ges žmogus/gali būti gerai su 
-sitvarkęš. vienose srityse, kito

1739 So. Illinois-6060b

to kėlionraŠti, irūdeda savo ke
lionės bilietą, pavėluoją } trauki
nį, .pameta, -savo ryšulius. To
kio gyvenimas nuspalvintas tie? 
apsisprendimu ' ir -^šimaiŠynafu. 
Yra dar daug daugiau veiksnių, 
kuriais žmogus gali būti. men
kai suformuotas. Ateityje tai 
aptarsime smulkiau. z
Kalėdose grįžkime prie'.Kalėdų 
~ Bernelių mišias lietuvių jėzui

tų koplyčioje 'šiais metais .buvo 
vidurnaktyje. Pilna koplyčia lie
tuvių. Kelį jaunuoKaį? Vienas 
j ų Bažnyčioj e laiko cigaretę lū
pose. Kitas jaunuolis juda-kru- 
ta, kilnojas, juokauja bažnyčio-

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LA] 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių ipoksio žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAMhL’S, M. D. __ __

Išėjusi iš spaudos ir galima. gauti , rinko.!*.

AMERIKOS' LIETUVIŲ" ^OLiTIKA
Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastai/- 
gąs darytį įtakos į kramto politiką. .102 jisl. Kaina

Knygos bus išsiųstos, jei čekis arba Money. Orderis! 
bus pasiųštas -tokiu-adresui- \ »

. n a u j i enos, . ; ; .■ 1 
-17.30 So. Halsted SL,-£hicagm ijl. 6Q60£ - , j

sios, daugiau atsakingos ir dau
giau susitvarkiusios. Vienok, 
moteriškės lengviau už vyrus 
esti sužeidžiamos emociniai ir 
jos dažniau kenčia dėl įvairių 
formų neųrotizmo.

Nesusiorganizavimas asmeny- 
Kai žmo-

jjriešui. .Tad visi.už zmomsKps 
veiklos savo >.ir kito . gyvenimo 
sužmoginimui. > . . Y

Išvada. Nuo tuščių, kądfr 
gražių kalbų visi grįžkime prie

laiku tvarkykime žmogaus 
asmenybę — vėliau kalėjimas 

jr.s r.epagydys

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

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beišt
ariančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knvga gausiai iliu- 
*’ruota 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 matev kokias 
Kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą -

D. Kuraiti!, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Keliones i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

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

Vincai Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se HALSTED ST CHICAGO, ILL. 60608

•♦«IUnlrant (Urbe valandomis arba užsakant paltu' ]r pridedant “ 
ėekj ar pinigine perlaida.

leminnaiwaaiaa^iaiinwci^ni.. new

sios savo pareigos cią ^anr
Pasiskaityti^ S.’ Bluenįe ;̂ įf.

Psychiatry. ąnd. ’ .ęommon 
Thp', Macsailtan i-Co.

v PLIKI KNYGĄ, PARAŠYTA SU MEILE
I IETUVAĮ IR ŽEMDIRBIAMS

Dr, Juozas Daūparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS/ Studija. Išleis
ta Chicagoje 1956 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų pa
kų: Žeitiės ūkic?švietimo problemos ūkininkų krašte. IF dalis:'1 Žemės 
ūkio 'švietimas Lietuvoje. :

•Autorius savo žodyje rašo: “Jėi liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos ūeprikląfašopiybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusuf ir šuklėstėįūsrų Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną; drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir. džiūgauti savo, žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti paloms imliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemes ūki atrūdo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12^L buvo, ūkininkai. ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia; kadr ši; knyga bus brangi abso- 
fi učiai lietuvių daugumai; ypač kadangi f knygą šū tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti.' Knyga 
autoriaus skiriami Lietuvai šiais- žodžiais:- “Dėkingas• sūnus — myū: 
inai Tėvynei Lietuvai^’“' 1 <

Knygos 300 puslapiu.su daųg..yaįzdęĮių.ir lentelių, kabia tik S5.00J 
Gai;nama Naujienose; r ~ » v

Čeki arba Money Oriiefį siųsti tokiu adresu/

N A U J 1 E N O S ’
I7:r> So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 6060S

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime?

nekalt.-.s dėl miksų tarpe esarfių 
blogybių. Liaukimės taip ne
teisingai toliau besielgę. Ypte 
dvasiškiai nestokite nesiorientuo 
janči-usvesti j didesnes klampy
nes per savo nepsichologiškus pa
mokslus bei negyvenimišką veik- 
la. 'JuiL-menkai sutvarkęs savo 
ągnjįnyhę. žmogus negali tinka
mai tvarkytį &ayų finansų. Toks 
pasiirtu 'užmokėti savo sąskai- 
tąą^tplu pameta-savo dokumen- 
tugj Menkai:suformuotos asme-

• -11: i 4į T i! • >■ ' . i V i h--, / t* itir* _ *** - 'v * - *

asmenybėmis j nešpsitupejusieaas 
X-oIiama. Ząfip.nešvariu vąnde- 
niu nenuvalysi veido, taip ka
lėjimais, bausmėmis, papeiki
mais nepagerinsi -menkų asmę-

mas BieKQ-« nepaoes.
prie psichoįoginių tiesų, prie kį- 
no dėsnių ■ jgyvendinimo savybe 
ir savo aplinkoj^ Reįkia^ki.di- 
vienam pagerinti ne tik kūniškus 
reikalus, bet patobulinti savojgy* 
venimo kelią, Tik visi bepdjb- 
mis pajėgomis tokį dideli dari^ 
atliksime. Pavieniai veikdami, 
dargi bendruomeniškai suąiskal- 
'de. iūsime. gardūs kąsniai saįo

A lot of people don’t • want to use that money1' .1 
buy U.S. Savings"Bonds, right away, there’s . .. |
because they think it a 10-yoar extension.., _• ? < |
takes them 10 years ,< privilege:/Either way, į
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

Amerikos lietuviai Juozą AdoinaiU Dėdę Šerną as 
u« ruska, pažino ska’le jo slraipsnjtt*. knygas ir klausėsi jo paskalių 

= >at»ai pe gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
it-rn- inis įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 

\aujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
3irkn \niar > Hūku parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ - 
Dėdes šerno gyvenimu bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at 
šunena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA 
M KUKO .eijgv.ds vaizdus, gražia literai urme forma pasakojima> 
duo> progos susipažinti su musu pirmųjų išeivių šviesuoliu gyvenimi. 
t ju kieta.’ ’(teologine veikia

Ant4na^ Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
inaiėiu Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerika Lietuvių istori 

malign^ Chicago. 1962 m ŽO6 psL. kaina 2 dol

<, M \ \ M \ N Al JIENV” ADMLMSTRACIJOJF

S’ink’i aptarti visas sritis, ku
riose rpna žmogaus asmenybė 
tvar 
žmo 
me -mogumi 
turi d arkytis

brtud^Ihuns net geriausi patari
mai Jie visų pirmą turi pano
rėti tvarkytis. To jie niekada 
nepajėgs, nes save ]š^o puikes
niais : visierAs ramiai užsilaikant 
koplyčioje, tokie įvairiopai per
duoda savo asmenybės menku
mą. Tokių gydymas: mūsų su
augusiųjų žmoniškas elgesys, 
protingas galvojimas ir gerava- 
liškai visų savo reikalų tvarky
mas.1 Pakilkime vijš nesubren
dėlių minios geresniu guorgani- 
zavimu — savo kūno,' savo pro
to ir- savų jiusiteikimų. Tik 
tada mes pajėgsime gerojon pu
sėn mūsų jaunuosius.

Minėtai ir dar tūkstančiais ki
tokiais būdais nesūsiformavusie- 
ii savas asmenybes žmonės, nors 
tikriausi lietuviai, nors kasdieną/ 
prie Komunijos? einantieji as
menys, niekins tvarką, išmintį, 
ir gėrį — jie mesis į narkoma
nų būrius, jungsis prie girtau
jančiųjų -klubų, kovos su viso
keriopu (gėriu mūsų tarpe. Už 
tai suaugusieji visi turi labai pa
sitempti, kad niekūr ir niekad D. 
neprasižengtų savo elgesiuose. [Sense.

taut. Vaclovo Biržiškos - -į --r 
■ - • '■ .■ •

.) U I. I E,X® S - a į
Y G Ų' lSt’i:0ri'.t^<//'-/a*.j

208 puslapiąKuj^įantęai^rrie- -
viršeliuose parduodami už $4.00, ojlfretuo$6 W

viršeliuose lįt. J y [ |
Abi knygai, gausite, |ei pinigus pesigsite . tokiu - adresu 17/

. stodef; 
inĄmericą.

Bonds matare in MB than ®x yeazK

Wf yearn, W Mtlw (4% tteMywk
tflMt, Mokm, ar MreyW. WWa bmM tb* ma W cmM «t row bmfc. Urfaml JrMmMmt t* 

Mate ar lomi famine ta«a^ MaM W a^

sitvarko savo dvasinėj srityje.» x k X 
N es u organizavimas asmenybės
- visokio žmogaus daromo jaii"nUkhs /e&ojąS, grimazuoją Ir labai

blogio saltiius ■ | ^mai^rą’’ mėginą- V»oti. Tai
šiandien visi skundžiamės dėl Į įdiegto ‘jaunose (Stėnose. : Todėlakimirka lietuviškos veik- 

pasaųlyje vykstančių nežmoniš- i mes' visi" turime užbėgti blogiui 
kurnu. Tai pasėka žmogaus nė- i 
susiformavimo — nesusiorgani- 
zavimo Į tikrą žmogų. Visi at- ' 
liekami žmogaus dabartiniai ne
gerumai yra jo " nesubrendimo 
savo asmenybėje paseka. Daugu
mas neuro'tiškų žmog&b^'elgėsiĮi 
pašrfėi§kik'‘?kSp-rpas'^a nesuši- 
forinaX'irno’tam tikrtri&drūnb'šri-' 
tyje ar visoje asmenybėje. -Tie 
žmogaus papildomi nežmonišku
mai yra kilę ne dėl kokio" velnio 
apsėdimo, bet dėl paties žmo
gaus asmenybės menko išsivys-1 
tymo. Todėl dabar žinodami šak
nis — visi blogio šaltinius, 
žemėje, imkime šalinti negeru
mus tiksliai ir teisingai elgda-?
miesi,. Tik per savo ir aplinki
nių sutvarkymą — suformavi
mą žmogus ir žmonija gali susi
laukti taikos, ramybės ir laimės 
čia ant žemės. Visi-pamokslinin
kai ir kitokie žmogaus nusiteiki
mų tvarkytojai turėtų atsitolin
ti nuo tolimesnio pasakėlių karto
jimo ir sugrįžti į tikrą žmogaus 
geravalinimo kelią psichologinių 
tiesų prisilaikjųnu.

Neoamirškimė, kad net ge- ._ / - . . .rai susiformavę žmogaus nepa
lankių aplinkybių gali būti išves
tas iš rikiuotės. Tada jo biolo
ginis pakantrumas nepalankių 
jėgų yra apardomas ir įoks žmo
gus tampa, nesusiorganizavusiu 
tam tikrose savo asmenybės sri
tyse. Kai mes kalbame apie ne
susiformavusį žmogų savoje as
menybėje, mes kalbame’ daugiau 
perdėdami. Nėra visai nesusi
formavusio žmogaus ant žemės 

toks negali gyventi —ųjis 
miršta vos f>rasdt__ ____
įsčiose ar tik gimęs.Ą^les kak 
bame apie kūdikio m^SSif orMa- 
vimą savos ąsnrenybėlCTt'okslKt^ 
dikis daugumoje ąavdsfemeny&ės 
sričių yra nėsusio^gsąn^avęs.' 
negali maitintis pats, tegali ^ 
dėti iš vienos vietos kiton, -jis 
nesulaiko savo vfiSurių ir šlapi
mo pūslės. Nežiūrint-tarp dide
lio jo nesiisiformavimo. kūdilfiS 
yra susiformavęs 4ato* kraujota
ką, alsavimo sistemą ir virški
nimo kanalą. Kūdikis pradeda 
biologiškai taikytis prie aplin
kos, kurioje jis gyvena, čia su
augusiųjų elgesys gali talkinti 
kūdikiui susiformuoti į “velnią” 
ar “angelą”. Tš čia mes turime 
karus bei taiką, ramybę bei 
triukšmą, gėrį bei blogį savo ap
linkoje, '■. " , :> , ;

— tik vidutiniai, trečįasiose 
visai nesusitvarkęs. Įvairių 

— organizuojasi tol, kol lyčių asmenys bręsta-—/ tvarko- 
tampa tikra žodžio pras- si skirtingai. Mergaitės greičiau 

Augąs žmogus bręsta į jaunuoles už berniukus, 
su raumenimis ir Jos būdamos' šešiolikmetės esti 

s. Turi būti suorganizuoti daugiau už berniukus subrendu- 
'alykai kaip atmintis, vaiz- 
kaptrybė, ištvermė. Yra 

orgarizavimosi sritis emo-
o’ctmėje. Augąs žmogus, 
likytią prie aplinkybių ne
samas ir privalo užgniauž- 
?je kylančius nežmonišku-

. Beikia bręstančiam asme-jbės gali būti laikinas
s sitvarkyti visoje asme-į gus susimaišo teisme, ar kai jis 

: e ir santykiuose su kitais ■ alpsta pamatęs kraują bei išsi- 
nėmis. Kiekvienas žmogus j gąsta pelei prabėgant _x jis esti 
i i tvarkosi įvairiose su "ki-< laikinai nesusiorganizavęs. Ne
bendravimo srityse. Suau- i laimė, kai žmogaus asmenybės 

suorganizavimas eina kreivais 
keliais. Tada žmogus visai nesu-

P bajradbčius . eidamas Jjiik durų 
garsiai namėg- 

. . j džioja/vyjišk^ "tėvo Borevičiauš
ŽIEMOS PASAKA sodyboje y ' ; balsą, jaunuolės neatsilieka sa-, 

Nuotrauka iį Noreikos-; vos asmenybės' .nesūor^tnizavi- 
=== J,- —į mu nuo tokių jaunuolių! Viena

Vaiko' asmenybės' suformavi’- W “toravoja” nenustykstan- 
mo pagrindą!padėdami pirmose “mandročiųi”. Antro iš- 
jo gyvenim6^®oie; mėnesiuo- sireW? virsųtinius rųbus, ske, 
se. mėtuošė. VSMu jau niekas /ečiojąąi, r " ""

manųrą m.ė^ną- va 
't'£k akimirka lietuvi:
los” musų šventa laikomoje vie-

1 mūsų tarpė"SW-^’tik’S W3 Tai 'nieko/, daugiau,’ kaip 
mes pajėgsimo: gėdinti’^m J^no lietuvio nęsųsifor- 
gyvenimą. ^>boti apie vi- 1^? a^menybė3e pa' 
šišką Kalėdų:
užmiršimą žmogau^'pats laikas sUta, _nei Bet nelaimė 
kiekvienai# ’iš mūši? griebtis — ?le
saves ir - artimujii^Mlėdinimo
■darbų--” Mes- privyto -s^vą 
;meiiybę aptašytič.ir savų!-vaUriL 
asmenybę formuoti-'; psichologi
niais pagrindais vadovaudamie
si. Kartą ant’visados mes/kinie 
'pasakėlėmis: mėginti geravalinti 

i žmogų. Tokie kalėdiški linkėji
mai laimės, taikos, ramybės, ge- 
ravališkumo yra tik '"malonūs 

šventiškas išsireiškimas — dau- 
'giau nieko. Žmogus tvarkysis tik 
tada,-kai jo* asmenybes/ bėnt per 
aguonos grūdą bus daugiau su
formuojama bent vienojesrįtyje. 
Net teisingai,formuojamas sava 
asmenybe. žmogus vėliau gyve
nime gali pasijusti nepajėgiu? 
tvarkytis su. pasunkėjusiomis 
gyvenimo aplinkybėmis.*Kai gy
venimas žmogui tampa labai .su
dėtingu, priseina žmogui dar ge
riau — dar gausiau,organizuoti 
savą asmenybę. Jei?žmogus tu
rės menką paveldėjimą, menkįą 
sudrausminimą ir menką pii? 
sitaikymą prie aplinkosjis • 
kentės nuo daugelio nenormalu
mų. Toks? gali būti /grūbuB .sa-- 

, vo apsiėjime.. neapsisprendžiąS 
ir sumišęs;.savo galvosenoje ,«r 
agresyvus- savo santykiuose su 
/kitais.'., >.■ sjhičj:’; x-J• t

Kai vaikas reikiamai nėsūsį- ‘ 
tvarko savo raumenim kai jo ner
vai tinkamai neveikia?^- toks jis 
negali gerai rašyti, tjis nepajė
gia surišti savo batų šniūrelio, 
negali tinkamai mesti, sugauti 
ar kirsti sviedinį. Toks nevykė
lis vairuodamas autųmobilj daž
niau susiduria su kitu. Toks mė- “ 
gina važiuoti užspaudas stab
džius. Toks užmiršta pripūsti pa
dangas, prisipilti benrifto. Toks 
duoda klaidingus judėjimo žen
klus. Toks- važiuoja pėr rau^bj- t 
na s šviesas. Toks pavėluoja užj 
spausti stabdžius, pastato auto^ “ 
mobili per toli nuo hlaligatvioį i 
Taip ir dar kitaip kenčia blogai 
suorganizavęs savą ’.ifšmenybę 
žmogus. Toks kankiną įvairio?. 
pai kitus. Suorganizuok tokio

neisra’us
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«(PrišrmlniniŲ nuotrupos apie Lietuvos Generalinio 
|(on3ulato Klaipėdoį atidarymą, veiklą ir likvidavimą)

ji * v J - . .f —' T J i ■ '3^-

jęietitsi.'Lietuvos vyriausybė -tuo

piliečius 
t>ų4ųŠįųį/ Ištįkin|Us .valdi nin- 

lus; paliekant,/neįspėjus / *— vo- 
fečių.pasta in^phęĮ. (T ką 

besakyti- apie KI^ kr. kilimo 
'^nopeš.TkjMė ątftomatiškai pa- 
B^Mė/Vdkiętijos .piliečiais. (Su- 
■/abiikįtita,’ ttšitorijir, kad Kląi-

kųlkbšvąidžiū ir h^fąsį-

neriuiunt, kįpi is .• Kauno per. ra<i 
jfif^buy® Jaunamas pa- 
^diiotL -^' jrrĮ “špiąūcios ‘antiški 
įfękib įvykio :K!aipėdėjfe nebuvo, 

tąi pijpmiAusia būtų^būvę ži- 
^oina Gubernatūroje — kuri, 'di- 

urnoje, veikė net iki balandžio 
f; d,';T^ttik.aįmęniška-panegiri
ka1 4-^4/ kieno, nors:: sufabrikuotą 
tem,;kad^tir<^yti'“koks aš bu-

KOzpanasaus'nera:.DUvę;. ,.,-; .
V/Xry < w.-:-T*

.^ .Nereikia , stetėtis’ todėl,. kad 
Ir/^^nisjkiitiškomįs dienomis 
^^^^fet’^b^išeiyh’dje, bu-

vo ir tebėra girdėti priekaištų 
tuolaikinei Lietuvos vyriausy
bei — už tokį chaosą perieį- 
džiant Klaipėdą vokiečiams. Bu
vo girdėti tada, ypač Klaipėdo
je, paskui ir pačioje Lietuvoje, 
pagrįstų ir nepagrįstų užmeti-1 
mų net tuolaikiniam Lietuvos! 
Pasiuntiniui Vokietijoje (Berly
ne) K. Škirpai^, kad jis “nesuuo- 
dęs” vokiečių kėslų ir apie tai 
nėpiaĮnformavęs iš anksto Kau
ną. žinoma, tokie užmetimai, 
pagrįsti ar pe — meta šešėlį jo 
diplomatinei karjerai (buvusiai), 
kurią jis* dabar. taip labai di- 
džiuojasi. Bet gi K. Škirpa bu
vo kariškis, gi koks kariškis yra 
diplomatas ? Kai perskaičiau da
bar K. Škirpos “Sukilimą”, tai 
net man, eiliniam piliečiui, at
rodo, kad jo nėra ko kaltinti ir 
prikaišioti neapdairumu ar net 
nesugebėjimu. Kaltinti, gal, rei
kėtų Kauno vyriausybę, kad ji 
tokį karį diplomatą, dargi taip 
ilgai, laikė labai svarbiame Lie
tuvos užsienio tarnybos poste, 
koks buvo skirtas Lietuvos Pa
siuntiniui ir Įgaliotam Ministe- 
run Berlyne.

Nuskambėjus vokiečių karei- 
yio'geležinio pado garsams Klai
pėdoje ir nuaidėjus Hitlerio kal
būs, pasakytos nuo miesto tea
tro balkono, aidams —- Klaipėdoj

šešiolikos metų Nency Hebb, Dearborn, Mich., 444 klvbo hate, padarė Šią nuotrauką Eastman 
Kodak kontestui ir laimėjo premiją. Josios molinu kiekvieną dieną paberdavo paukšteliams lę-. , 
salo kitoje lango pusėje. Katė negalėdavo pakęsti j paukštelius nepasižiūrėjus. Jauna fotografe .

mokėjo nutraukti ramiai tesantį paukštelį Ir pasiruošusią pulti-katę.
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ja- ibroas-knygr aįrašahti paskutinių 90 (1869*1959) metų 
llįęfiboų gyvennną ir^bi tiiądus darbus 664 psL Kaina 
.de Amerikos Lietuvių IsĮorįjos Draugija.

Č^itegda atvafiayęs lietuvis, pirmos 
izuptos šalppš draugios, statytos baž* 
tt-HŠo lpivė I2I 4I teatro draugija, 48 
dti "ii -314 veikleąių žmonių -bic^rafi- 
tiškįn Išocailisfmųt laisvamaniškų ir 
i,f^ęįj^os.niia^ldds, skaityklos; ban*
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ERIK0S LIETUVIŲ ETORUOB DRAUGUOS 
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priežiūra,, sveikata Įr grožis.grožis.
$3.00
$2.00 

A^OtOrA—.ŽIAURŪS ŽMONĖS. 7. 
^ispū«^Dabar^„__™— $2Ap 
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namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
feUL Eflcrienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
rtav galima-gražias, sodybų, pieveles išauginti. - Reikia patyrimo. 
Dabar Jfri IŠfijĮisĮ-nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė,

* 7 EgyBe^ėje. surašyta viskas, kad liečia. pieveles. Aprašyta kaip 
fate užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti'. Naujienos šią knygelę 
ftrdarinėja.- DžvsžiaVusięji vadi knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
tas toliau gyvena arba nenon užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
rrtM 'Money-GrtiėĄ''ų taes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome

uS'sk;J:? Ė N O s, 

ST^UHICAGO, ILL. 60608 
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I DnLfnmc Užtaria I (Indijoj), kur girtuokliavimas 
Vdnidldd UZldlld Į ir aik0holizma.s faktiškai nėra

Či nomas.

Dr. Lolli apie savo ilgų mę-“nuosaikų” gėrimą
ROMA, Italija. — Savo pro- j patirti su alkoholikais pareiŠ-

krašte, iki tol buvusiame Lietu- metrikų iš miesto metrikacijos 
vos dalimi, prasidėjo naujas gy
venimas, skirtingas, su iki tol 
buvusiu toje Lietuvos dalyje, 
kaip, diena t ir naktis: kariniu, 
politiniu, kultūriniu, ekonominiu 
ir visais kitais požiūriais, iš ku
rio taško j bet kurią naujojo gy
venimo sritį bežiūrėtum. Viso
kios lietuviško gyvenimo apraiš
kos, net žymės, Klaipėdoje din
go , galima sakyti, “per naktį”. 
Įdomiausia, kad taip greitai, vos 
poros dienų bėgyje, Klaipėda pa
virto hitleriniu Vokietijos mies
tu — nieku nesiskiriančiu, iš- 
-orėje, nuo senų vokiečių mies
tų net Vokietijos gilumoje. Gal 
tik su ta išimtimi, kad čia buvo 
kalbama dviem kalbomis: vokiš- 
kai ir lietuviškai, nežiūrint mies
te ir krašte iškabintų didelių pla
katų “Der Deutsche spricht nūr 
deutsch” (vokietys kalba tik vo
kiškai. V. B.). Vokietijoje toks 
(ar tolygus) “patarimas” buvo 
lygus Įsakymui. Tai visi Klaipė
dos ir krašto gyventojai gerai 
suprato, bet;— daugelis jų, ypa
čiai žvejai ir. kaimiečiai, net at
vykę į miestą kalbėjo lietuviš
kai, nors, ir tarmiškai, nesivar- 
žydami net^i miesto karinamo
se, kur paprastai rinkdavosi ne
mažai uniformuotų nacių/ ypa
čiai atvykusių iš Vokietijos gi
lumos. Ir taip buvo visą laiką. 
Kai .kurie lietuviškai .net rašė.

Buvo toks kurj ozas, mano pa
ties 'atveju,- patirtas Klaipėdos 
miesto valdybos metrikacijos; 
įstaigoje, kiek įtai. liečia lietusių: 
kalbą,, net * 1943 nr.-taigi, kai vi
sokia- lietuvybė, ypačiai tokiose 
įstaigose kaip .miesto, valdyba, 
jau senai -tarėja -būti “ausge- 
rottet”.. Būtent: ■- mano., sūnus - . . r. . . : - . V*—* J . ♦ JC.'—
Darius gimė.. dar.<Lietųvos. lai
kai sKlaipėdojel937 jūC/kovo 
mėlt, 20 d.. Tąda( ‘pasiėmiau, ’tik 
bažnytinius' metrikus (pakrikš
tijus) ir ; užregistravau kmięsto 
metrikacijos įstaigoje, kaip to 
reikalavo vietos įstatymas. Bet
gi iš miesto metrikacijos :'u*“: 
gosgos neprašiau (ir negavau) jo
kių - sūnąųs ^gimimo metrikų. 
Klaipėdoje gyvenau be pertrau
kos nub 1925m. ir šiaip taip išla-kos nub 1925m.'ir 
viravau net iki 1944 m. spalio 
pradžios; Kai 1943 m. vasarą 
darbdavys (vokietys-nacis) ma
ne įspėjo, kad man reikėsią L 
Klaipėdos išsikelti Vokietijos 
gilųmon, (Klaipėdoje aš negalė
siąs gyventi, o taip pat nei grįž
ti Lietuvon dėlto, kad ilgus me
tus dirbau su Brūvelaičiu šau
lių Sąjungoje), tada susigrie
biau tvarkyti ir visus “popie-

f^Nėseiiąi t išėjusi laukta? , ‘ J'*-*-’*:
•”/ ,: Jūozes Vaičiūnienės knyga

■TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
Peiįhmtimūi paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

■ AnsAmbliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
irtroka pašto persiuntimo išlaidų.

~ gailina gauti Naujienose arba pasįunčiant čekį ar Money or- 
au adresu:

.^ NAUJIENOS ; .
HW S6. Habted St, Chicago, Illinois 60608

įstaigos. Nueinu į tą įstaigą ir 
Laibu, žinoma vokiškai, su se
nyvu valdininku jo kambaryje, 
išpuoštame Hitlerio iy kitų tre
čiojo reicho dignitorių paveiks
lais bei didele hakenkrėuz’o vė- 
liava. Paaiškinau reikalą ir bu
vau nustebintas to valdininko .... x -T
klausimu (vokiškai) : ar norė
čiau, kad metrikai -būt<J išrašy
ti lietuvių kalbą? Skubiai pa
dėkojau už tokią paslaugą, ne
norėdamas maišyti jokių vokiškų 
dokumentų sūnaus gimimo at
veju, nes juk jis buvo gimęs Lie
tuvoje (Klaipėdoje mūsų lai
kais) ir dėlto būtų nelietuviška, 
kad 1937-m. metrikai būtų pa
rašyta vokiečių k’alba. .

Valdininkas pasirausė savo štai 
čiuje ir gana patėpkintu tonu 
pareiškė, kad laimei dar turįs 
net porą anų laikų gimimo me
trikų blankų, atspausdintų lie
tuvių ir vokiečių kalbomis.
/Nežinau tikrai kaip (lie

tuviškai. ar vokiškai) sūnaus 
gimimas buvo užrašytas yęgiš- 
tro knygoje, bet kai parėjęs na
mo pradėjau “studijuoti” dviem 
kalbom-atspausdintą bet vien lie- 
tuvių k^bojexužpiližytą ilgą gi- 
mimo metrikų _ Gėburtsu: 
kunde. — blanką,- tai nustebai 
kad net po keturių .metų nacū 
nalsocialistiško siautėjimo Kla 
pėdoje 'ir krašte, besistengiar 
išnaikinti lietuvių kalbą— Či 
pat 'miesto/vaidybpje/dar' tebt 
sėdėjo-žmogus taip puikiai- -mt 
Tęąs- lietūviškaĮne t^kaibėti;<bė 
ir /rašyti•.^eSūrinfckad/mųd 
lietuviškai nepasikeiteme nei vie 
nu žodžiu.--— „tame, kambaryj 
buvo 'daugiau'’ valdininkų ir < 
būt dėlto nebuvo patogu kaibė 
fei-Iietųv-iškai. Jis--išbraukė;-Ipa 
surašydamas;įtik du; lietuvišk 
žodžių-“Užrašų valdininkas” -,i 
pasirašė po vokišku „titulu /“De: 
Štandesbeamte in Vertfetung” 
Kasten — buvo Klaipėdos mies 
to valdybos valdininkas, vokie 
tys. Prispaudė Štampą liudijau 

kad už metrikus sumokėti
Pfenigių, datą it Nr. 2134 

___: parašo užspaudė ^valdiški 
antspaudą “Standėsbeamter ii 

' ’ —“papuoštą” ereliu ii 
__ juz’u. Data: 1.. Jul 

, / Memel”. žinoma- tai ma
tėt labai charakteringas i 

jau brangus dokumentą 
iš kalbinės. dvikovos Klaipėdo 
je — mūsų ir Vokiečių laikais.

Grįžkime prie temos: pasku
ti etuvos dienų Klaipėdoje 

žinoma, -prasidėjo 1939 m 
/ mėn. 23 vokiečių okupa* 
, bet tai dar nebuvo pasku

tinė Lietuvos diena Klaipėdoje.
, dieną virš Gubernatūros rū

mų iškilo didžiulė Lietuvos tri- 
j (šiaip jau, mūsų laikais, 

... plevėsuodavusi tik valsty
binių švenčių I^roga), kas reiš- 

ten (buvusioje Gubematūro- 
esant Lietuvos valstybinę 

— įstaigą, kuriai net 
dienos vokiėčių buvo 

eksteritorialumo teisės. 
Jau sekančią dieną, kovo 24, į 
Klaipėdą atvyko Užsienio Reika- 

M-jos ekonominio departamen
to direktorius Jonas* Norkaitis, 

titulu kaip Lietuvos vyriau- 
„. .j įgaliotinis (komisaras) 

perduoti likusį Lietuvos valdtš- 
cą turtą Klaipėdoje ir reguliuo
ti, su atitinkamaiš volde&ų čn>(

ganais, iškilusius. dėlto klausi
mus. ;

.. Tuo tikslų- ir vyriausybės pa
vedimu Klaipėdoje ’"buvo' likę 
Klaipėdos muitinės viršininkas 
Br. Vainauskas, Lietuvos Bal
tijos Lloydo direktorius L. Dar- 
gis, rodos inž. J.. Augustaitis, 
M. Gureckas, Lietuvos bei že
mės Bankų, uosto valdybos bei 
kitų įstaigų' bei įmonių atstovai 

su kuriais J. Norkaiciui teko 
dirbti — vokiečiams perduodant 
Lietuvos valstybinį- turtą.

Bet tai. . .truko, labai neilgai, 
nes atsiskaitymas už turtą bu- 

'4 7vo perkeltas į Kauno-Berlyno 
tiesioginį- susižinojimą ir Klai
pėdoje, buvusioje Gubernatūfoje 
tuoj pat įsikūrė Lietuvos Gene
ralinis -Konsulatas, o uoste buvo 
įsteigta laisvoji' Lietuvos uosto 
zona, skirta; Lietuvos. laivinin
kystei — ■ eksportui bei impor
tui. .Konsulato-vadovybę, perėmė 
iŠ Lietuvos Kbnšūlatb.Tilžėje at
vykęs konsulas J. Sruoga. Uos- 
'to laisvajai zonai tvarkyti buvo 
sudaryta Klaipėdos Uosto. B-vė, 
kurioje direktorium buvo-' pa
skirtas jaunesnės klaipėdiškių 
kartos lietuvis teisininkas. Mar
tynas Brakas, paskutiniais ke
liais mėnesiais (iki Gubematū- 
rą likviduojant buvęs Guberna- 
tūros teisinis > patarėjas, - pakei
tęs iki;.txd^se-.pąręįgose^.b^ 
dr. J. -.Sakalaušką)! 7' '

fC' ijoje ilgus metus praleidęs. 
Amerikoje psichiatras Dr. Geor
gia Lolli, kurs pensijos sulaukęs 
grįžo į savo gimtąją Italiją pa
reikšdamas, kad geriausias recep 
tas nuo alkoholizmo yra švieti
mas, ne abstinencija.

Buvęs savo įsteigtos klinikos 
alkoholikams Yale universitete 
direktorius ir 130 mokslinių stu
dijų bei kelių knygų apie alko
holizmą autorius, Dr. Lolli pa
reiškė; “Esu įsitikinęs, kad jei 
mes alkoholio neturėtumėm, tu
rėtumėm jį išrasti. AŠ pats pra
dėjau gerti būdamas trijų metų 
amžiaus ir tebegeriu praktiškai 
kiekvieną dieną ir, tiesą pasa
kius, netikiu kad savo gyvenime 
būčiau kada pasigėręs. Tai nė
ra' pasigyrimas, tai yra faktas”. 
Bet jis prisipažįsta turėjęs lai
mę gimti vyno gėrėjų šalyje

kė: “Mano įsitikinimu, mes ty
rime iš pagrindų keisti savo pa- 
žiūrą į alkoholizmą. Vietoje sen
sacingai skelbę gėrimo pavojas 
turėtume pirma iškelti jo nau
dą ir po to perspėjimą, panašiai 
kaip parduodant gerus vaistus 
kad ir pirma pasakoma, kokia tų 
vaistų nauda sveikatai ir po to 
iškeliama jų pavojus”.

Aprašęs visą eilę atvejų su 
geriančiais ir negeriančiais Dr. 
Lollų dabar 70 metų amžiaus, tu
rintis aštrios formos artritį, apie 
save pasakė, kad dėl skausmų 
negalėdamas užmigti jis naudo
jasi tokiu receptu: “Beethove- 
no muzika ir alaus bonka”.

SKAITYK TR KITAM PATARK 
SKAITYKI DEMOKRATINĮ 

bięnrastt -naujienas"

' “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojai . 
tik už $5.00 metams!

/ 
(Reguliari prenumerata — $10.00)

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

Prašome ištirpti ir prisiųsti 

; su' virš nurodytu 

prenumeratos 

mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANAI
Naujienose galima gauti puikių knygų, kur jos papuoš bet kokią’ 

knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psh
- K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl__________
' Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS.-- H tomas, 
i .. žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-
- RIJA, T ‘ • •

sėliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta
. tais viršeliais-------- ---------- '------------- --

- - Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, grimai įrišta, 416 psh
> Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. ___ ________________—4——-------------
- Juozas-Liūdžtus, RAŠTAI, 250 psL 

P. Liūdiiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 
88 psL -

• Janina Narūne,
' ‘ 170 psL _ ________ _____ __ ___________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232
■ . - puslapiai __ _ _________ _ ___ _______________________

■ Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

;:- N A U" J I Ė N O S , '' • *

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA l-6100į

S£JXJ 
S6.0Q? 
Gra-

I dabs. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir-
- S2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš- -- - - ---  - $2J0

$530- 
f

$5.0^

$1.0G ;
TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai ' J !

$3.00,

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

sumos w

IVERSAI
1800 So. Halsted St * Chicago, III 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. s TEL. 421-3070

i Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

c
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trims mėnesiams .
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ŽIEMOS DŽIAUGSMAI FLORIDOJE 
žinios žinelės iš Palm Beach 

turizmo ir atostogavimo pra
monė kasmet didėja ir klestėte 
klesti. *

Kasdien atidaromi nauji, 
prabangingai įrengti viešbu
čiai, statoma dešimtys tūkstan
čių ištaigingų butų, įrengiami 
nauji milijoniniai' restoranai 
ir steigiamos naujos pramogų, 
lošimų ir- kitokio- pasilinksmi
nimo įstaigos. Ir, nuostabu, 
kasmet žiemos laikotarpiu jos 
visos lieka sklidinai užpildytos 
ir vis dar jaučiamas jų trūkų-’ 
mas. . . ‘ ■ ■

Kai šalčiai sukausto veik vi
są žemyną ir sniego pusnynai 
apdengia gatves ir kelius, ke
liolika milijonų gerokai apša
lusių šio krašto ir Kanados gy
ventojų pakyla iš savo miestų 
ir miestelių ir būriais patrau
kia link šiltosios Floridos. Ypa 
tingai ši “migracija” pagyvėja 
didžiųjų švenčių laikotarpiu.

Paskutiniaisiais metais dau
gelis skundžiasi pasunkėjusia 
ekonomine ir finansine padėti
mi ir nedarbas siaučia daugely
je didmiesčių, tačiau Floridoje

Tačiau dar niekada Floridos [sujungė visus dalyvius Į vfehą eflę Hetavflkpą pramogas

Kodėl Maniušis neparodo tos geroves?
Stasio Jokubkos redaguojamai ir Chicagoje du kar

tu į savaitę pasirodančiai Vilniai kartas nuo karto 
straipsni sukompiliuoja J. Žiliukas. Dabartinėje Lietu
voje Žiliukas nėra buvęs ir kaip tos naujos gyvenvietės 
atrodo, savo akimis nematė. Jis tiktai blogai atpasako
ja tai, ką “tarybinės” Lietuvos premjeras Maniušis Vil
niuje leidžiamoje Tiesoje apie lietuviškus kaimus yra 
parašęs.

Vilnies bendradabris žiliukas atpasakoja Maniušio 
straipsnį “Apie Lietuvos kaimo žmonių gyvenimą”. Sa
vo rašinyje Žiliukas šitaip rašo:

“Lietuvos premjeras Juozas Maniušis visa tai 
rašo ne mums emigracijoje gyvenantiems. Rašo Vil
niuje išeinančioje Tiesoje Lietuvos žmonėms. Ir kaip 
Lietuvos vyriausybės atsakingas žmogus rašo ne ko
kius išmislus ir pristato faktus ne iŠ piršto išlaužtus. 
Rašo, ką Lietuvos kaimo žmonės -mato ir žino. Na, o 
emigracijoje subėgę reakciniai nationalistai apie Lie
tuvos kaimo žmonių gyvenimą sako visiškai ką kita. 
Meluoja kiek kuris išmano ir sugeba”. (Vilnis, 1976 
m. sausio 9 d., 2 psl.).
Žiliukas, nenurodęs nei vieno melo, visus vadina me

lagiais. Savo rašinio pradžioje sako, kad ■ emigracijoje 
gyvenantiems lietuviams reikia ypatingą dėmesį kreipti 
į Maniušio straipsnį, bet jis pats to straipsnio neperrašė 
ir Vilnyje,atspausdino. Tiktai straipsnio pabaigoje jis 
tvirtina, kad Maniušio paskelbti faktai yra tikri. Tikri 
jie tik todėl, kad jis yra “Lietuvos vyriausybės atsakingas 
žmogus”, žiliukas, neturėdamas- jokių Įrodymų, tvirtina, 
kad jis rašo “ne kokius išmislus”, bet pristato “faktus ne 
iš piršto išlaužtus”.

Bet Žiliukas jau pačioje pradžioje daro didelę klaidą. 
Jis tvirtina, kad Maniušis yra Lietuvos vyriausybės at
sakingas žmogus”, tuo tarpu tikrovė yra visai kitokia; 
lietuviams primestos vyriausybės premjeras visai nėra 
lietuvis. Lietuvoje jo visai nebuvo, kai Lietuva buvo ne
priklausoma. Jis net negyveno tose srityse, kurios prie 
Lietuvos buvo priskirtos, kai Vilnius buvo atiduotas Lie
tuvai. Maniušis iki šios dienos dar nepramoko lietuviš
kai kalbėti. Maniušis gimė Rusijoje. Ten jis augo ir į 
rusų komunistų partiją įstojo. Jo tėvai buvo Rusijos

dvarininkai. Malkovkoje jie turėjo didelį dvarą. Jis 
įstojo į Rusijos komunistų partiją, mokėsi Leningrado ir 
Kuibyševo kursuose,'tarnavo raudonoje armijoje. Rusų 
komunistų partijos centro komitetas Maniusį, kaip gerą 
stalinistą, buvo pasiuntęs į Ukrainą tvarkos ųvesti. Jis 
padėjo Chruščiovui suvaldyti Ukrainos komunistus, drįs
tančius pakelti balsą prieš Stalino. įvestą netvarką. Ma
niušis Lietuvoje atsirado tiktai su raudonąją ormija. Lie
tuviams premjeru jį primetė okupacinė sovietų armija. 
Net lietuviai komunistai premjeru jo neskyrė. -Tokioms 
pareigoms jį paskyrė rusai. Maniušis tarnavo rusams, 
kai įvažiavo į Liėtuvą su raudonąja armija,ujįs tarnavo 
rusams, kai iš premjero pareigų išstūmė Motiejų šumaus- 
ką; jis tarnauja rusams, kai žiliukams ir kitiems gražius 
straipsnius rašo apie Lietuvos kaimo žmonių‘gyvenimą/

Sovietų armijos gen. Černiachovskis paskyrė Mą- 
įniuš okupuoto Vilniaus ūkio plano komisijos pirmininku. 
Vėliau sovietų valdžia jį paskyrė visos Lietuvos rekvizuo
jamų turtų viršininku, o dar vėliau sovietų Vąldžia jį pa
skyrė “tarybinės” Lietuvos premjeru. Maniušis yra tik
tai sovietų valdžios tarnautojas, paskirtas lietuviams iš
naudoti. šiandien Lietuvos komunistų partijoj yra daug 
žmonių, baigusių net aukštų mokyklų specialius kursus, 
bet sovietų valdžia nerado nei vieno lietuvio, kuriuo gar 
lėtų pasitikėti. Jie paskyrė rusiškai kalbantį Rusijos ko.- 
munistų partijos narį Maniusį pavergtos ir rusų okupuo
tos Lietuvos premjeru, žiliukas, perduodamas lietu
viams ruso Maniušio kelias mintis, turėjo pngmntį, Į^ad 
pats Maniušis atsirado Lietuvoje tiktai su "soyiętų tąn- 
kais ir premjero pareigoms jis buyo paskirtas rusų, par
tijos centro komiteto. ; t G

Lieka dar vienas svarbus klausimas, ’ kurio Žiliukas 
nepastebėjo. Tas klausimas yra toks :' jeigu dabartinėje 
Maniušio valdomoje Lietuvoje tiems : .kaimiečiams taip 
jau gera gyventi, jeigu Juknaičių tarybinio ūkio gatvės 
yra asfaltuotos ir prakiurę stogai šiferiu dengti, tai ko
dėl tas Maniušis Lietuvon nuvažiavusiems Amerikos lie
tuviams neleidžia nuvažiuoti į tuos kaimus ir savo akimis 
pamatyti,- kaip tas lietuviškų kaimų asfaltas atrodo ir 
kaip tie Lietuvos kaimo žmonės gyvena.

Amerikos lietuviai žino, kad Maniušis labai daug 
prisidėjo prie Lietuvos gyventojų vargo ir skurdo?-Jei
gu Žiliukas ir visi Amerikos “progresistai” tiki toms Ma
niušio pasakoms, tai kodėl jie nepaprašo to paties Ma
niušio, kad Vilniun nuvažiavusiems lietuviams leistų, ųų- 
važiuoti į tuos naujus lietuviškus kaimus ir -savo .akimis 
pamatytų, kaip tie kaimai atrodo ir kaip žmonės ten 
gyvena? f

valstybė aebąvo susilaukusi 
tokio svečių Antplūdžio, kaip 
šiais metais Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų laikotarpiu. At
rodė, visa Ameriką ir Kanada 
vienu ypu sugriuvo į žį kraštą. 
Visi į Floridą vedantieji keliai 
buvo kimšte užkimšti auto ma
šinomis, į visus aerodromus 
lėktuvai tiesiog tirėtais debesi
mis skrido ir jų tarnyba nieku 
būdų nepajėgią tvarkingai pri
imti pakeleivių.

Daugelis atvažiavusiųjų 
džiaugėsi gay^ yietų viešbučių 
įalių ą.r restoranų salėse ant 
greitomis parengtų čiužinių pa
miegoti, 9 dar kiti turėjo pasi- 
Lalpinti praėjimuose ūr 
angluose arba prąyargti kelias 
naktis automobiliuose jų pa
sta tymo aikštėse. • • "

Ir mūsų tąųlięčiąi gausiai įsi
jungė į atostogaujančiųjų mi
nią; J visas Floridos lietuvių 
kolonijas privažiavo labai daug 
svečių.- Ir Floridos lietuviai 
tikrai džiaugėsi ? sulaukę tiek 
daug senai matytų .draugų, pa
žįstamų ir giminaičių, fe*.

Ypatingai dąųg' yiengeųčių 
suplaukė į Pahų I^c^ ^yįį^ę 
1 ' . įsiį^ngė 'į ^ios įąąu-

mus prisiminimus, kai šj šven
tą vakarą-pndeisdaio savo tė
vynėje, savo brapįųoregjnj- 
tųbsė namuose. Viri nenoriai 
sjnnrtėąj, kū
čių vakarienės rengėjam?, tal
kini nk amsi r darbščioms klubo
hąrėrris’. u ~

TRIUKŠMINGI NAUJI METAI
Jau ąnirą kartą Pąįnj Beacb 

Liętavių Klubus rengė JfąŪjiįj.ų 
Metų fųtiįmą.' Jis fiąįajęne-! 
tais įyyjįž pųo^ųipje j&ifcy 
Inn lįm^eĮų sajėjp. Xį|Tšį >>>* 
tų ji Jau buvo sklidinai ųžpil- 
į&Ja mg ’ J
cija tvirtino, kad dar niekad

Įima buvo sunkti mūsų faą^e.- 
aų iš Ohio, New Jersey, New 
Yįfkg.TteąąĮĮyjmijoą,' įąęi drau
giausia pąąĮfpdė ią Čikagos.

M# Wi 
ridįęčįaį ą&idĄrė mažnnįoję.

ir tuojau

v.eik 200 žmomų. < -?fiį
Kaip ’visa Floridos valstija 

šiais jnejaif jnesitikėjo ir meira- 
vp tinkamaif- pasirengusi pri-

tuvių kolonijos .gyveninių. Gai
la, kad šiuų ,mętų Judo Bęach 
yra likęs yięHui-rienss Įieįtuvįš- 
kas A. ir y. ^pmkų - “S^įhire 
Sea” motehs. ■ Jis įmyo perpil
dytas lietuviais ■ svečiais. r'Kąip 
paprastai, Tomkų - . ąyetąjnė 
tuojau savaime liko liętuyių 
susižinojimo ir tarpųsav.ėą in
formacijos centru. Malonūs -ir 
visada svetingi Tomkai darba
vosi sušilę, 7- stengdamiesi gali
mai daugiau pasitarnauti -vi
siems mūsų tautiečiams ir jiems 
įvairiai-pagelbėti, -■ '^'r

Atvykus 'tokiam dideliam bū 
rįųi -syeoų, paavėjo ir Pąlm 
Bęach Ząętuyjų Klubo veiklą.

ĮSPŪDINGOS KŪČIOS" T'

Klubio ponios šokosi pąreng.- 
ti iškilmingą Kūčių vakarienę. ■ 
Džiugu, ‘kad šiam sumanymui, 
labai' daug imciatyvašs parodė rengti įspūdingesnė; programs^ 
ir iš tolimos ' Čikagos atvykę kuri šį .<pįąieųgįmą payęrsįtų 
klubo nariai — solistė J. -Šai- ~ 
nienė ir ihž K. Biškis; •

Prie skoningai Ir gausiais 
valgiais nukloto didžiulio sta
lo Kūčių vakarienei susėdo 80 
asmenų. Dr. J. .šalna sukalbė
jo maldą, p solistė šalnięnė ir 
J. Dąugebįenė, paĮydųnoš akor 
dęonu jaunojo Rainos, pagie
dojo keletu kalėdinių giesmių. 
Visa KūčiųJ vakarienė buvo 
pravesta prisilaikant visų * lie
tuviškų tradicijų- ir tvarkingai 
parengto vakaro jauki, pakili 
nuotaika bei jo iškilmingumas

pįūdžio, taiji ir Klubo valdy-. 
bos nariai 'riet ir sapnuose nėr 
šusaphavbj ’ kad’ šis ~ patėn’gi-
mas patrauks^ toki Tiidem mu* 

demesj. Tad ir nenuos- 
Ūbu, kadi baliaiis " techniškai 
me pareigūne gahma bu,vo par

sužavėjo ąe

kių nusiteikimą  ̂jr jų spindin
ti jauna tvilką išvaizdą. Na^l

"dimes akort
<Jovės kruopščiai parengtas yre- 
Šiems pasirodymams, p jp origi- 
naĮpš repertuarus TŠskifia jį iš 
įritu panašaus pobūdžio rųejjį- 
ni^vįenetų. |ipamb 
slrodyTpasTabąj paįyąif 
Ernos FJoį'įĮs, ų ypąįnįai

P«^9 bar švenčių j»etu M-

■Švęųčjų įkąrąjis gąhjg lįeį 
wife

-__ • 1 .. »

ijte ąįaųrę.- Kę^A? bmi^ĮĮ/ kad

kad - ^U w;Ws,' fį&ly.&š’

parivaaksčioiį, pa^augaitii, pa

❖

l k*

^a^ilsay^-
_____

maudyti ir papižjĘkyK

Rraėitb šeštadienio,5 šausiu

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

kiek užsienio valiutos. Aukščiausiai žinoma stovi Ame
rikos doleris, bet jeigu studentai gali gauti vokiškų 
markių, prancūziškų frankų, tai dar geriau. O jeigu į 
kurio rankas patenka šveicariškas frankas, tai dar 
geriau. Ne tik Rusijoje, bet ir Lenkijoje žemiausiai 
stovi rusiškas rublis. Lenkai žino, kad rublis užsieny
je nieko nevertas, o pačioje Rusijoje už rublį mažai ką 
tegali nupirkti. Doleris ar šveicariškas frankas Rusi
joje yra daug naudingesnis, negu rublis.

SUOLAI POILSIUI IR POKALBIAMS

Prie hotelio, kuriame buvau apsistojęs, yra pasta
tyti cementiniai suolai. Vasaros metu ten galima pri
sėsti ir pasikalbėti. Kai aš kur nuvažiuoju, tai vis ban
dau su žmonėmis susitikti ir rasti kokią nors kalbą. 
Varšuvoje kambaryje taip pat nesėdėjau. Prie vieš
bučio teko susitikti kelis įdomius žmones.

Vienas gana gerai atrodantis vyras netoli viešbu- 
paprašė manęs cigaretės. > .

— Neturiu, nefrukau. — aš jam atsakiau.
— Tai gal dolerių turi?
— Neturiu ir dolerių,R—jam atsalčiau.
— Ar jau iškeitei? — jis paklausė.
— Nekeičiau, bet ir neturiu, — jam paaiškinau., 

Nežinojau kas jis toks buvo ir kuriais sumetimais jis 
mane užkalbino. •

— Ar nebūsi čikagietis? — jis manęs paklausė.
— Taip esu čikagietis, — Jam atsakiau. Tie žo

džiai atidarė lenkui bumą. Jis maątuojau pradėjo 
pasakoti, kaip jis savo laiku gyveno prie North Ave
nue ir Milwaukee sankryžos; kaip jąm sekėsi dirbti, 
kaip jis turėjo automobilį ir kitus dalykus. Aš jam pa
sakiau. kad ir aš Northside gana gerai pažįstu, nes ten

19
Tas pats žmogus man tvirtino, kad susirėmimų 

metu gyvybės neteko 16.000 Varšuvos sukilėlių. Tiek 
patys sukilėliai buvo suregistravę. Kovų metu dingo 
be žinios apie 6.000 sukilėlių. Jie, greičiausiai, buvo 
užmušti bombardavimo metu. Jeigu jų neužmušė prie
šo kulkos, tai jie neteko gyvybės namų griuvėsiuose. 
Daugelis žinojo, kad kiekvienas namas buvo ginamas. 
Bet kai namas bombos būdavo nugriautas, tai gynėjai 
dingdavo. Niekas griuvėsių nekasinėjo ir žuvusių ne
surado. Apskaičiuojama, kad žuvo 200.0CM) \ aršuvos 
civilių gyventojų.

Užteks apie sukilimą. Jeigu būčiau visas pastabas 
surašęs, tai būtų ilgiausia istorija, bet man matos, kad 
bendras vaizdas, kuri man paliko Varšuvos lenkai šio 
aprašymo metu yra paliktas.

LENKIJOJ YRA DAUG PLEPIU

Be plepių šoferių Varšuvoj yra ir šiaip labai plepių 
žmonių. Visi labai noriai šneka su amerikiečiais. Jie 
įsivaizduoja, kad kalba su Amerikos lenku, kuriam 
gali viską išpasakoti, pasiskųsti ir net pagalbos papra- 
švti. Pirmiausia kiekvienas paklausia, ar turiu dolerių 
iškeisti, o kai išaiškini kad tokiais klausimais nenorė
tum su juo kalbėti, kad nepakliūtum, tai jis tuojau 
paaiškina, kad jau Cromulka buvo leidęs lenkams tu
rėti užsienio valiutos, o Giczekas šiuo atveju paliko dar 
didesnę laisvę.

> ašaros metu studentai ir vyresnių klasių moki
niai važiuoja j \ akarus. kad galėtų užsidirbti bent | vienoje ligoninėje ir man teko dirbti.

čio

<

mąi visi susirinkusieji darbio
je,' drąugjSkdjė ir'triųkšmią- 
goję ’nuotaikoje pasitiko '^u-.

' Klubo valdyba jau. dabar 
pradėjo planuoti sekančiųjų 
Įpetų sutikimo programų ir da
ryti pagrindinius pasirengimus' 
ir sekančiais metais ’ p asitikti ir

ja faelstvių tautipe

literatūrą.. / Tas “iri’ 
do.te reūęalo.
v Paskutinėje skiltyie. 
tiriame paragraie - ~afeĮ 

jie nejudėjo

įįkra lietuviška šve^t§<7:.’
1 Daugelį svečių Jau dabar 
ųž$įsakė vietas sekančių'’JSįgp; 
Jų jų Metų .sutikimui. ... ...

UI t i“-’. -Z

/į KULTŪROS ĮVAmENY^ĖS į 

švenčių laikotarpiu P.alm
Beach apylinkėje būva ir.-įi^sB 
giau mažesnių parengimų. 
Gruodžio mėn. 28 dj įvyko'- ka
nadiečių -"Windsor® ■' mergaičių- 
“Atsro^’ --- kvartete pąsirody-
mas.- Šiam kvartetui vadovau
ją V. Tautkevjčieųė. . Kvąrie- 
tas meniškai ir skoningai išpil-

s - - v-* ■ . jt ■T t e ;
Kai jau pasij&,eįtėm kęjiais sak,ihiai$, tai aš įsidrą- 

sinaą ir jo pąkįaų$iaų.: * • ‘ T . n -.įj
— Kodėl Varšuvoje visi taip viešai prašinėja-dole

rių? ? 7 j' J u
— Dolerių žmonės klausią ir kitur, bei ten mekle- 

riai pjrma apsįdąiro, n tiktai-vėliau paklausią,. tuo ląx- 
pu Varduvoje jie JoĮęrig prašo viešai, mjų kijtg'nesi
slapstydami. ' ; .- r

— Čia yrą .du dąlykąi: Pirmiausia, kiekvienas 
varšuvietis visą laiką komįbinųoją, •— pasakė lenkas.

— Jeigu jis gali, be algos, dar yieną kitą ?1 o tą už
dirbti, tai jau didelis dalykas. Iš vienos algos Varšu- 
v<
\ aidžią siūlo už dolerį 33 zlotus. Aš tau pasiūlyčiau 
66 zlotūs. Valdžia daug uždirba už dolerį, aš taip pat 
dar gerokai uždirbčiau, todėl mes visi ir prašinėjanąe.

— Nebijot Viešai prašyti, nes Lenkijoje neuždraus
ta užsienio .valiutą laikyti, už dolerio ląikyjpę pabarti-' 
nė lenkų valdžią krašto gyventojų nebaudžia. zTuė4arJ 
pu Rusijoje komunistai baudžia i
DabarPTO pirštus pradeda žiūrėti, ^t iki šio 
meto-jie gana smarkiai bausdavo. *

— Tąi valdžią jūsų už dolerius nebaudžia?-— aš jo1 
dar pąklauaiąuJ š . ,

— jįle, - nebaudžia, nes įsitikino, kąd tas ydoįęrią: 
vis vien .nueis į valdžios rankas. Valdžia turi įvairiau
sių prreątepių dolęriai-ns, rinkti., Kai žmonės dolerųų tu
ri. taidr vąldžia jjali turėti, bet Itšii žmonėms 
tą doteiprų įsigyti, ? tai ir valdžiai nėr# jįj rąnkięjj.

N^Yalonus klausMaš
' . UJ’.' *v '. y1'‘t.i

įsidrąsinęs tokiu aiškinimu, aš dar vieną-klausi
mą paklausiau:

£

’ii?f-

Jo prb^espriui.. .”< o ttĮrėjo

DRAUGAS TR BIČIULIS

ę P gęriaurią Lenki jos Jnjeli-
gentiją? ? tu,, i. <

as įmirko, - apsidairė -ir'
tarė

— Paxistw^j ^aixstwo l — tai ^ądare^ į b
Aš supratai, jog tad būta lenkiškos vaidins d^r- 

^>as. Man jbjiyo artį
džios, ar tai buvo padaryta ankstyvesBRj'lenkqfvaMfeqi 
Aišku buvo tik^i-ydeaa: lenkui įntejigentui buvo sunka 
gyventi Lenkijoje, žingeiduino stuhriamas, aš dar vieni 
klausimą pakausiaui LT r AL? Lę“ £ ~ |

— Jeigu kH4q taras, tai-ar prasidėtų ^aras su 
oje sunku pragyventi. Viskas brangu, a pinigu nėra-
- . ,v.‘ * vMano plepus lenkas ir vėl apsidairė h* tarėi

— Nesu pąjmąšąs ir^ežįnąu jųr JciJs jrįada kils k%- 
r^is... niekad negalėsime apsieiti..', mariau,
kad geriau bust, j'erfln aš "jums duosiu tekį palygiaimą.' 

ij? ,yįega|» greta kito. Vfen& 
______________ ‘ -jokiŲ >tnemalonumą

už kaimyM ivairii
i žiūrėti, >et ikisiaįJmįA .r . , ’{T

ramus, tvarkiny

kaMrybės,. jr ir;
tė, ^ad jis nkĄa^,ĄąbeBore^o da^&a^abinęgs prie šu 

daugiatf)

JOS VISAD RAŠO

KITE
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

. ’ - i Wi 
neb yjt saw 
s imtis

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. LŲ 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei' neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. G K. BUDELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ ’ 

CHIRURGIJA
Telef. 695 0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

\ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS .

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

'Rend.: 388-2Z33
OF1ŠU VALANDOS: ( 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7-vaL, 
antrad.. penktadienį - nuo ■ 1—5. tree. Į

ir šestad. Ūkiai susitarus. j

t Algirdo Budrecko š. m. sausio 
6 d., Marquette laidojimo koply
čioje, Chicagoje prie velionio 
Kavaliūno karsto’’ pasakyta at
sisveikinimo kalba:

žmogų vertiname tada, kai jo 
netenkame. ■Teis. Pranas Kavaliūnas tei
sinį darbą pradėjo dirbti nuo pat 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kų. Pradžioje buvo apskrities 
viršininko pareigose. 1925 m. 
buvo paskirtas apylinkės teismo 
teisėju. 1934 m. Kauno Apygar
dos teismo teisėju ir vėliau to 
paties teismo skyriaus pirminin
ku. ,_

1944 m. Lietuvą užplūdus ko-
■ munistiniam ’ raudonajam ma
rui, velionis kaip ir daugelis lie
tuvių apleido savo, tėvynę.

Į Tremtyje sunki ekonominė 
i būklė Vokietijoje ir savojo kraš- 
į to pasiilgimas nepalaūžė velio
nio, nes jis buvo tvirtos valios sininkus, kad ir sunkiai uždirE-

Lietuvoje keletą metų man 
teko su velioniu dirbti. Tai įu-

pavyzdys stropumo,'darbštumo, 
jau nekalbant apie jo neišpasa
kytą atsidėjimą būti teisingu, 
objektyviu bešališku.

Mūsų visų atminime jis liks 
šviesi asmenybė.

,1949 m; velionis su šeima at
vyko į JAV. čia jo nįekas ne
laukė, apart sunkaus darbo. Čia 
sunkiai dirbo ne savo profesijos 
darbą iki išėjo į pensiją. Per tą 
laiką užaugino, išmokslino Ir iš
auklėjo lietuviškoje dvasioje sa
vo vaikus. ’ "

Būdamas tremtyje jis nuo pat 
Lietuvių Teisininkų Dr-joj įkū
rimo buvo vienas iš aktyviausių 
narių. Visad dalyvavo susirin
kimuose, kol jo sveikata leido,, 
ir per visą tą laikotarpį rėmė 
vargan patekusius kolegas tei-

žmogaus.

Taigi

ti paskirtimi 
džius mirusdžius

amžinęs

j\ąiriąU’ 
ų, kurie jį j 

ų jis sielojosi.
kolegos, 

pareiga tar- 
eikinimo žo- 
į Teisininkų 

nariui 
Pranui Ka-

llSVi

vanunm.
Liūdna skirtis ir dar sunkiau 

įsisąmoninti, kad kolega Prąnas 
jau yra apleidęs mus, bet jo 
tauri dvasia lieka su mumis.

siais męs, tęisininkai, o ypač 
L. T. D. Cbicagos skyrius šį liūd
ną įvykį skaudžiai pergyvename.

Brangus kolega Pranai, didžiai 
nuliūdę mes, teisininkai, Tavo 
koletus, su Tavim atsisveikina
me, laukdami savo galvas prie 
Tavų karšto ir reiškiame Tau

DR. PAUL V. DAnGiS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Manheim RcL, Westchester, l|L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį, 8—3'vai.
Tel.: 562-2727 jarba 562-2728

GARANTUOTI 
RADIJAI

NUO 88.50 •
I • - ■ ■■ ' ••

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 '

Arid. 9—6; pirm, i^ketv. 12—8. 
Sekm. ir tree, uždaryta.

tais pinigais. Daug kartų jis 
buvo išrinktas į Centro-ir Chi- 
cagos skyriaus teisininkų val
dybas. i

Su velioniu mano artimi ry
šiai buvo ne tik kaip kolegų tei
sininkų, bet ir kaip spaudos žmo-

Ilsėkis ramybėje toli nuo savo 
gimtųjų narnų ir-laukų, kuriuos 
Tu tarp mylėjai-ir jų visad il
gėjais. ■ ,
r Reiškiu gilią užuojautą našlei 
žmonai Aleksandrai - Aldonai, 
dukrai Margaritai, sūnui dr. Al
girdui,’ giminėms ir artimie
siems. -

ŠVENTO RASTO pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Dievas yra šviesybe ir Jame nėra jokios tamsybes* — Jono 1:5.

% y • •- * • • 4 F*'- $***-*

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti
kroji šviesa". Todėl j savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
tojų aiškinimus.' f

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rūšie11? Į t< klausimą atsako knygute "Viltis po mirties**, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F/ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.
' " ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

REŽ.: GI 8-0873
Dg. W. EiSIN - EiSiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5^2670

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

I , - „u I , .... ..... . ....... . - - ....-.1

TEL. — BE 3-5853

DR. A. B.‘ GLEVECKAS' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 163rd Street 
'Valandos 'pagal

(PUTRAMENTĄS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 
; -■ piu papuošimui -ir sezoninės 

. - kapams gėlės.
RGY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

... .......... ■

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills

- .,2443 WEST_63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Tel: 561-4605 ir'46$įi44fc
s O Fl'S A 1 S C' "

100T N. WESTERN AVĖ.
’5214 N. WESTERN AVĖ. '
Valandos pagali susitarimą. ;.

Ofiso tek: HE 4-1818
-Rezidencijos: PR 6-98GT

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALfeTAS 
2454 WEST 71 si STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir* penkta-' 
dieniais nuo 3 iki vaū popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMAI

MOV I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

~ iš. įvairiu-atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place, 
Tel.: F Rentier 6-1882

Tel. 737-5149

DR. FRANK PLECKAS 
0PT0METR1STA5 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W.-71st 5f.
Tik-rina akis. Pritaiko akijjfus ir 

■X ‘-contact lenses ’. ’ • '
Vai. pagal susitarimą- uždaryta, treč. ■

DR. TEONAS SE18UT1S
INKSTU, PŪSLĖS IR-’ 

PROSTATOS* CHIRURGIJA 
2656 yĘST 63rd STREET

Vai,: af?~3d.*jttūd s^-4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas. ret. telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS,
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 26^2 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

Lietuvių 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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, .ILL. 60629

V/Tumosonis, M. D., S. C 
C H H U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Reiid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. US 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0, P.
-y 0RTH0PED4S-PR0TEZISTAS 

yflb Aparatai - Froiezai. ateti. Ban-I 
riaiai Speciali pagalba kajoms 
(Arch Supports) ir L t.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Seime, kuris 
įvyko 1975 m. lapkričio 29 — 
30 d. d. Brooklyne, N. Y-> da
lyvavo net keturi asmenys iš , 
Kanados, čia pateikiamos Sei
me kanadiečių kalbų, santrau
kos. . ",

.Tonas Simanavičius, Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkas, 
sveikindamas Seimą, - pareiškė, 
kad Kanados lietusiai VLIKą' 
laiko vyTiausiu Lietuvos lais
vinimo politiniu organų ir kad 
jo darbus remia 40,000 Kana
dos Eetūvių. Jfė Vdsario šėšio 
liktosios minėjimuose savo au
kas skiria tik ' Tautos Fondui. 
Kalbėtojas pageidavo, . kad ir 
Amerikos bei kitų kraštų lie
tuviai Vasario 16-sios' minėji- 
mįuose savo aukas skirtų tik 
Tautos Fondui.*

Kanados Tautos Fondo At
stovybės pirmininkas Augusti
nas Kuolas pasakė: “Jau ke
linti metai įš eilės turiu progos 
prabilti į šią garbingą VLIK o 
Šeinio auditoriją. Ankstyveš- 
niūosiuosė savo trumpuose 
pranešimuose ’ kėliau įhihtį, 
kad kanadiečiai lietuvi ai,j siitėk 
darni palyginamai nemažas su- 
'mas Lietuvos laisvinim reika
lams, VLIK o veikloje ir dar
buose veik visiškai nebuvo at
stovaujami. šiandien turiu pa
sidžiaugti ir Tamstoms pasa
kyti, kad šioje auditorijoje ma
tau keletą' Kanados ' lietuvių. 
Kaip ir kitais metais su malo
numu ir pasididžiavimu turiu 
pasakyti, kad Kanados lietu- • » • x • •. . » į "'♦■y
viai VLIKo darbus remia ne tik 
geru žodžiu ir moraliniu prita
rimu, bet ir labai konkrečiai: * • Ii
žymia pinigine parama”. To
liau kalbėtojas paminėjo, kad 
nors Kanadoje VLIKui aukos 
neatleidžiamos nuo mokesčių, 
tačiau aukotojai, suprasdami 
Lietuvos laisvės reikalą, duos- 
niai aukoja. Pakvietęs Tautos 
Fondo pirmininką A. Vakseiį, 
įteikė jam čekį ^,00Q doj. čia 
pat paminėjo,' kad ’15^00 doL 
surinko pasiivėptciis Antanas 
FiravičiuSj Toronto Tautos 
Fondo atstovybės pirm įninkąs.

savo žodi, tarė: ‘Tie
ka išveš KOva, Tautos

siau, kas tas aukas surenka ir 
pridėjau:' tokie atstovai ne
tinka VLĮKo suvažiavimui. Ko
dėl? Gerbiamieji, metinis VLI 
Ko biudžetas yra tik 52,000 do- 
lerių, su kuriuo reikia vesti Lie 

• tuvos laisvės kovą visame lais- 
1 varne pąsąųjyjey kai čia vieto- 
je vieną parapija turi didesnes 
pajamas metuose, kaPdakta- 
ras specialisfas uždirba dvigu
bai daugiau į įlietus, kad vie
nas skelbimas Reader’s Digest 
ar New York Times kainuoja 
dešimtimis ir šimtais tūkstan
čių dolerių, kaįdidesnės lietu
vių kolonijos, bą^ų^.čioms, na
mams, organizacijoms, kon
gresams į metus sudedama de 
šimtimis ir šimtais tūkstančių 
dolerių,. 'Tad kokią dalį ir ko
kį nuošimtį atiduodame Lietu
vos laisvės kovai?' Ir dar, at
stovams, važiuodamas į VLI- 
Ko Seimą, kaip iš tos saujos 
grudų, skirtų tėvynės laisvei 
ginti,--atimti dalį savo kiemui. 
Tai yra daugiau kaip savo mo
tinai numauti paskutinius ba
tus ir ją basą išvary ti į sniegą”. 
Tęsdamas savo kalbą, pasa
kė: “Yra aukotojų, kurie kas 
metai duoda aukų 30 — 50 — 
100 — 500 ir kartais 1,000 dol. 
Tautos Fondui”.’ ft x «

“Dabartinės sudėties Tautos 
Fondo Toronto apylinkės atsto 
vybė savo darbą pradėjo 1972 
m.* sausio 1 d. Ketyeriu metų 
bėgyje Tautos Fondui aukų 
surinko sekančiai: 1972 m. — 
8,240 dol., 1973 m. — 9,700 dol., 
1974 m. — 14,754 dol., 1975 m. 
—-17,375 dol. Iš viso 50,159 dol.”

KOMUNISTAI JAU
NESIŽAVI MASKVA !

Prosovietinių komunistų par
tijų Europos blokas pradėjo 
braškėti. Tokias išvadas daro 
specialus iš Paryžiaus praneši
mas įdėtas sausio 4 d. The New 
York Times dienraštyje.

Ten rašoma, kad maždaug 
prieš du mėnesius Prancūzijos 
ir Italijos komunistų partijų 
lyderiai, Georgę Mareliais ir 
Ęnrico Berlinger pasirašė susi-j 
tarimą atsipalaiduoti nuo Krem; 
liaus įtakos. Viena ir kita par-1 
tijos pasisakė už demokratiš
kus principus.

: S

Paskutinieji įvykiai, būtent: t 
nesenai . Vakaruose pradėtas' 
demonstruoti filmas, rodantis 
Sovietų Sąjungos koncentraci-. 
jos stovyklą okupuotoje Latvi
joje, sovietų reagavimas į jų 
disidentų pasitarimus su Eu
ropos komunistų partijomis, 
Sovietų Sąjungos nesantaika su 
Kinija, Portugalijos prosovieti
nės komunistų partijos nepa
sisekimai ir kt, dar labiau pa
skatino Prancūzijos komunis
tų partiją atsiriboti nuo Mask
vos. Prancūzijos komunistų 
partija nustojo pinigais remti 
prosovietines Graikijos ir Is
panijos komunistų partijas. 
Dabar dedamos pastangos su
šaukti Europos anti-sovietinių 
komunistų partiją konferencį-j 
ją. Minimos Prancūzijos, Itą-; 
lijos, Jugoslavijos ir Rumuni
jos komunistinės portijos.

SKAITYK P/T-Š 111 PARAGINK

kitus uęAiiięv 
iU U • TEKĄS

vo bendradarbiams, atsidėju- 
siems aukų rinkėjams Juozui 

Baigdamas savo efektingą Vaičeliūnui, Petrui Morkūnui 
kalbą prelegentas padėkojo sa ir Vytautui Montvilui. (Elta) f / *• ■ ' ■ '

2850 Welt 63rd $♦., Chicago III. 60629 
Telef.: PRospoct 6-5084

HUP S 
AMfRICAS

Antanas Firatnčitis^ *pra<fė' 
damas savo žod, 

į lovos "
Fondo aukos. Tanios Fon
veikla. VftŠfas tautietis manęs 
paklausė, ar aš dalyvausiu 
\”LIKo suvažiavime. Atsakiau

j — dar nežinau. Tačiau jis dės
tė : “Gavai! iš Amerikos vienos 
lietusiu patlijoS' kvietimą da
lyvauti VLIKo stivąžiavime. 

j Reikia žiūrėj kad ir Kanados 
atstovas bfitų VLtKe. "Kan.ąiia 
surenka tokias dideles aukas 
Tautos Fondui ir jų dalį reikia 
gauti Kanadai! z\š jo paklau-Į^^

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
Ji/ ■ 2533 W. 71st Street
ft Telef.: GRovehill 6-2345-6
Jį 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef;: TOwnhall 3^2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštė TOTOMOBILIAMS PASTATYTI

E U BEIKI
GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
J ? VO, :

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

, , » - J rn; t - - ’

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

N A R IA I:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių '• ' H; M > į
Assoeiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS. M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 Su. 50th Ąv&, Cicero, LIL Phone: OLympic 2-1003KAZIMIERAS DEVEIKISr •-< ■ * J , t' i f | v 4 J f ’KJ* v

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1975 m. gruodžio 
mėn. 31 d. ir buvo palaidotas 1976 m. sausio 5 d. Sv. Kazimiero Lie- 

f tufrių ktfĮfinėse, Chicagojė. " :

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutini patar
navimą ir palydėjo^ į amžino poilsio viet4.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Patlabai, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą, ir palydėjo velionį*! kapines.

tyuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė Sv. Mišias už jo sielą. Dė
kojame visiems ktfrie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums toje 
liūdesio valandoje OŽUojauU.

Nuoširdžiai dėkojame S. L. A. Centro valdybos, S. L. A 301-os 
kuopos, Ralfo Cicero skyriaus, Altos, Simo Kudirkos Fondo, **Nau- 
jiemT, Lietuviu Bendruomenės, Lietuvių Respublikonų organizacijos 
ir Lietuvių Demokratų organizacijos atstovams, tamsiems jautrius at- 
sfcveiltfnimo žodžftsu ’

Dėkojame v įsiems Iridotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime ^Hmybėk padėkoti.

f j1 * r
1 Dėkojame ^rabnešiąms ir Laidotuvių Direktoriui už malonu pa- 

; .tarnavimą. J ’
• <Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Žmoną, dukterys, sūnus, žentas ir anūkai

■■■■□■■■■■F
5 _ HALU IENOS, CHICAGO •» ILL, — TUESDAY. JAXUAKA' 11. !•?«

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911



Namai išpuošti — eglutėmis

KŪČIOS, VAISTINĖ IR BANDITAI •
(i AR Y. Ind. Kalėdos a? ti- ti”, isvaHaVAu į miestą vaisti- 

misi. Radijas ir televizija gro-|nėje nusipirkti daktaro prirašy-j 
ja linksmas kalėdines giesmes. į tų vaistų. Čia jau stovėjo daug;

ir automobilių; susiradęs vietą, pa-1
visokių spalvų elektros lemputė- likąu sayjy mašiną ir ją užraki-j 
mis. Važiuojant gatve, namai nęs skubėjau į vaistinę. Bet sta-i I 
spindi eglučių grožiu. Ant jų ga iš užpakalio pasipylė aitrūs j 
viršūnių stovi angelas su trimi-j smūgiai į mano galvą ir aš visu I 
tu ir skelbia pasauliui, kad ten Į savo kūnu kritau ant žemės. .

Girdžiu, “Hold up! D’ont move-” i 
Atvėriau akis ir matau biaurų! 
juodį ir įremtą pistoletą į mano 
galvą. Iškratė kišenes, išmetė 
dokumentus, pasiėmė rastus 24 
dolerius, raktus nuo mašinos ir! 
dar suriko “kur tavo kiti pini- į 
gai ?’* Kai atsakiau, kad aš esu j 
pensininkas ir daugiau pinigų 
nebeturiu, tai jis tada man smo
gė į veidą ir greitai nubėgo to
lyn. Nė vienas žmogus neatėjo 
manęs gelbėti nuo plėšiko, nors 
keliose mašinose sėdėjo juodžiai.

šiaip taip atsikėlęs, įėjau į 
vaistinę, pasakiau kas atsitiko 
ir prašiau tuos vaistus man duo-

toli, skurdžioje prakartėlėje, jau 
gimė kūdikis ir būsimas 
gaus Išganytojas.

Pakili nuotaika, o galva 
minčių, džiaugsmo ir kaž 

C T K

žmo-

pilna 
kokio 

nusiminimo. Krautuvės pilnos 
žmonių visi skuba, visi perka 
savo vaikams ir savo tėvams ka
lėdinių dovanų, čia ir Kalėdų 
senis skambina ir kviečia vaikus 
ateiti prie jo ir pasakyti jų no
rus.

Visi laukia su nekantrumu kū
čių vakaro, to šventojo kūčių 
^talo. Svajingai skamba “Ty
liąją naktį Jėzus užgimė — Pil
ni namai tų garsų ir giesmių. •
Ir pats žmogus esi pakilios nuo- ; ti kreditan. Meksikonas vaisti- 
taikos. i ninkas mielai tai padarė. Dar

Niūniuodamas “Tyliąją nak- 1 prašiau mane nuvežti namo, kur

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

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

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

Kristijonas Donelaitis; THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. " J

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th-SL, Chicago, UL 60629 8 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas. '

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

— ..  —.. --—J .J*'.1J ' II"".1 ■■■ '*7

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

t-—- . - _________ ■ .... -

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų Minint 4ą sukarti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmu 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu 
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus

*

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingo;1 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu prog; 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu šudaryL 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Q Siunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ___ __________ ____

ADRESAS _

< __ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY. JANUARY 13.'1976

jdįibar yra PLI mokomųjų per- 
. serialo.. asistentą.r Neakivaizdi

niame skyrjųję studijas gali pra
stėti bet kapa bet -. kur gyveną 
busimieji mokytojai ir visuome- 

jnininkai. Neakivaizdinio sky
riaus. direktorius yra Ignas Se- 

j rapinSs, 2543 .-W^ 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629. > . _

— L. Liobytės '3''veiksmų pa
saką “Rarhtmė”' ruošiasi vai
dinti Jaunfino "centro dramos 
studija vasario 18~d. Režisuoja 
studijos vadovė,Živilė Numgau-

Z m- »'• J 20 
t?- ?r.;

Ji

REAL ESTATE FOR SALE f REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANTNAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747
daitėi Zita Kevaiaitytė - Visoc- 
kienė< režisuoja' Dainavos .an
samblio statomą^ muzikinį vei
kalą ^Pamario- pasakos”.

' į— Jonas Kasiulaitis, Union 
Piedj Michų ątsjlfepė Į Naujienų 
plati nūn o vajų o-užsisakydamas 
jas vieneriems metams. Nauja
sis mūsų skaitytojas p. J. Ka
siulaitis-yra išėjęs pensijon, bet 
liko aktyvus lietuviškuose rei
kaluose. D£kui už dėmesį ir 
gerus linkėjimus Naujųjų Alė
jų proga. * , 
įtU **• ‘’’A J ■

- "V ' .#•

į •. Ban Kuraitis išvyko į 
Miami ■. Beąch, Fla. Jis daly-i 

•,vans'- Amerikos Lietuvių Tary
bos-ruošiamam Vasario 16 mi
nėjime Miami Lietuvių klube.

— Antosė Sabalauskienė -iš 
Marquette Parko apylinkės 
kartu su dukraĄlargarita^gyv. 
Californijbj, išvyko Į Miami 
Beach, Fla. Apsistos pas Jose- 
firią Kriščiūnienę puikiame 
kondominium stiliaus name.

— "Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apyl. valdyba švenčių 
proga kartu su linkėjimu vi
siems bendradarbiams ir dar
buotojams _ nepavargti lie
tuviškuose, darbuose, paskyrė 
Naujienų paramai 20 dol. ir 
juos atsiuntė per kasininką B. 
Novickį. Naujienų vadovybė 
dėkoja valdybai ir visiems tos 
apylinkės nariams.

Algirdas Petrauskas iš 
Gagė Parko apylinkės lankėsi 
Naujienose pratęsti prenume
ratą ir, paąjguįjyti su įąžįsta- 
mais. Linkėdamas Naujie
noms gero pasisekimo, jis įtei
kė (penkinę jų .paramai, j Tos 
apylinkės tautietis; . užsisakė 
išbandyriiui bei susipažinimui 

[Naujienas 3 mėn., bet pavardės 
prašė neminėti.’ ; .'

. —Kostas. Strikaitis, Winni- 
pęg^-Mąn-., Canada,; savo laiške 
tarpK kitą taip, rašo:. “Sveikinu 
^Naujienas, pąsirinĮęisiąS; -teisin
giausią kelią Lietuvos laisvini
mo reikalais. • ' Atkreiptinąs; dė
mesys į- Alio. pirm. Dr. K. Bo
belio 5 - punktus Lietuvos lais- 
vįnimo gairių, kurie; paskelbti 
.Naujienų-1975 m. Nr. 283.’ Pas- 

Kad jie visai, neišnyktų, -vai-kutiniame punkte sakoma: 
džia uždraudė vėžius gaudyti .Galutinis uždavinys — siekti 
— verslinai ir mėgėjiškai — Ii-, Lietuvos nepriklausomybės ir 
gi 1977 m. lapkričio 15 d. 24-rpilnos laisvės .. Taip pat linkiu 
iuose aukštupiuose, upeliuo- Dr. Z. Danilevičiui 
se ir 93-se ežeruose.

— Okupuotoje Lietuvoje vis 
dar Visų šventų vakare kapinės 
būna pilnos žmonių. Veik ant 
visų kapų dega žvakutės:- Kai 
kur įrngiamoš ir girdėti liūd
nos muzikos meliodijoš. Kartais 
prie mikrofoiTOpjaunimas dekla
muoja liūdnus* eilėraščius.

— Kai mes džiaugiamės oku
puotoje Lietuvoje pasirodžiusiu 
kultūringu, slaptai leidžiamu, 
žurnalu “Aušra**, tai iš kitos pu- 
sks tenka labaFapgailestauti be
siplečiančiu girtavimu. Skandin
dami savo va ligą ir .skurdą, ne 
vien vyrai, bet ir moterys geria 
stiklinėmis. č, z'4

— Palanga via plečiasi, šven
tosios link pasjthtytas visas nau
jas priemiestis, x> toliau J Švento
sios link, kur buvo Vanngupės 
kaimas, dabar pilna pastatų. 
Čia statomi dideli poilsio namai 
ir restoranas. Č .

Des Moines, Iowa, gyventojas Donald Bales savo bute laikė tigrę 
Zakr. Jiedu buvo vienas prie antro tiek pripratę, kad Žaki nesudarė 
jokio pavojaus jos savininkui .Kitaip apie visą reikialą galvojo Ba
les kaimynai. Jie bijojo, kad Žaki jy neužpultų. Miesto zony komi
teto nariai Įsakė išvežti Žaki iš namu, bet miesto savivaldybe pakeitė 

, zony komiteto nutarimą. Dabar Bales turi teisę laikyti Žaki savo bute.'

aš turiu atsarginių raktų porą. 
Vaistininkas liepė vienam savo 
darbininkų ■ tai padaryti ir aš 
grįžęs pasiėmiau raktus ir vėl 
jo mašinoj atvažiavau prie savo 
automobilio, kurį radau toj pa
čioj vietoj. Laiminvai grįžau 
namo ir džiaugiausi išlikęs gy
vas, nors galva gumbais jau bu
vo nuklota. t

Mūsų miestą, Gary, Indiana, 
valdo juodis majoras. Jo žinio
je yra ir visa policija. Nuken
tėjęs žmogus, jei jis praneša^ po
licijai apie vagystę, smurtą ar 
apiplėšimą, tai policininkas su
rašo tavo vardą, pavardę, adre
są ir spaudoje paskelbia, bet ne
praneša koks banditas tave api
plėšė. Praktiškai, nukentėjusis 
neatgauna savo pinigų ar kito- 1S 
kių pavogtų daiktų, nes nusikal-1 LII 
tėlis esąs “nesurastas”. Todėl i ■ nr,n' 
tik maža dalis nukentėjusiųjų 
tesikreipia į. policiją, nes prisi
bijo naujo apiplėšimo, kada tik 
jo vieno pavardė ir adresas yra 
viešai paskelbtas. Taip ir aš 
nieko nesakiau, mūsų “angelų 
sargams”. Buvau apiplėštas 
dieną apie pirmą valandą po pie
tų.

Priėmęs vaistus, atsiguliau Į 
lovą, bet užmigti nebegalėjau. 
Galva ūžė, o užaugę gumbai 
smarkiai skaudėjo.' Skaudėjo ir 
kitose kūno vietose, kai aš kris
damas ant žemės susidaužiau.

Kūčių vakarą visa šeima su
sėdome prie gausiais -valgiais pa
ruošto stalo. Laužėme plotkeles 
ir linkėjome viens kitam laimės 
ir sveikatos. Visi džiaugėmės, 
kad aš išlikau dar gyvas ir nesu- 
šaudytas. Tai buvo mano gy
venime toks pirmas susidūrimas 
su plėšiku. Bet bandito žiaurios 
akys ir barbaro snukis ilgam 
nebeišnyks iš mano atminties.

Kūčių naktį ir Kalėdų dieną 
oras buvo šiltokas ir trupučiuką 
sniegu gatvės pabarstytos, žmo
nės gausiai rinkosi į bažnyčią 
pasveikinti gimusį Jėzų. Bet 
mano širdyje jau nebeskambėjo 
ta didžiai prasminga giesmė “Ty
liąją naktį, Jėzus užgimė” — bet 
ausyse tarškėjo juodo šėtono 
sukurta žudynių muzika: “Ty
liąją naktį velnias jus gaudo, 
bėkite žmonės, giltinė čia pat. 
Verkit, šaukit sau pagelbos, gin-

klas daužo jūsų galvas/ •Šiąha'kt
bus mirtis1.”'1 J. Tautvilą

KIEK KATALIKŲ PASAULY

Vatikano statistika rodo/-kad 
1973 metais katalikų visame pa
sauly priskaičiuota 688,991,000. 
Viso žmonių pasaulyje tais me
tais buvo arti keturių bilijonų 
būtent 3,803,999,000. .

Daugiausiai katalikų esama 
Šiaurės, Pietų ir Centrinėje 
Amerikoje. Bet katalikams dau
gėjant tuo pačiu tempu, mažėja 
kunigų, Vienuolių ir broliukų ar
mija, kurių, ar 1972 metais bu
vo 417,774,' sekančiais 1973 me-

• tais bebuvo -413,672.

LIETLWOJ PASTATĖ
500 KARO MUZIEJŲ

1975 m. gruodžio vidury Vil
niuje Įvyko trijų dienų pasita
rimai tarp Gudijos ir Lietuvos 
švietimo it- ketinių darbuoto
jų. Buvo nagrinėjami pradi
nio karinio ir komunistinio auk
lėjimo problemos bendrojo la
vinimo mokyklose. . Praėjusio 
karo gausus visokių karinių 
dalykų palikimas renkamas Lr 
dedamas j nfužĮęjų..-gJątt esą 
visoje Lietuvoje Įkųttą: daugiau 
kaip 500 karinės šipyė&i-naiųąė- 
jų, kambarių ir kampelių.. (T. 
M. Nr. 101, 1975) • ; e '■< j

LIETUVOJ UŽDRAUDĖ ' 1
VĖŽIUS ' GAUDUTĮ ;. j j

Okupuotos Lietuvos' vande
nyse labai sumažėjo .vėžiai.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
f . INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū- 

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. 436-7878

— J. Puskevičius iš Marquet
te Parko apylinkės, pratęsda
mas prenumeratą, įteikė pen
kinę Naujienų paramai. V. Pa- 
keturis iš Brighton Parko apy
linkės iš anksto be raginimo 
pratęsė prenumeratą, taupy
damas administracijai laiką ir 
mažindamas išlaidas. Naujie
nų vadovybė visiems nuošir
džiai dėkoja. Ta proga prane
ša, kad platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 2 
savaites nemokamai. Visi skai
tytojai prašomi prisidėti prie 
platinimo vajaus.

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

• (Pr).

-Ą , I/X B-":,- Mi'!}.?.,-La.-Į, r- t ,ig

The Lithuanian American
Conununity of the United

States, Incorporated

javu;
CENTRINĖ RAŠTINĖ

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

Žemės ūkio sekretorius Earl Būti tvir
tina, kad ateinančiy mėty lapkričio 
mėnesį Amerikos farmeriai balsuos 
už prezidentą Fordą. Sekretorius ži
no, kad ateinančiais metais derlius 
bus dar geresnis, o famwiei gaus ge

rą kainą už javus.

nenuilsta
mai darbuotis prieš pasireišku
sias negeroves ir politines in- 

ftrygas Bendruomenėje. Ji tu- 
•ri eiti demokratiniais keliais, 
•toleruoti visas sveikas politines 
pažiūras; j-oj e neturi būti vienos 
grupės , dominavimo-. - Dėkui 
už pareiškimą ir už 10 dol. Nau
jienų paramai.

— Paulius Noreika ir Lydia 
Jonušaitytė laimėjo pirmąsias 
Vietas' už meniškus kalėdinius 
plakatus. Konkursą skelbė Lie
tuvių Ev. liuteronų--Tėviškės 
parapija mokykliniam jauni
mui. ; ’ . r

— Balto Chicago® apskrities 
ir skyrių valdybos rengia pini
ginio vajaus uždarymo sueigą 
sausio 18 d. 1 vai./popiet Chi
cago Taupymo b-vės salėje.

Brangenybės, LalkrocSlai, Dovanos
visoms progoms.

1237 WEST 43rd ST., CHICAGO 

, Telef. 434-4660

.................................... .. . „

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehar Ava 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

----------------- . _ .

Didžiausias kailių

* Maž. Lietuvos Draugija 
1976 m. sausio 18 d. 3 vai. p. p. 
Tėviškės parapijos salėje, 6639 
So. Troy St. ruošia Klaipėdos 

, krašto atvadavimo 53 m. su-
;| kakties paminėjimą, bus pri- 

statyta naujai atspausdinta 
, Henriko Tomo - Tamašausko

— Ramunė Drūtytė iš.Brigh- knyga “Lietuviškasis, Pama- 
ton Parko apylinkės, baigusi rys” (Pakalnės ir Labguvos 
Pedagoginio Lituanistikos In- aps.). Visi kviečiami atsflan- 
stftuto Neakjynizdinįv įkyrių, kytt (Pr).

pas vieninteli
Ūetuvj kailininką 7^ 

ChicSLgoje

26X5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicago, UI. 60601

jūsų laimei _
j 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. v v

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

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cept. air cond. Arti Maria High. — 
S45,500.
'8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil

dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
S15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų.

■ $71.700.

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

BUD’S.REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT. \ 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
/ BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE?, CHICAGOJE
J' Tek 254-5551
į LEMONTO APYLINKĖJE 
N135-TA IR ARCHER AVĖ.

į'/ \ ą . Tel 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pi Rety bes'pra- 
p'L šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 Š^. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel VI 7-3447
.- /

HOME INSURANCE

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4^654

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” TURI GERIAUSIA 

pasisekimą biznyje




