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KISINGERIS KALBA, 0 RUSAI 
TEBEVEŽA GINKLUS J ANGOLĄ 

Rusų ginkluoti kubiečiai veržiasi į 
Zarres pasienį/ apšaudo gyventojus

WASHINGTON, D. C. — Veik kiekvieną dieną sekretorius 
Kišingeris daro spaudai pareiškimus apie Angolą, siunčia notas 
Sovietų valdžiai, rengasi kelionėn į Maskvą, tuo tarpu vakar atė
jusios žinios sakė, kad sovietų laivai atvežė dar vieną naujų ginklų 
siuntą į Luandą.

Kartu su ginklais Luando uos
te išlaipinta nauja rusų patarėjų 
grupė. JAV kongreso komitetai 
tiek suvaržė prenzidento Fordo 
administraciją, kad ji negali 
piršto pajudinti ir- Jokios para
mos teikti.

Kongreso vadai pritaria Ki- 
singerio propaguojamai politikai 
— niekas neprivalo kištis į lais-

! vos Angolos reikalus: Vfsa tai 
būtų gerai, jeigu sovietų vaidžia- 
prisilaikytų to .paties principo, 
bet rusai turi savo principus. Jų 
vadovaujami ir apginkhioti ku
biečiai -jau ima vieną miestelį 
paskui kito. . . - į' , :<■
Zairės vyriausybė nepatęnkinta

_ ZairesTvWaiWbe labrf ne- 
patenkinta pradėjusiais šiaurėje 
siautėti ginkluotais Kuboš dąli-

. niais. Vietos kalbos jie nepažįs
ta, papročių nežino ir apie sienas 
neturi jokio supratimo. Praeitą 
savaitę ginkluoti kubiečiai per
ėjo sieną ir įsiveržė j ZairėS pa
sienio kaimelį. Zairės vyriausy
bė pranešė Luandos valdovaūis, 
kad antro įsiveržimo ji fletąle- 
ruos. Jeigu giiiklUbŲl kubiečių

. ar kitoki daliniai iš' Angolos įsi
verš į Zaires teritoriją,.tai Zai
res vyriausybė skelbs karą An
golai. Angolos partizanai nepa
jėgia sovietų .tankams iį Šąr- 
vuočiains pasipriešinti. Tankais, 
šarvuotais automobiliais ir kūl- 
kosvaidžiais ginkluoti “liaudies 
fronto’ kariai labai lengvai gali 
pralaužti bet kurį nepriklauso
mybės -siekiančių partizanų 
fronto ruožą.
Angoloje yra 7,000 Kubos karių

Sekretorius Kisingeris ketvir
tadienio vakarą sukvietė į vals
tybės departamentą “37 Afrikos 
valstybių atstovus Washrngtone 
ir pranešė jiems apie dabartinę 
padėtį portugalų išlaisvintame 
krašte. .. <’

Sekretorius pasakė, kad dabar
tiniu metu Angoloje jau 7,000 
Kubos karių, mokančių varto
ti rusų ginklus, ir 200 milijonų 
dolerių vertė rusų atvežtų nau
jų ginklų. -

Sekretorius išaiškino diploma
tams JAV poziciją , išlaisvintų 
kolonijų klausiniu 5Fpatarė vi
siems susirūpinti padėtimi An
goloje. Sekretorius pareiškė įsi
tikinimą, kad dar galima apsau
goti Angolos laisyę, -bet reika
linga bendra akciją.*, ' • \

■----------------------------

WASHINGTONAS---- Winds
laimėjo $30 miHjdnt) fedėralfnių 
lėšų iš federalinio yiėškelių fon-

' do, kurs buvo tas lėšas Sulaikęs 
*. > už neturėjimą įstatymo, kuriuo 

visi motorfklistai privalo važiuo
dami dėvėti šalmus. Illinojaus 
Aukščiausias Teismas buvo 
sprendęs, kad motociklistU 
mus tvarkantis įstatymas 
“priėškonstitucinis”. .

VATIKANAS. — Piepiežius 
Paulius VI savo naujame meti
niame pranešime diplomatų kor
pusui pasakė,, kad žmogaus tei
sių pripažinimas ir vykdymas 
yra bendras visų reikalas, visa- 
pasaulinės bendruomenės inte
resas, o ne paskirų valstybių 
naminis dalykas. Nors savo kal
boje popiežius specialiai nenuro
dė, kur žmogaus teisės yra 
skriaudžiamos, bet nusiskundė, 
kad “įvairiose pasaulio šalyse 
Romos Katalikų Bažnyčia ken
čia suvaržymus, priespaudą ir

valstybės laikosi nusistatymo', 
kad visokį žmogaus teisių rei
kalai yra “grynas naminis rei
kalas”. -

WASHINGTONAS. — Sena
torius R, Dole (respublikonas 
iŠ . Kansas) kreipėsi -į Pajamų 
Mokesčių įstaigą (IRS), kad iš
tirtų, ar korėjiečio Sun Myung 
Moori propaguojama “Unifikaci- 
jos bažnyčia” prisilaiko taisyk
lių dėl: atleidimo nuo mokesčių 
organižacijoms“ “Mes . turime 
būti atsargūs gindami Pirmąjį 
(Konstitucijos) Amendmentą vi
siems amerikiečiams, pareiškė 
senatorius, tačiau daugelio tėvų 
susirūpinimas, kad jie. apie sa
vo vaikų, virtusių Moon pasekė
jais, likimą negauna jokių žinių, 
taip pat spaudoje rašomų isto
rijų apie tą organizaciją, yra 
reikalingas tyrinėjimas,, dar ir 
dėl tos organizacijos politinės 
veiklos ir jos plačiu mastu or
ganizuojamų pinigų rinkliavų.

WASHINGTONAS.. — Val
džios sudarytas subkomitetas iš 
šešių mokslininkų po šešių mė
nesių studijų greitu laiku pa
skelbs savo galutinį raportą, ar 
dirbtinas “cukrus” — ciklama- 
tai sukelia vėžį ar nesukelia. 
Bandymus darant su gyvuliais 
negauta įrodymo kad taip būtų, 
bet vis dėlto mokslininkai cik- 
lamatams aiškus “išteisinimo” 
nedavė. Mokslininkų raportas 
persunčiamas Nacional. Vėžio 
Instituto direktoriui, kurs jį 
persiųs Maišto ir Vaistų Admi
nistracijai (FDA),kurios galuti
nis spre ndimas nusvers ar ci- 
klamatai leistini ar neleistini.
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NUBAUDĖ KLASTOTOJĄ

ČIKAGA. — Buvęs nuo res
publikonų partijos . atstovu Dli- 
nojaus senate ir nuo 41 apylin
kės Čikagos miesto tarybos na- 
^rys, dirbęs miesto zonų bei sta
tybos komitete, Ed. Schollis tei
sėjo B. M. Beekerio buvo nu
teistas 18 mėnesių kalėjimo 
bausme. Jis ėmęs kyšius, pa
keičiant 41 apylinkės miesto

Lithuanian Dųity in Ąnu rtča

The Lithuanian Daily
Published by The Co . lac.

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608 
HAymarket 1-^6100

Over One Million Lithufinian 
hi The United States

Kaina 15c

Illinois teisėjas John Paul Stevens jau pradėjo eiti pareigas aukš
čiausiame valstybės teisme. Teisėjai skiriami iki mirties. Teisėjas 
Stevens buvo paskirtas dėl ligos pasitraukusio teisėjo William 
Douglas vieton. Aukščiausiame teisme liko tiktai du demokratę 
skirti teisėjai. Visi.kiti 7 teisėjai jau yra parinkti respublikonu 

% prezidentu. '

nuomones
./•

Sausio 15 Illinojaus gubi'Wal- 
( keris pareiškė, jog jis nėra kan- 
j c’idatas į prezidentus, tačiau tu- 
I rėsiąs- nemažai šalininkų dele

gatų tarpe, suvažiavusių į bū
simą demokratų partijos konven
ciją. Gubernatorius pridūrė, 
kad busimieji sen. Stevenson de
legatai faktinai yra paklusnūs 
merui Daley.
- Illinojaus rinkiminio komiteto 
neoficialiai paskelbti daviniai ro
do, jog iš 24 rinkiminių apylin
kių, gub. Walkeris turėtų 170 
delegatų, kurie balsuotojų už 
jį, sen. Stevensonas —152, Ala- 
bamos gub. Wallace — 135 ir 
Jimmy Carteris — 93.

Delegatai į demokratų parti
jos suvažiavimą bus parinkti ko
vo 16 d.

I

SOVIETŲ SĄJUNGA-DIDŽIOJI 
NAUJO KARa KĖLEJA -

-Rusu diplomatu lūpos medum teptos, o 
širdyje — noras žudyti,—' sako kinietis

NEW YORKAS. — Daugiausiai .juoko sukėlė JT Saugumo 
Tarybos posėdyje Viduriniu Rytų klausimu Sovietų Rusijos at
stovo Jakob Malik pasakydamas kinų atstovui Lai. Ya-Ii, esą “tik 
kapas gali ištiesti kuprą kupranugario nugaroje”, paaiškinant, 
kad tai grynai rusiškas” priežodis.

' Kinams, ir sovietams?diskųsi-| ■— =
jos Saugumo. Taryboje buvo ki
ta gera proga pasibarti. Kinijos 
ambasadoriui La Viduriniai Ry
tai yra “svarbus varžybų objek- 
ta»Aarp dviejų didžiųjų galybių 
— Jungtinių Valstybių ir SSSR 
dėl “strateginių pozicijų” ir 
“aliejaus'resursų”. Tikrumoje, 
Sovietų Sąjunga, nuduodama 
esanti didelė arabų draugė, tu
rinti medum pateptas lūpas; o 
geismą žudyti širdyje’. Sovietų 
S-ga šiandien esanti pavojingiau
sioj! versmė naujam pasauliniam 
karui.

Sovietų atstovas Malik atkir
to, kad sovietams Vidurinių Ry
tų aliejus nereikalingas, nes jie 
turį savo daugiau, nėi jiems rei- i ninkai pateikė senatoriui statis- 
kia ir kaltino kinus, kad nelem- tikos davinius, kurie rodo, kad 
ta sąjunga tarp Kinijos ir Iz- Naujosios Anglijos valstijoje 
raelio yra tik užmaskuotas kinų energijos karas kaštuoja dvigu- 
noras “išprovokuoti didesnį ka-lbai daugiau negu kad India- 
rinį konfliktą Viduriniuose Ry
tuose. Galerijose sėdintieji di
plomatai turėjo gardaus juoko, 
kaip šiedu raudoni ambasadoriai- 
ieškojo kandesnių ’ priežodžių; 
vienas antrą įgelti.

Turima žinių, kad sovietų di
plomatai, yra nepaprastai susi
rūpinę kad Izraelis ir Jungtinės 
Valstybės išnaudojančios arabų 
nesutarimus tuo būdu sunieki
nant bet.kokią naudą PLO (pa
lestiniečiams iš šių JT debatų.

Reikia suardyti 
- alyvos monopolis

■ Šen. B. Bayh, demokratas, pa
sakė nepriklausomiems Naujo
sios Anglijos energijos kuro 
prekybininkams, piktiems mo
kant didelius mokesčius, kad jie 
galės išsilaikyti prekyboje tik 
suardžius alyvos didžiųjų ben
drovių monopolį. Pasak sena
toriaus, kongrese stiprėjo pasi
piktinimas ir noras priimti įsta
tymą suvaržantį alyvos bendro
vių monopolį.

Naujosios Anglijos prekybi-

NUBAUDĖ GERITOL 
GAMINTOJUS

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Verslų .Komisija antra
dienį paskelbė, kad “vaisto nuo 
sepatvės” Geritol gamintojams 
uždėta $280,000 pabauda užne- 
teišingus garsinimus. Geritol 
gamintojai didžiausia FTC pa
bauda visoje FTC istorijoje nu
bausti už 1969 metais garsini
mus per televiziją, tvirtinant, 
kad Geritol “pagelbėjo” nub 
įvairių senatvės negerovių, ko 
nebuvo. Ta pati firma jau anks
čiau bausta $1500,000 už rekla
mą per TV, kad preparatas “Fem 
-Iron” gelbsti nuo geležies trū
kumo — anemijos.

noje.

Patricia Hearst 
apklausinėjama

SAN FRANCISCO. — Kaip 
žinia, 1974 m. vasario mėnesyje 
buvo simbiozinės išlaisvinimo 
armijos pagrobta Kalifornijos 
laikraščio savininko duktė Pa
tricia Hearst. Po to, ji dalyva
vo vieno Kalifornijos banko api
plėšime ir ilgesnį laiką slapstė
si. r •

Jos bylos nagrinėjimas buvo 
paskirtas sausio 26 dienai, kal
tinant banko apiplėšime. Bet 
jps gynėjams prašant, dabar ve
dami teisme apklausinėjimai, no
rint įrodyti, kad Patricia “išlais
vinimo” armijos nariai pagrobė 
prieši jo valią, kad ji nebuvo su 
jais susitariusi.

Valdžios kaltintojai ir Patrici- 
jos gynėjai klausinėjo daktarus 
psichiatrus, kurie teismo paskir
ti tyrė ją kalėjime. Vienas tų 
daktarų, Dr. Harr Kozol, pareiš
kė, jog jis yra tikras, kad Patri
cija buvo pagrobta nesusitarus 
jai

— Pittsburgho šerifas užėmė 
mokytojų 'profesines sąjungos 
įstaigą ir visas bankuose laiky
tas sąskaitas. Pittsburgh© -mo
kytojai atsisakė klausyti teisė
jo įsakymo ir baigti streiką.

\ ~ y 't **

Veržiasi Į žydų kvartalą gatvėmis, 
jūros pakraščiu ir iš pačios jūres

BEIRUTAS. Libanas. — Negausi Libano aviacija iki šio 
meto nesikišo į tarpusaves libaniečių kovas, bet penktadienio rytą 
pirmą kartą bombardavo palestiniečius, artilerija apšaudančius 
Damour miestelį. Palestiniečiai atvilko savo artilerijos pabūklus 

.prie Damour miestelio ir visą dieną jį naikino, mušdami gyven
tojus ir degindami namus, prekybos bei pramonės įstaigas. Ke
liais atvejais palestiniečiai buvo prašyti nutraukti puolimus, nes 
beginkliai gyventojai nepajėgia gintis. Įspėjimams nepadėjus. 
Krašto vyriausybė Įsakė aviacijai išnaikinti visus artilerijos liz
dus. Penktadienio rytą tai buvo padaryta.

musulmo- 
aviacijos

musulmo-

Žmonės krito 
kaip lapai

LOS ANGELES. — ILiHfor- 
nijoje, netoli Los Angeles, gais
ras privertė gyventojus bėgti iš 
Chatswortho " miestelio. Api^ 
2,000 asmenų bėgo palikdami 
viską, gelbėdami gyvybę.

Gaisras iškilo Pacific Coast 
Lithograph Co. ir kitų dviejų 
chemijos bendrovių sandėlyje. 

'Gaisravietėj besi verždamos chlo- 
Tp ir forgęno dujos priminė 
mojo karo Įvykius Prahcūzijos- 
Vokietijos vakarų fronte, žmo
nės, įkvėpę minėtų dujų, krito 
kaip rudens lapai. Mažiausiai 74 
asmenys — gaisrininkai, polici
ninkai ir kiti — buvo nugaben
ti Į ligonines, kur juos plovė van
deniu iš viršaus ir oksigenu iš 
vidaus (plaučius).

Gaisrui pasibaigus, ilgą lai
ką dar jautėsi dujos toli nuo 
gaisro vietos, mažiausiai kokių 

mylių atstume.

c
B.1

Libano kariuomenė ir aviaci
ja turėjo visą laiką laikytis neu
traliai ir nesikišti Į musulmonų 
ir krikščionių kovas, bet karo 
vadovybė neišlaikė. Paliaubas 
paskelbusieji ir kovose nenoriai 
dalyvavusieji Beiruto 
nai pasipiktino tokiu 
elgesiu.

Penktadienio ryte
nai pradėjo pulti keliuose Beiru
to fronto ruožuose. Atrodo, kad 
jie pasiryžo padalyti miestą į 
dvi dalis. Jie visais keliais ver
žiasi į Beiruto žydų kvartalą, 
kuris, paliktas veik, tuščias, žy- 
dai, bijodami, kad jųmeišnaikin- 
tų, paliko savo Įstaigas, krau
tuves, namus ir išbėgo. Dalis 
išskrido į Graikiją, kiti išvyko 
į Turkiją arba kitas saugesnes 
kaimynines valstybes.

Libano vyriausybė baudžia va
gilius, įsiveržusius Į paliktus bu
tus ir įstaigas. Bet jeigu toje 
apylinkėje prasideda kovos, tai 
niekas paliktų namų negali ap
saugoti.

Pirmieji palestiniečių daliniai 
pradėjo veržtis mažai ginamom 
Beruto gatvėmis. Valdžia ma
nė, kad pačiame Beirute palesti
niečiai laikysis paliaubų susi
tarimo, sargybas gerokai suma
žino. Kol krikščionys snūduria
vo, palestiniečiai sutraukė di- 

Įdesnes jėgas Beirutui padary
ti. Vieni veržiasi žydų kvartalan 
keliomis Beiruto gatvėmis, kiti 
bando prasilaužti pajūriu, o tre
tieji, gavę kelis laivelius, bando 
įsistiprinti iš pačios jūros. Penk
tadienio rytą prasidėjusi kova 
visu smarkumu ėjo ištisą dieną. 
Premjeras Karami bandė įsiterp
ti kovas sumažinti, bet nei vie
na pusė jo nebeklauso.

Kita palestiniečių grupė ban
dė išsprogdinti tiltą, vedantį į 
Sadjato sritį, kur yra vidaus 
reikalų ministerija, bet musul
monams jau nepavyko. Tiltą 
saugojusi policija laiku pasiprie
šino atvažiuojantiems palesti
niečiams, o vėliau atvyko sustip
rinimai ir palestiniečius visai 
išvaikė. ♦

— Libane prasidėjo sprendžia
moji kova, — pareiškė druzų va
das Kamai Jumblat. — Už dvie
jų mėnesių žinosime, koks bus 
ne tik Beiruto, bet ir viso Liba
no likimas.

Libano prezidentas Frankjieh 
išskrido į Damaską prašyti ara
bų vadų pagalbos taikai atsta
tyti.
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vežiojimas
JOLIET. Ill. — Jolieto mo

kyklų 86 apylinkė apima 26 mo
kyklas su 10.600 mokinių, ku
rių 60% sudaro baltieji, 25% 
juodieji ir 15%. maišyti iš Pie
tų Amerikos kraštų.

Mokyklų taryba nutarė su
maišyti visų rasių mokinius, iš- 
vežiojant juos Į mokyklas. Mo
kyklų tarybos priimtas planas 
kaštuoja apie 1.2 mil. dol. Ti
kimasi, jog beveik visos išlai
dos, susijusios su mokinių išve- 
žojmu. bus-’ padengtos iš fede
ral! nių švietimo fondų. Jolieto 
mokinių tėvai, vienok, nelabai 
patenkinti tarybos planu.
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Reagan išsisukinėja
KEENE. N. H. — Buvęs Ka

lifornijos gubernatorius ir da
bartinis kandidatas į prezidentus 
savo priešrinkiminėje kalboje 
yra prasitaręs^ kad jis sumažin
tų 90 bil. dol. valstybės išlaidas 
nepakeldamas mokesčių. Bet už
klausus, kaip jis tą padarytų — 
negalėjo gerai paaišknti.

Dabargi. ieškodamas išeities 
iš tos keblios padėties, jis siūlo 
mokesčiais surinktus 8 bilijonus 
dolerių, už alkoholinius gėrimus 
ir už rūkalus, pervesti valsti
joms^ Jis taipgi ■ siūlo, ką iri prašė pasimatymo su valstybės i ■ — —. -
prez. Fordasimano, dalį federa-1 rinkimų komisija, paaiškėjus,; jam iš valdiško iždo atlyginimą.

nežinant.

Baltieji Rūmai 
turi bėdos

VAŠINGTONAS. — Baltųjų 
Rūmų patarėjas P. Buchenas pa- ,

zonas ir klastojęs mokesčių pa- linės Medicaid programos pa-'job manoma pravesti tyrinėji- kai tuo tarpu jis dirbs rinkimi- 
reiškimus. Prašėsi tėisėjo pa
sigailėti, bet nebuvo atsižvelgta.

,-ergti valstijų administraci- mai paskyrus R. C. B. Mortoną nėję prez. Fordo politinėje veik
ai. Baltųjų Rūmų patarėju, mokant loję.

šalčiau
Saulė teka 7:17. leidžiasi I: Ilk

TEISI AM AS PAREIGCN AS
Pr?'-'Tiekio miestelio prezi

dentas P. J. Holliger teisiamas, 
kaltinant, kad jis paėmęs 70.- 
000 dolerių kyšį iš W. Hali, pa
sirašydamas parkuose ir šalia 
gatvės augančių medžių prie
žiūros sutartį. Hali teisme liu
dijo. kad jis kyšio sumos verčia
mas turėjęs pakelti 20% sutar
tyje numatyto patarnavimo kai
ną.
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1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Changing Times žurnalas sau
sio numeryje rašo, kad marško
nių kelnių — blue jeans mada 
vis dar tebedidėja visame pašau-

I 
x

LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
106 psl. Kaina $2 00

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

■d

ve ^atšauktos. . ' .
Jūratė Statkutė—de Rosales

r ah' pai 
CHtC VGOS 
AHESTtJ
II

■. . w... T. C. y T,,.—

PARDUODAME
PRIEMIESČIUS

IAV-SE PER RELO
,..... - .'L.-, ‘ . 1

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbŪMs. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

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

Juozas Kapąčinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra aajūrab ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yfa Amerikoje beisi- 
ktmahėio ir patvariai įsrkūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
>iruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGfETĖS ĮSFODttAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vdmuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žtnonės pasakė 95 psl. SI.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

O. Kurtith, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota toto nuotraukomis 331 psl S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Ao 
tonaus nastabumą neapgauna thturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos prra>ytos lengvu, gražiu stiliumi •

Vincas Žemaitis, 
3 istoriniai žemėlapiai

Vincas Žemaitis.
M psl. Kaina S1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gfrunami
taAtJifcNOSE, 173^ So HALSTED ST CHICAGO, ILL. 60608

a<t<Hanlr*nf d*rbe valandomis arba oa<*n Ir
*>ki ar ptniqinr

tntrt’-CTTy R'clir,-®,-on Service i.U'lė

Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

f? *' a Kuraičio receptas

Iš visų keliaunininkų bei 
ristų kalbintų “tarybinių’ 
respondentų okupuotoje Lietu
voje dėl palankių komunistams 
parei'Limų, vienintelis Dan Ku
raitis griežtai atsisakė tokius 
pareiškimus duoti. Sakoma, kad 
kai k’’rie turistai davė tokius pa
reiškimus dėl baimės. Jie serga 
rusoro i jos arba rusų baimės 
liga karią Dr. V. Kudirka yra 
pava inęs kinkų drebėjimu.

Ne iūrint kokiu vardu ta li
ga yra vadinama, ją reikia gy
dyti. Gerą receptą duoda Dan 
Kuraitis savo kelionių aprašy
me “Pavasaris eina Karpatų kal
nais’ Naujienų 3 numeryje:

— Nėra bailesnio žmogaus 
kaip rusas. Paimk ir pati Stali
ną, Jis gruzinas. Jis skerdė ru
sus, kaip meitėlius, bet neatsi
rado nei vieno ruso, kuris būtų 
turėj's drąsos pasakyti Stalinui, 

- dtad jis važiuotų į Gruziją ir ten 
; .skerstų savo tautiečius. Gruzi- 
" irai 5 talinui būtų suruošę tokią 

vakarientę, kad jis nežinotų į 
kurią Kaukazo viršūnę lipti... 

; Bet kol Stalinas rusus skerdė,

tu-
tai gruzinai nieko jam nesakė. 
Galite būti tikras, kad gruzinai 
Stalino būtų nepakentę. Tuo tar
pu rusai jį toleravo keliolika me
tų. Jie toleruoja net ir po jo' 
mirties. Reikėjo ukrainiečio, 
kad rusams pasakjdų, ką Stali
nas su komunistais išdarinėjo, 
bet patys rusai tylėjo. Juk cha- 
cholas -Chruščiovas Staliną nu
vainikavo, o ne rusas. Rusai tik 
tai klausė ir stebėjosi, ar kartais 
•Stalino dvasia dar nėra gyva ir 
neįžengs į komunistų partijos 
konferenciją, uždarys duris ir 
oradės kiekvieną gruziškai šven
tinti... Tai buvo tiktai juokas.

Bendradarbiautojai, tiltų su 
sovietais statytojai ir bailūs tu
ristai bei visi kiti, sergą rusų 
baimės liga turėtų šią ištrauką 
skaityti vieną kartą prieš kiek
vieną valgį, o einant gulti — tris 
kartus. Tai daryti iki baimė 
praeis. Jonas A. šarkus

Mados ir kainos

F

r

Revenue ir kreditorių vardu po
nui Morris H. Legion. Viso yra 
$17, 88S.05. Sveiki, vyrai!’-

Robert Louis Stevenson sa
vo knygą “Kelionė su asilu” pa
rašė laike povestuvinės kelionės 
ir tai pažymėjo toje knygoje. ,

Mokslų magistras
Anksti užtarnavo pensiją

Kolumbijos Distrikte vienas 
policijos detektyvas tapo nepa
taisomu: alkoholiku ir legaliai 
gavo pilną nedarbingumo pensi
ją. Jo pareigos 'buvo — sekti 
narkotikų aktyvą ir prekybą sos
tinės tavernose. A;-’’

Teorijos. praktikoje
Harvardo -unįversiteto prof. 

James Q, Wilson nuvyko j An
gliją moksliniams tyrinėjimams 
— studijuoti ktHįninalinhis htf- 
sikaltimus ir nusikaltėlius. Lon
dono miesto Soho-apylinkėje jam 
teko asmeniškai susidurti su šia? 
problema-: plėšikai jį užpuolė fr 
atėmė 20 pensų, j.

Garsūs garsinimai
— Los Angelės TimėS būvo 

atspausdintas .toks skelbimas r 
Parduodamas juodos meškos,- 
gyv. šiaurės1 -Amerikbjė, kilimas.

" Labai geros kokybės kailis. Bu
vo kino žvaigždė?'."

— Texas Times; Labai pigiai 
parduodami daugiau man nerei
kalingi deimantai. 'Naujas 4 dei
mantų vedybų žiedas ir mažai 
dėvėtas 7 deimantų -sužieduotu
vių žiedas, pirktas .’entuziazmo 
Įtakoje už $550. Sentimentams 

Į išnykus — atiduos,nž $250.
— Grand Rapids .Press;.Par

duodamas jaunas,'energingas ar
klys, idealus jaunuoliui. Parduo
da tėvai, kurių duktė-sužinojo, 

Vienas sovietų žydelis už- La(j vaikinai yra daug įdomes- 
klaustasr5 ką jis darytų, jeigu Į arklius. t.T 
atidarytų Tarybų Sąjungos sie-

Knygos 3<k) puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00 J , ną, atsakė:
— Lipčiau Į medi.
— Kodėl? '
— Kad visi bebėgdami manęs 

nesutryptų. K. Pleperis
Knygų dedikacijos

— Franklin P. Adams savo 
•knygos pradžioje taip įrašė: 
“Mano mylimai žmonai, be ku
ries nuolatinių trukdymų ši kny
ga būtų baigta 6 mėnesius anks
čiau”. ' •_

— Al Jaffe įrašė savo vieno
je knygoje tokią dedikaciją “Dė
kui man, be kurio insperacijos ir 
nepavargstančių 
knyga nebūtų parašyta”.

— Carl Winston savo knygos 
"Kaip paversti milijoną j batų 
raištelį?” pradžioje taip rašo: 
“Be abejo aš būčiau nerūpes
tingas, jei nepripažinčiau savo 
skolos People Bank of Bridge
port. Conn. Light and Power _ ~ _
Co., New England Telephone Maskvos ir neužilgo nušileisi- 
Co„ Sears ir Roebuck, Casey Full, nie. Dabar prašofnė priveržti 
West Redding Market Internal diržus.

fPrie 47-tos)

lyje. Didėjant tų kelnių parei
kalavimui, kyla ir kainos. Pra
eitais metais jos kainavo apie §6. 
šiemet Amerikoje jų kaina kil
sianti iki §12; Europoje iki $25, 
o Rusijoje, jei tik kam pavyks 
gauti, tai mielai mokės net $50.

S. Pašilytė
Sapnai ir nujautimas

Brežnevas ir Kosyginas sap
nuoja, kad virš Baltųjų Rūmų 
Vašingtone plevėsuoja raudona 
vėliava, kurioje yra du ženklai 
— kūjis ir pjautuvas. Spren
džia, kad sapnas yra reikšmin
gas ir pranašaujantis. Jie stve
ria telefoną ir skubina atpasa
koti džiaugsmingai tą sapną 
prez. Fordui.

Keletą dienų, vėliau prez. For
das taipgi turi pranašingą sap
ną. Jam sapnuojasi, kad virš 
Kremliaus plevėsuoja raudona 
vėliava, o joje kažkokie ženk
lai. Stveria telefoną ir praneša 
Kosyginui ir Brežnevui, pasako
ja jiems savo sapną.

— O kokie ženklai buvo toje 
vėliavoje? — klausia susijaudi
nę, Brežnevas ir Kosyginas.

— Negalėjau _-jų 'perskaityti, 
nes tai buvokinietiskag raštas, 
atsakė Fordas. (vp)

Delegatai pradėjo dairytis ne
suprasdami reikalo. Vienas de
legatas ir sako:

— Matote, draugai, kaip vi
sur 'veikia prakėitų kapitalistų 
propaganda... (vp)

Tarp diplomatų

Vienos pasiuntinybės baliuje, 
"rie valgiais apstatyto stalo, an- 
'glosaksų diplomatas, kuriam 
šampanas atrišo liežuvį, kreipė
si i savo kaimyną musulmoną:

— Kaip ten atsitiko, kad po
nas turite tik viena žmona ? Juk 
jūsų religija leidžia jums turė
ti keturias žmonas, tiesa?

— Turiu vieną, žmoną — at- 
'sakė šypsodamas musulmonų di
plomatas. — Teisybė, kad vie
na žmona labai dažnai yra rei
kalinga, dvi yra luksusas, trys 
— vargas, o keturios ■— sunki 
bausmė, kurios, manau, nesu 

. užsitarnavęs
Meškos ir‘TŽišvės’’ skaitytojai ij necuelą, apie tai pranese Draugo

“Laisvės” reporteris iš Phi-1 redaktoriams, o šie paskelbė sa- 
Jadelphijos 52 nr. rašo apie ten į vo dienraštyje zir visą reikalą 
•gastfoliavus} JTaškVOs cirką: ^sugadino: vizos Bražinskams bu-

— Philadėlphiėčiai smalsiai1 
stebėjo taip labai išmokytus, iš
lavintus žvėrelius,-ypatingai Si-,iš Venečuėloš tuo reikalu'tarp 
biro meškas, kurios’nei kiek ne-1 kita , ko davė tokį .patarimą Dir

rodė Tarybų Sąjungos jaunuo
liai akrobatai, tai tik stebėtis 
reikia.

Taigi reporteriui atrodo, kad 
tik rusai akrobatai yra prana
šesni už rusiškas meškas, o visi 
kiti tik tokie patys. Be abejo 
niekas su tokia reporterio nuo
mone nenorės sutikti, išskyrus 
“Laisvės” redaktorių ir skaity
tojus, pamaldžiai tikinčius pro
paganda apie visokiariopą rusų, 
net jų meškų ir kitokių žvėrelių, 
pranašumą. S. Bukis

Vedybų priežastis
Vienas senas labai turtingas 

bankininkas veda "jauną 20-ties 
metų blondinę. Prieš vestuves 
klausia sužadėtinės norėdamas 
save užtikrinti:

— Ar gali man pasakyti, ma
no brangioji, kodėl tu už mane 
ištekti ?

— Ach! tikriausiai ne dėl to, 
kad turi, mano brangusis, daug 
aukso. ,

— Ach ne!
— Tai kodėl gi ? — klausia su

žadėtinis viltingai.
— Todėl, mano brangusis, kad 

aš jo- neturiu.
Klausimas ir atsakymas

Altos suvažiavime Ar Regis 
klausė Altos vadovybę, kokia pa
dėtis esanti su Bražinskais?

Tuč tuojau paprašė balso -Al
tos kasininkas E. Smilgys ir 
patarė tai klausti inž. E. Nainį. 
Jis geriausiai informuotas Bra
žinskų reikalu...

"Salėj didžiausias plojimas už 
greitą E. Smilgio orientaciją ir 
už tokį jo sąmojų. Mat, PLB 
pirm.' B. Nainys, sužnojęs apie 

’■ (vp) [ Bražinsku sėkmingą pasiruoši- 
mą kelionei iŠ Turkijos į Ve-

Uf. rugsėjo ib a. lai
doje: - v *

— Ljnkiii Bražinskai^ ištver
mės, o mūsų spaudai ateityje lai
kytis Akiii&ų (duoto, bet ne
sekto) patarimo: “tylą — ge
riausia bylą*’. (kp)

Magaryčios
© Mažiau’nusivilsi ar apsirik

si, jei balsuoti už mažiau žadan
tį kandidatą?

g šventą tiesa, kad meilė yra 
akla; taip pat šventa tiesa, kad 
vedybos yra geriausias akių gy
dytojas. . -

■■■ e Pagrindinė skyrybų prie
žastis yrą. vedybos.

g Cinizmo pavyzdys — Gul
bės prieš mh’tj gieda. Ar nege
riau, būtų, kad blogi dainininkhi 
mirtų prieš pradėdami dainuoti ?

e Visi kalba apie senuosius 
gerus laikus, bet jėi jie grįžtų, 
vargu ar kas norėtų taip gy
venti bent savaitę. . . ,

O Krikščionys sekmadieniais 
apgailestauja už pakartojimus 
ką. jie darė šeštadieniais ir ką 
darys pirmadieniais. (Thomas 
R. Ybarfa).

g Yra žmonių; kuriems. iš
ėmus smegenis būtų tik nereikš
minga operacija.J ".

© Indėnai atsisakė Los. Ange
les miesto, nes dėl "oro taršos ne
būtų matomi jų leidžiam!, dūmų 
signalai, . r

. © Ch.icagos gyventoja Ingrida 
Fans pareikalavo iš savo* vyro 
pinigų apmokėti už kursą proce
dūrų, kurios. turėjo padėtiniai 
suliesėti,ir tapti liekna. Bet vy
rąs jai davė... darbą savo fir
moje, kuri užsiima laikraščių 
pristatymu., j‘‘Aš parinkau jai 
patį, sunkiausią mašrutą su dau
gybe, klientų viršutiniuose, na- ' 
mų aukštuose”, — sako Mišter 
Faus.'

@ Viši tūrime teisę būti 'tur
tingais arba beturčiais. j?

. -0, Pariją yrą? Įįteratų s|or- 
tas,.;bet ,he visi gali.^būti -spdfti- 
nrnkais, 'taipgi ir poetais, t

s s
I

PLIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- | 
la Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
nų. Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. 11 dalis: Žemės i 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas į 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su- ] 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- ! 
mų ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti. lietuvių 
t aula galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais į 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

Knygos apie žemės ūki atrodo .tik žemdirbiams skaityti, kadangi j 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- į 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- | 
įlinkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, -ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos I 
žehiei parhšyfa, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 1 
mai Tėvynei Lietuvai”.

1
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

17.-M So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime. I

VI ų 
čia

J ' Viešbutyje
Viename Rymo viešbutyje iš- 

| kabintas užrašas: “Prašome pri- 
I siminti, kad kiti svečiai pagei- 
I dauja taipgi ramybės ir tylos’.

Vienas iš svečių prirašė sekan- 
į ti priedą: “Toks mandagus už- 
į i rasas galės būti patenkintas, kai 

f jūsų prakeiktos blakės nustos | 
i į mane kandžiojusios”.

Jei atidarytų sieną

— Abilene Reporter: Duosiu 
$10 už nurodymą. buto, pakan
kamai didelio laikyti jauną žmo
ną, bet tbkį mažą kad jos mo
tina netilptų gyventi-

— New Jersey valstijos vie
noj krautuvėj yra toks užrašas: 
Lankykite mūsų krautuvę — 
mes galime sėkmingai perkalbėti 
ir įtikinti visą jūsų šeimą... Dar 
aiškesnis posakis'-kabo vienoj 
Oregono valstijoskrautuvėje: 
Kodėl eiti kitur boti apgautam, 
jei jūs tai galite ątlikti čia?

Propaganda lėktuve
Vakarų pasaulio komunistuo- 

pastangų ši Į jančių darbininkų delegacija ru
sišku lėktuvu ramiai sau skren
da į Maskvą. Karkuriems dele
gatams tai buvo pirmoji kelionė 
lėktuvu. .- J

Po kiek laiko lėktuvo patar
nautoja kreipiasi pYancūziškai 
į delegatus: .

— Draugai! Artinamės prie

9

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

want io use that money 
right away, there’s 
a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds Č.

age for you.

•f 5 r***. 10 (4% Um jwrt Band* an

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

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

U;S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you doh’t
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VL. BARONAS

Paskutinės Lietuvos dienos Klaipėdoje 
(Prisiminimu nuotrupos apie Lietuvos Generalinio 

Konsulato Klaipėdoj atidarymą, veiklą ir likvidavimą) 

atitverta aukšta dratine tvora. 
Prie vartų---- vokiečių karinė
sargyba. Pakalbu — sargybinis 
nerodo į sargybos būstinę, kur 
sargybos viršininkas karininkas 
iškviečia vokiečių muitinės val- 

i dininką.
Pastarasis, nežinau su kuo te

lefonu pasikalbėjęs, nuėmė plom
bą nuo tanko pompos užrakto 
ir s visas, benzinas buvo mano. 
Nepamenu, kaip' ilgai į kitoje 
pusėje kelio stovinčius vagdnus- 
cisternas benzinas buvo pompuo- 
jamas, bet darbas ėjo’sklandžiai 
ir pavakariop, kai tankas ištuš
tėjo (pripildžius, rodos, pen
kias ar šešias) sistemos buvoL 
užpliombuotos, pasirašiau; rei
kiamus dokumentus ir visas 
traukinys, man dar neišvykus, 
nuriedėjo Bajorų-Kretingos link." 

Reikalas galėjo būti baigtas, 
bet mane “ėmė pasiutimas” ži- 
ri nt į Kr. Aps. M-jos slaptą raš
tą (pasirašytą, rodos, pulk, Mą- 
lionib ar -Matulevičiaus), kuriuo 
tokį didelį kiekį benzino iš Klai
pėdos (jau Vokietijoje) įsako-

(Tęsinys)
Pasimetė ir nesiorientavo nau

joje padėtyje ne tik mūsų civi
linės valdžios aukštieji pareigū
nai, bet ir mūsų kauniškis “Pen
tagonas”. Toks charakteringas i 
įvykis. Klaipėdoje, ją vokie-Į 
čiams okupuojant, liko didelis’ 
kiekis mūsų Krašto. .Apsaugos I 
M-jai (karo aviacijai) priklau
sančio benzino viename didelia
me tanke — Melneragėje, prie 
žvejų uosto.

Vieną dieną konsulas Kalvai
tis parodo man slaptą K. Aps. 
M-jos raštą (gautą diplomatiniu 
pakietu) kuriuo' konsulatas įpa- 
reigojąipąs slaptai išvežti tą ben
ziną į Lietuvą. Pabrėžiu — slap
tai. Nurodytą dieną vagonai — 
cisternos būsią jau vietoje.

Atėjau laikui Kalvaitis taip ir 
. sako: “Bakūnai — važiuok į uos
tą. žinai ką reikia daryti”. Na 

- ir nuvažiuoju — “slaptai” išvež
ti net kelis šimtus tūkstančių 
litrų aviacijos' benzino. Priva
žiuoju prie tankų rajono — jau

Pašvitinio (Šiaulių apskr.) moderniška pieninė ir tarnautoju butai pastatyti 1938 m. 
1939 m. pieninė jau pagamino viena milijoną kg. sviesto. Pieninės vedėją rusai išvežė 

į Sibirą.

etrą Šimkų, vienintelį Šimkų j klubą ir Liet. šv. Petro ir Povilo 
ūnų ir motiną Izabelę Karnec- Į lietuvių parapiją, apsivedė gra

fienę. Koplyčioje, kur Albina Į žią geltonplaukę angliakasio duk- 
azarvota, labai daug gėlių ir 
ienas baketas Vien baltų rožių 
u užrašu nuo Lietuvių Susivie

nijimo. Velionė Albina tarnavo 
Welfare įstaigoje, kur be kitų 
pareigų išduodavo maisto korte
les.

Abudu Šimkai buvo dar gana 
jauni žmonės, gal dėl to velionę 
koplyčioje aplankė daugybė žmo
nių. Albinos tėvas yra palaido
tas Hart kapinėse ir arti tėvo ka
po palaidojami ir jo marti Mrs. 
Albina Šimkus, kuri metalinia
me karste (grabe) iki ankstybo 
pavasario paliekama kapų kop
lyčioje.

relę, atidarė Hardware krautuvę, 
'su žmonos pagalba sėkmingai 
varė biznį, vėliau atidarė taver
ną “Silver Top”.

Varė biznį kol išėjo į pensiją. 
Užaugino dukrelę Liucilę, ku
rią išmokslino gera gabia pianis
te. Žmonai mirus, dukrelė ap
sivedė, Adolfas liko vienas nuo
bodžiauti. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis. Paliko nu
liūdime dukrelę Liucilę ir 2 anū
kus.

Reiškiu gilią užuojautą duk
relei, anūkams, 
draugams, o tau 
— ilsėkis ramiai 
lėlės žemelėje.

giminėms ir 
mielas Adolfai 
šios laisvės ša- 

žvalgas

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

• Licensed by VNESHPOSYLTORG 
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 
DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,- LATVIJĄ, 

ESTUĄ, UKRAINĄ IR T. T.

‘ ■ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. :
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GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS. '

PRISTATYMAS. L-
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

' Informacijų ir nemokamų katalogu prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose!

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
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ROCKFORD, ILL
Mirtis ir vėl pas mus sukinėjasi

Ilgai sirgęs Švedų ligoninėje 
mirė Adolfas Puidokas, sulaukęs 
89 metus, apleido šį pasaulį ne
sulaukęs naujų 1976 metų. Pra- 
sišąlino nuo carp armijos, kaip 
tūkstančiai kitų jaunuolių atvy
ko į šią laisvės šalį Ameriką, ap
sistojo Rockforde, buvo ener
gingas, gyvas, drąsus, įstojo į 
Rockfordo Lietuvių organizaci
jos, į SLA, Lietuvių Kultūros

ma išvežti slaptai. Man netilpo ■ tavosi lyg migloje ar “užsimer- 
" ‘ ‘ ‘ kę”.

Ir taip, kartais, begalėje dar
bų, pasitaikant retesniems įvy
kiams, kaip tai benzinas, Lietu
vos piliečių (išbėgusių Lietu
von) turto pardaviinas vokiečių 
teisme (kur reikėjo eiti ir Lie
tuvos vyriausybės vardu for
maliai — raštu ir žodžiu-— pro
testuoti) , Lietuvos pilietybės 
optavimas (pagal Lietuvos-Vo- 
kietijos sutartį) ir t. t. Laikas 
bėgo labai, greitai. Juo labiau, 
kad nebuvo kada tinginiauti, 
dirbdavome, galima sakyti, “nuo 
tamsos iki tamsos'”, Visai visi: 
pačiu “bosu” — gen. kčnsulu — 
pradedant ir pasiuntiniu bai
giant... L/ i . '

Noriupaminėti porą momentų, 
labai reikšmingu savo esmėje ir 
nustebinusių ypačiai tuos, ku
rie gerai žinojo vietos “pasilai- 
kymus”. — anksčiau ir naujoje 
būklėje. Pirmiausia’ — Lietuvos Į 
piliečių—-žydų turto konfiska
vimas ir pardavimas teismo ke
liu. •

Pats pirmasis tokio turto pir
kėjas (ir nupirkėjas) buvo ne 
kas kitas, kaip buvęs Lietuvos 
kariuomenės, Vyčio Kryžiaus 
kavalierius, kapitonas Moržu- 
chinas, teisman atvykęs su uni
formuotu ^gestapo valdininku 
(vėliau paaiškėjo, kad jau tada 
ir pats kap. Moržuchinas buvo 
gestapo agentas). Vėliau jo 
“pirktuose”'Lietuvos žydo na
muose (Liepojaus g.) Moržuchi
nas įrengė karčiamą, kurią iš
laikė tol, kol nepasidarė “karš
ta” — rusams artėjant į Vokie
tiją 1944 m.

Užeidavau ir aš (po konsulato 
likvidavimo) kartais ton kar

čiam on, juo labiau, kai ten daž
niau pradėjo lankytis K. Škirpos 
organizuojamo sukilimo ryšinin
kai.

Esu girdėjęs karčių žodžių 
Lietuvos adresu iš vokiečių, bet 
nieko bjauresnio, nieko šlykš- 
tesnio, niekada ir niekur nesu 
girdėjęs — kaip kad iš to ru
so, variago, Vyčio Kryžiaus ka
valieriaus kap. Moržuchino. Jis 
taip koliojo, keikė ir išjuokė Lie
tuvos valstybę (kaip tokią) ir 
jos valdžios žmones, vartodamas 
pačius bjauriausius žodžius, ko
kius galima rasti lietuvių, vo
kiečių (aha — čia jis buvo tie
siog meistras) kalbose, kaip to 
nebūtų sugebėjęs joks Kauno ve
žikas. Niekaip ir šiandien ne
galiu sau išsiaiškinti — kodėl? 
Taip pat niekaip negaliu supras
ti, kaip toks variagas pateko į 
Lietuvos kariuomenės eiles įko
pė iki kapitono laipsnio ir dargi 
buvo addovanotas Vyčio Kryžiu
mi? Už ką?-Tai pats bjauriau
sias pavyzdys, išlikęs mano at
mintyje iš tų laikų.

Priešingai pats šviesiausias 
tų laikų , pavyzdys — išliko ma
no atmintyj'e apie paprastą 
Klaipėdos krašto lietuvininką, 
ne kokį aukštą valdininką ar ka
rininką, bet ūkininką: Brožaitį 
(vardo nepamenu) iš Slengių 
km. Klaipėdos aps^ Pavydingas 
(ir didelis) ūkininkas, kaip ly
giai pavyzdingas lietuvis nuo 
senų laikų, dar prieš Klaipėdos 
kraštą prijungiant prie Lietu
vos, taip ir Lietuvos laikais ir 
lygiai taip vokiečiams Klaipėdą 
vėl užėmus.

(Bus daugiau) |[

galvoje, kaip toki aukšti kari
ninkai mūsų “Pentagone” nesu- 
siprientuoja Klaipėdos naujoje 
situacijoje ir duoda tokius kvai
lus įsakymus, kaip kad išvežti 
tokį kiekį benzino slaptai. Ne 
tik, kad konsului, papasakojau 
viską žodžiu, bet jam pasakius 
“parašyk” — parašiau ilgoką, 
labai smulkmenišką, “raportą”, 
“žiauriai” sukritikuodamas Kr. 
Aps. M-jos įsakymą benziną “iš
gabenti slaptai”, rodos, tame sa
vo raporte pavartojant žodį net 
“absurdas” ar “ne.sąmonė”. Kal
vaitis tą mano raportą, nieko nei 
pridėjęs nei atėmęs, per Užs. 
Reik. M-ją persiuntė Kr. Aps. 
M-jai ir nieko daugiau apie tai 
nebuvo girdėti.
: Bef... išgirdau, kai po kurio 
laiko nuvykau Kaunan ir ten, iš 
anksto susitarus, susitikome su 
kpt. M. Kukučiu, kuris tada pa
dėjo gub.-Vk. Gailiui su V. Ma- 
šalaičiu Ministerių \ Kabinete 
baigti popierinius Gubernatūros 
reikalus.

Užsukome į “Božegraiką’. — 
Jau vėlokai atsirado prie mūsų 
stalo ir pulkininkas z (apsirengęs 
civiliai) Matulionis ar Matule
vičius, pasirašęs aną “slaptą” 
rąstą dėį benzino. Pasirodo kpt. 
Kukutis"pulkininką buvo pain
formavęs apie mano .atvykimą, 
nes kažkuriuo būdu apie visą 
“benzino aferą”. žinojo ir Ku
kutis.

Buvau, kaip, svečias, vaišina
mas, bet pulkininko, kad ir la
bai švelnioje~formoje, kiek api
baramas už mano ilgą praneši
mą apie benzino “slaptą” išga
benimą iš Vokietijos (Klaipėdo
je).. Mat, tas mano- praneši
mas, jau visai ne slaptas, per
ėjo netik per Užs. Reikalų M-jos, 
kai kurių pareigūnų rankas, bet 
svarbiausia — per Kr. Aps. 
M-jos kanceliarijas, net pulki
ninko viršininko — kol pasiekė 
patį pulkininką ir jis buvęs ge
rokai savo viršininko apibar

tas.
Pulkininko nuomane, esą,jnan 

reikėjo tik ' tiek parašyti, kad 
slaptai benziną išvežti negalima 
— ir viskas. AŠ gi savo prane
šime smulkmeniškai išdėsčiau, 
kad slaptai išvežti ne tik nega
lima, bet ir dėl ko negalima ir 
svarbiausia — kad toks įsaky
mas yra “absurdas” ar “nesą
monė.

Tai irgi, kad ir “smulkus” pa
vyzdėlis, jog ne tik valdžioje, 
bet ir mūsų “Pentagone” buvo 
net aukštų karininkų, kurie apie 
naująją Klaipėdos padėtį orien-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčianl čekį ar Money or- 

-derį tokiu adresu: , < ’

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

NEW BUFFALO, MICH.
Mirė gera lietuvė Alb.. Šimkus

New Buffalo, Mich. -— Trum
pai pasirgusi čia mirė, savo na
muose Mrs. Peter (Albina) 
Shimkus, 54 metų amžiaus, gy
venusi 132 South Barker gatvė
je. Ji buvo gimusi 1921 m. ba
landžio 23 dieną Hart, Mich., 
miestelyje. Tarnavo .Michigano 
valstijos Welfare divizijos office, 
St. Joseph, Mich. Paliko nuliū
dime savo vyrą, sūnų Peter K. 
Shimkų ir motiną Mrs. Isabel 
Karneckas, visi gyvena New 
Buffalo. Velionė buvo pašarvo-, 
ta Smith Funeral Home, iš kur 
jos kūnas išvežtas į Hart, Mich.; 
palaidotas to miestelio kapinė
se (Tiek iš New Buffalo vieti
nio laikraščio).

Iš Mrs. Domicėlės Andrulienės 
laiško

Palikau Hart, Mich., sausio 3 
dieną. Mano sūnus atvažiavo 
mane pasiimti. Tą dieną labai 
snigo, bet laimingai parvažia
vome. Duktė laukė. Susitvarkė
me ir po trijų dienų gauname 
telefonu pranešimą iš New Buf
falo, kad ten netikėtai pasimi
rė Mrs. Šimkus, 54 metų am
žiaus Petro žmona,'Izabelės Kar- yneckienės yienintelė duktė Albi
na. Šusitaisėm važiuoti trimis 
automobiliais: mano dukra, sū
nus su žmona Anna Ksauski, jos 
marti ir aš.,,/ . . . .
. Nuvažiavę į:Nęw- Buffalo, kur 
radome^'velionėse Albinos vyrą.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

CRANE SAVINGS and Loan Association

’g.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
fyf Mokama 4 metę
/U Certifikatams.

' Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS

6
Vs% Certifikatams. 

Mažiausia $1,000 
ar daugiau. *

ACCOUNTS
Taupmenos padėtos i reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

iMSGRED

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vaE; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

--------     '  L." - —1 ........ ~

Taupykite
pas mus '

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
išėmimo.

Y

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.

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
, Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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artėja prie 50-ties, jo bendrameciai taip pat yra panašaus 
amžiaus. Shickis turėjo rašyti ne tik apie save, bet ir apie 
savo plunksnos draugus. Ne vyresnius, kurie jau nebera
šo, ir ne apie jaunuolius, kurie jau ir patį Sluckį kritikuo
ja, bet apie .'Savo generacijos privilegijuotus ir gerai da
bartinėje Lietuvoje gyvėnančius plunksnos darbininkus. 
Savo straipsnį Sluckis pavadino “Prozos viltis — apie 
vakarykščius jaunuosius”.

Straipsnis įdomus, jame yra daug davinių, iki šio 
meto nesirodžiusių komunistų cenzūruojamoje spaudoje, 
bet liūdnas. Sluckis savo darbą baigia liūdnu prisimini
mu. Savo plunksnos draugams jis pataria prisėsti prie 
rimtesnių darbų, nes jauniesiems labai jau ' mažai laiko 
teliko. Iki šio meto jie veik nieko nesukūrė, todėl jie pri
valo pateisinti savo privilegijas, duoti ką nors rimtesnio.

Sluckis labai įdomiai aiškina tas priežastis, kodėl tie 
“vakarykščiai jaunieji” nieko rimtesnio nedavė. Pacituo
sime jo paties žodžius. Štai jie:

“Kartais sakoma, jaunieji išaugo socialistinėje 
pažangoje, taigi jų ideologijos klausimas išspręstas. 
Bendrais bruožais, tai, gal būt, teisinga, bet rašyto
jas nuolat grumiasi su neįvaldyta medžiaga, tyrinė
ja neišrūšiuotus konfliktus. Kai esi priverstas ne tik 
pamatyti, bet ir apibendrinti, o kartais netgi spėlioti, 
kas prasikals iš to ar kito kiaušinio, ..įsisąmonini
mas niekad nesibaigia. Vystosi, kinta patsai socia
lizmas, atsiranda naujų problemų ir prieštaravimų; 
ir tik pasaulėžiūros gilinimas filosofiniu pagrindu 
apsaugo rašytoją nuo karštakošiškų sprendimų, nuo 
idėjinės ir teorinės eklektikos. Visuomeninio idealo 
prasme naujoji karta dar nėra pakankamai išryškė
jusi. Atsistojusi literatūrinės rikiuotės centre, ji 
norom nenorom turės sudėlioti kirčius! (Literatūra- 
ir Menas, 1975 m. gruodžio 27 d., 4 psl.);
Be specialaus literatūros ir materialistinės dialekti

kos rusiškos laidos žodyno bus gana sunku'suprasti, ko
kias viltis Sluckis dar deda Į komunistines sistemos išau
gintus, pavergtų lietuvių prakaitu išmaitintus ir prie 
tuštumos-priėjusius “jaunesnės generacijos” rašytojus. 
Sluckis tą materialistinį žargoną pakankamai pažįsta, kad' 
pats koją į- spąstų kilpą įkištų, bet už paskelbtas išvadas 
jis bus pakviestas pasiaiškinti. Jeigu literatūrą sekantie
ji cenzoriai nepaprašys jo užeiti, tai. naujai paskirtas: 
“prezidentas” Antanas Barkauskas privalės jį pasikviesti 
ir draugiškai jam paaiškinti, kad negalima taip jau vie
šai prie -bankroto prisipažinti... ■

Vietoj aiškinęs jaunesnės generacijos ideologinį tuš
tumą, Sluckis cituoto sakinio pradžioje aiškiai pasako, 
kodėl jo amžiaus jauni kūrėjai nesprendė ideologinio 
klausimo, nes jiems jau teko “augti socialistinėje pažan
goje”, kuri visus ideologinius klausimus jau buvo išspren
dusi. Jeigu dar nebuvo, tai turėjo išspręsti; jų pareiga 
buvo išspręsti, z Jis pripažįsta, kad gali likti keli neiš
spręsti užkampiai, bet tai jau ne Sluckio. generacijos rei
kalas. Jeigu klausimo neišsprendė tie, kuriems reikėjo 
išspręsti, tai Sluckis tokio dalyko nesiims spręsti. Jis ne
sprendžia, bet jis pataria kitiems savo amžiaus plunks
nos sėbrams tuo reikalu dar pasirūpinti.

Visi žinome, kad vyresnioji rašytojų generacija-nie-, 
ko rimtesnio nesukūrė pirmais trimis dešimtmečiais. Da
bar Sluckis pripažįsta, kad ir jo generacija tuštumos ne
užpildė. Išvada prašyte prašosi: rusų primesta socialis
tinė sistema nesudaro sąlygų kūrybai. “Socializmo, pa-

Sluckio laiptų pakopa išlūžo
Mykolas Sluckis, komunistinėje Lietuvoje pasista

tęs laiptus į dangų, nepajėgia aukščiau .lipti. Viena, o 
gal net ir pora jo laiptų pakopų išlūžo ir lipikas nepajė
gia dangaus pasiekti. Pusiaukelėje sustojo ne vienas 
Sluckis, bet visa sluckinė generaciją, pirmuosius žings
nius drąsiai žengusi, net su pagyrimais, visai nepajėgia 
kojos į aukštesnę pakopą įkelti.

Sluckis, nepriklausomos Lietuvos laikais Panevė
žyje gimęs berniukas, rusams įsiveržus į Lietuvą, pada
rė gana didelę karjerą, bet reikalai taip jau ryškiai ne
žvilga. Okupacijos metais jis buvo atrinktas į Palangos 
pionierių stovyklą, o kai vokiečiai paleido pirmuosius 
šūvius, tai mažas Sluckis kartu su kitais privilegijuotų 
komunistų vaikais buvo susodintas į čekos sunkvežimius 
ir išvežtas į Kirovo srities vaikų stovyklas. Rusai be rei
kalo jo nevežiojo. Jis jiems sąžiningai atsilygina. Pačio
je Rusijoje jis baigė pionierių mokyklas, komjaunimo 
kursus, o vėliau Vilniuje jis baigė universitetą ir išėjo į 
rašytojus.-

Pradžioje buvo išleista jo “Aš vėl matau vėliavą”. 
Jam nereikėjo aiškinti, kokią vėliavą jis matė. Kiekvie
nam aišku, kodėl Guzevičius, tada dar gyvas, išleido pir
mąjį Sluckio kūrinėlį. Pasirodžius pirmajam, jo sąsiuvi
niui, jis paruošė spaudai “Apšviestąjį langą”. Jis ir to-, 
liau būtų gyvenęs apskurusiame kambaryje su dulkėtu 
langu, bet Guzevičiaus globa jam labai daug padėjo. Ka
da didelė lietuvių dauguma neteko namų, buvo išvežti į 
Rusijos šiaurę, tai Sluckis parašė, o Guzevičius sutiko 
skirti pinigų jo “Geriesiems namams” išleisti Skyrė ne 
savo asmeniškus pinigus, bet pavergtos, vagiamos ir plė
šiamos lietuvių tautos pinigus. Visi tais laikais rašė apie 
“Stalino saulę”, Sluckis taip pat parašė vaikams apysaką 
“Kaip saulė sudužo”.

Sluckis, dainuodamas, vaikams ir suaugusiems isto
rijas rašinėdamas, policijos reporteriu tarnaudamas, pra
sidarė duris į žurnalistus, rašytojus, poetus, teatralus ir 
kitokius amatus. Praeitų metų pabaigoje, kai partija 
ruošė rašytojų suvažiavimą Vilniuje, Sluckis buvo įparei
gotas papasakoti apie dabartinę “tarybinės” Lietuvos 
prozą. Kad reikalas būtų tikslesnis, tai gavo užsakymą
parašyti apie savo amžiaus prozininkus. Pats Sluckis jau žangoje” augę rašytojai paliks tuščią vietą.

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

ĮŽANGA
Niekad nemaniau rašyti savo atsiminimų, kaip 

daugelio rašoma, pradedant nuo šeimos gimtadienio 
iki gilios senatvės, apie išeita mokslą, veiklą bei as
menišką gyvenimą. Savo draugų bei gerų pažįstamų 
buvau raginamas parašyti atsiminimus, kaip daug kur 
buvojęs, keliavęs įvairių žmonių sutikęs, daug įvai
rių pareigu bei uždavinių turėjęs ir atlikęs, kad jie ne
žūtų istorijai, būtų užrašytu Jiems atsakydavau — kas 
tiks istorijai, savaime turės patekti į jos puslapius, o 
visoki asmeniški aprašymai, neturintys visuomeninės 
bei valstybinės reikšmės, yra vien bergždžias darbas.

Atsitiko tačiau kiek kitaip, prieš mano nusistaty
mus. Vienas mano tikrai gerų draugu 1971 m. vasario 
mėn. parašė man labai ilgą laišką, mano darbų —raštų 
vertinimą su kai kuriais patarimais bei kritikos pasta-j 
bomis. Jis priminė, kad praeities įvykius prieš 30 —10 
metų, ypač juose veikusius asmenis, vertinčiau atsar
giau. nes jie nebegalį pasiteisinti ir, kaip pavyzdį, pri
minė mano bereikalingą prezidento Smetonos kaltini
mą už jo pabėgimą 1910 m. birželio mėn. 15 d., rusams 
-— bolševikams okupuojant Lietuvą, nepasakius tautai 
nei žodžio. Buvo pasakyta, kad kaltinti Smetoną dėl 
jo pabėgimo negalima, nes bėgome visi, kas tik galė
jome nuo tos pragaro lavos. Jį tik galima būtų apkal
tinti, kad jis (Smetona) nenumatė, nepasiruošė pate 
ir neparuošė Lietuvos tai katastrofai. Draugo nuomo
ne _  kasžin ar aš bučiau geriau ir protingiau pasiel
gęs, būdamas tų žmonių vietoje? Be to priminė, pagal

: • i N # - t.
priežodį — kokie žmonės, tokia valdžia, tad dėl Sme
tonos režimo esame kalti mes visi/ kurie tais laikais 
tylėjome ir tą režimą toleravome, ir man asmeniškai, 
kad ir aš tylėjęs, toleravęs Smetonos režimą ir su juo 
nekovojęs.

Atsakiau, kad prezidento pareigų tautai negalima 
lyginti nei su mano, nei su kieno kiti pareigomis — 
Smetona pagal konstituciją prisiekęs rūpintis tautos 
reikalais ir todėl savo pasielgimą (pabėgimą) turėjo 
suderinti su tautos reikalais. Nei aš, nei kiti tų pareigų 
neturėjome... Tuo labiau prez. A. Smetona 2-jo pas. 
karo pradžioje, savo atsišaukime į tautą, rašė: “Rei
kia pasitikėti laivo kapitonu, jo vairininku (A. Smeto
na J. A.)... Atsidėkite vien tais, kurie stovi prie vals
tybės vairo. Jiems geriau, nei kitiems, žinomi tikrieji 
keliai, pavojingos uolos ir pavojingi verpetai, kurių 
tenka, vairuojant vengti... Būkime ramūs ir kantrus! 
... Klausykite ir darykite, kaip būsite išmaningųjų 
(valdžios pareigūnių) nurodomi”. (Žr.: Pasakyta — 
Parašyta. Smetonos kalbų rinkinys. 1974).

Kai šiandien JAV prezidentas G. Fordas lankyda
masis Europoje, Briuselyje. 1975 m. birželio mėn. pa-i 
baigoje šiaurės Atlanto organizacijos (NATO) narius 
ragino stiprinti demokratiją, tai Amerikoje ir kitur 
tautininkų ir vdenuoliju kontroliuojama spauda garbi
no Smetoną, diktatorinio režimo vadą ir leido jo raš
tus (Pasakyta — Parašyta). Tokios apimties raštų net 
apie Lietuvos okupaciją nebuvo išleista. * . M

Mano draugų pradžioje paminėti kaltinimai, kad 
aš toleravęs Smetonos režimą, o dabar kritikuojąs, 
paskatino mane paršyti ne atsimfnimus, platesne pras
me, bet aprašyti savo Nepriklausomoje Lietuvoje vals
tybinę tarnybą 1926 — 1910 metais, antrašte: “Dviejų

Naujuosius metus pradedant (4)

P. > STRAVINSKAS

imtis apsaugos priemonių nuo 
Railos “rezistencijos” ypač 
VLIKo vadams ir veikėjams, 
net ir tada, jei jie dabar, Rai
los sirenėle apsvaiginti, su juo 
bučiuojasi...

Nuo bado, maro, ugnies ir 
karo, taipgi ir nuo Br. Railos 
“rezistencijos” gelbėk mus, 
Viešpatie.'..

(Tęsinys)

V. — Dėl pasikėsinimo 
VUKą likviduoti

LB vadai ir veikėjai jau se
nai kėsinasi VUKą, . Lietuvos 
tautos atstovybę, likviduoti. 
Jie siekia tą padaryti (1) jo po
litinių grupių niekinimu ir (2) 
jų susigalvotomis visuomenę 
mulkinančiomis VUKo ir išvis 
laisvinimo darbo neva refor
momis.

D Savo “Pasaulio Lietuvy- ^ ^į^^ slap^bėj dirbąs 
je” ir kitoje jiems prieinamoje 
spaudoje jie kiekviena proga 
pasisako prieš politiką, kaip ^skmsią jokie mūsų prokuro- 
tokią, prieš mūsų politinį dar-j 
bą, kaip jų aiškinimą, išeivi
joje nereikalingą ir prieš visas 
mūsų politines grupes, kurios, 
kaip žinome, sudaro ir patį 
VLIKą (pvz. Br. Nainys mūsų 
politinių grupių, rodos, kitaip 
nei nevadina, kaip mūsų “par
tijų likučiai’’). ,;į

2) Dabar, va, tiems bend
ru omenininkams . užėj 6 karštli
gė vėl sapalioti tiesiog klajoti 
apie mūsų laisvinimo darbo 
organizacijos neva reformas. 
Jiems, matot, nepatinka, kad 
tų mūsų laisvinimo organiza- : 
cijų ir veiksnių “perdaug”, dėl 
<o, pagal juos, reik tas orga
nizacijas ir veiksnius sujung
ti j vieną ar bent sumažinti. 
Turint prieš akis tų LB vadų 
pastangas savo LB “sujungti” 
su VLIKu, reikia laukti, kad 
mūsų veiksnių greitu laiku bus 
vienu mažiau. Reikia tik pa
šaukti, kol didelę burną ir to- 
<ią pat gerklę turinti Bendruo
menė tą įsavo pasigautą auką', 
prarys ir savo skilvyje pado-, 
riai suvirškins... Tik vargu, 
ar tuo ji ilgam patenkins savo 
apetitą, ypač, kad ji jau seno-‘i 
<ai savo plačia burna yra išsi
žiojusi ir prieš ALTą, kurio 
jos skilvis laukia urgzdamas 
labai neramiai...

Jeigu VLIKas tos Bendruo
menės dar nėra visai užhipno
tizuotas ( prieš jo prarijimą), 
tai sugestijuočiau jam tos savo 
“barškuolės” pasisaugoti. Visų 
pirma, jam vertėtų griežtai 
pasisakyti prieš LB vadų ir vei 
kėjų politikos, kaip tokios, taip 
-gi ir politinių grupių, kaip to
kių, niekinimą bei pajuokinė- 
jimus mūsų spaudoje, ypač gi 
LB laikraštyje “Pasaulio Lie
tuvy”. Atsiminkit ir žinokit 
vlikininkai, kad sugriovus vi
suomenės pasitikėjimą mūsų 
politinėmis grupėmis , I__ .7—, ... - . -__«- _____ . _  —______ _
sudaro VLIKa iū<ui VT J -?y.iai T6*?0 Vokiečiy kariuomenės daliniai tiktai po 63 die-suuaro .jūsų \KlAą, jūsų V UI jtiicino lenkus, kad mestu uinklus. Vokiečiu aviacija ir aaicral Unlru

, . r ._ "j . -v , i Varšuvos senamiesčio vaizde, kai su jūsų grupėmis- išnyks, j

VZ.—- Dėl VLIKo ‘‘susitaikymo" 
su Br. Raila ir jo "rezistencinės” 

sirenėlės

Br. Raila, visiems gerai pa
žįstamas ilgametis VLIKo prie
šas, griovęs, draskęs VLIKą 
savo “ragais ir nagais”, 1975. 
XI. 22 d. “viso laisvojo pasau
lio lietuvių dienraštyje “Drau
ge” pranešė mums, matot, 
“linksmą’’ žinią, kad su tuo 

į savo priešu VLIKu jau- susitai-

su jo ir LB veikėjais “rezisten
cinį” darbą, kurio, girdi, neiš-

rai*.

VLIKas tos Br. Railos “teisy
bės? nepaneigė, todėl reikia 
prileisti, kad jį tikra, be sve- 
timženklių.

Jei tas faktas būtų tikras, tai 
reikėtų dėl jo mums visiems 
rimtai susirūpinti, ana Br. Rai
los sirenėle ir jo “rezistencija”, 
greičiausia, ne su VLIKu, bet. 
prieš VLIKą, tikslu jį nugriair- 
ti, pasiknisus po jo pamatais.

Tuo reikėtų susirūpinti ir

CHICAGOJė BANKROTUOJA 
8 KATALIKŲ MOKYKLOS

CHICAGO. — Miesto vakari
nėje dalyje veikiančio kunigo Ed
vardo Dufficy pareiškimu, as
tuonios Rymo Katalikų mokyk
los miesto viduryje ateinantį va
sario mėnesį baigs savo finan
sus. Jos kreipėsi į arkivyskupą 
Cody prašydamos pagalbos 1975- 
76 mokslo metus išbaigti, bet 
iki šiol negavo jokio atsakymo 
iš kardinolo. Po to, kai praeitą 
liepos mėnesį arkidiocezija pa
skelbė savo lėšų taupymo politi
ką, šioms astuonioms mokyk
loms subsidijos buvo žymiai su
mažintos. 
/ ■* -

Katalikiškųjų mokyklų super
intendentas kun. Robert- Clark 
pasakė negalįs atspėti ar tos 8 
mokyklos salės gyvuoti sekan
čiais 1976—1977 metais.
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Virswos sukilime pabaigoje senamiestis buvo visiškai išgriautas. Vokiečiai 
kurios, naciai byyo pasišokę likviduoti Varšuvos lenky sukilimą per 48 valandas, 

nv įtikino lenkus, kad mestyi ginklus. Vokiečiv aviacija ir gaisrai ~Ienkį 
Kas pats subyrės, refleksyvis- sostinę visiškai išgriovė. Paveiksle matome sukilimo pabaigoje palikta 

' Oan Kuraitis įdomiai aprašė sukilimo • nuo-
.. /... . ' trupas. .

pasaulėžiūrų varžybos”. - ■
Valdininko pareigų pildymas buvo kiekvienam.-tikai, tuo labiau, kad pav. Vokietijos gelezJnkplinnsp 

privalomas ir šioje plotmėje buvo toleruojamas Smeto
nos režimas, nedalyvaujant perversmuose, kurių tada 
buvo apsčiai. Mano nuoširdžios pastangos bei pasiūly- 
maį— Lietuvos geležinkelių įmonės bei tautos ūkio la
bui, autoritetinio režimo biurokratijos pritarimo netu
rėjo. Svarbią rolę čia vaidino Rytų ir Vakarų pasaulė
žiūrų kontrastai. Plačiau apie tai veikale...

I-ji dalis

1). Pirmoji patirtis ir stažas
« v

1925 m. pabaigoje baigiau Berlyne Aukštosios tech
nikos mokyklos (Technische Hochschule) statybos fa
kultetą Su pagrindine Geležinkelių statybos bei eks
ploatacijos šaka (Hauptfach Eisenbahnwesen) diplo
muoto' inžinieriaus laipsniu ir tais pat metais, prieš 
Kalėdas, grįžau į Lietuvą. .

Apsidairęs dėl būsimo darbo bei veiklos, 1926 m. 
kovo mėn. įstojau į Geležinkelių Valdybas eksploata
cijas skyrių, tuomet Važiuotės tarnyba vadinamą. (Ki
ti Geležinkelių Valdybos skyriai — kelio, komercijas, 
traukos, tiekimų, sanitarijos, buvo virširrrnkų vado
vaujami — vėh’au.jie buvo perorganizuoti į direkcijas).

Važiuotės tarnyba neturėjo tuomet nuolatinio vir
šininko. Jai laikinai vadovavo geležinkelių eksploata
cijos praktikas Stulpinas, dirbęs ilgesnį laikų Sibire— 
Irkutske, Rufijos geležinkelių eksploatacijoje. Man 
buvo pasiūlyta susipažinti su eksploatacijos tvarka — 
atlikti stažą — išlaikyti praktikos srities egzaminus 
(nnO bagažo ir prekių tąksavnmo bei traukiniu teismo) 
ir po to jau būti paskirtam į atsakomingas pareigas. Tų 
numatytų egzaminų laikymas man nelabai patiko, nes

vyriausi egzaminatoriai nebuvo akademikai , tik prak-
• . . - ■. ■ • -t? .. ■ 1

tokių egzaminų nebuvo (buvo tik susipažinimas su esa
ma tvarka).

Tačiau stažą pradėjau eiti, laukiau jo baigimo ir, 
maždaug, po trių mėnesių, paskyrimo į atsakomingas 
pareigas. Galėjau lankyti visas geležinkelių stotis, žiū
rėti traukinių eismo, prekių siuntinėjimo, tarifų faiky- 
ttio, žodžiu—- susipažinti su visa geležinkelių tvarka, 
savaime su !geležinkelių ūkiu, didžiausios Uetavos 
įmonės, kuri tarėjo apie 40.000.000 litų metinių paja
mų. Geležinkelių direktorius tuomet buvo inz. Jotais 
Sabaliauskas, o mario tiesioginis viršininkas — prak
tikas Stulpinas. i, .į. -

Caristinėje Rusijoje asmenys, baigę technikos 
aukštąsias mokyklai (įvairius itatitatas gaudavo inžfcue 
riaus laipsnį, žemiau jų techniko, mechaniko, atatinka
mą mokyklai Vokietijoje baigę aukštąsias makyktas, 
gaudavo dipt ktž. laipsnį; kiek žemiau jų, Šešių semes
trą kurso, sa vidurinės mokyklos atestatu — gimnari 
jos ar realūs, mokyklos — inžinieriaus laipsnį, o dar Že
miau, jari begimnazijos brandos — meisterio. • ,A

(Bus daugiau) e
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS*
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

DAINAVOS ANSAMBLR)

'2858. W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G; BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildfng). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susiiaruną. 

'Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA - 
Teief, 695 0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGbUN 

2434 WEST 71st, STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Reiid.-. 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antiad.. penxiadiem nuo 1—5. 

ir šestad. UKtai susitarus.
treč.

Š. m. sausio 14 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose ' įvyko 
Dainavos Ansamblio vedėjų, 
spaudos, radijo ir televizijos 
vedėjų bei korespondentų su
sirinkimas. x

Susirinkimą atidarė Daina
vos Ansamblių vedėjas Aleksas 
Smilga. Pasveikinęs visus atsi
lankiusius švenčiant 30 metų+šio veikalo turinį. Bendrai vi- 
Dainavos Ansamblio sukaktį. 
Padėkojęs spaudai už jų'rėmi
mą ir mecenatams už finansi
nę paramą, t paprašė toliau 
vesti susirinkimą Vladą Butė
ną. '

Madas Butėnas pastebėjo, 
kad susirinkime kalbės keturi 
pagrindiniai kalbėtojai. Pir
miausia buvo paprašyta para
šiusi veikalą “Pamario pasaka”, 
papasakoti apie šio veikalo at
siradimą veikalo autorė Danu
tė Bindokienė.

skaniausiais valgiais, šampa-

BUENA PARK CA—The approaching Winter months are1 
x>6tiDgthe «pints of local retailers who deal tn oatdoor recresr* 

tioml eqmpmem. tn particular, snowmobiles.

Danutė Bindokienė papasa
kojo, kad ji susitarusi su muz. 
Aloyzu Jurgučiu parašė veika-1 
lėlį iš tietuviško pamario -gy
ventoj ų, žvej ų gyveninio ir pa
vadino “Pamario Pasaka”. Vi
sas veikalėlis susideda iš 7 da
lių arba 16 muzikinių dalykė
lių. Smulkiau papasakojo, apie

11

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

.1938 S, Manheim .Rd., Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dieponus ir 

kas antrą šestaaienj 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728 

, ■ - - v j . .

REZ.:' Gi 8-0873 . ' 
DR. W. EiŠIN - EISIMAS 
akušerija ir moterų Ligos • 

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

Valandos; pagal susitarimą; ..Jei, neat- 
sillepia. .skambinti Ml 3-03GJ.

RAOINSKAS
GARANTUOTI.

RADIJAI 
NUO $8.50 .

2512 W. 47 ST. • FR 6-T998
it

Sekm. ir rreč. uždaryti

TEL. — BE 3^5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 - West 403rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.“

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
DR. K, aA, JLUiiCAS 1

'Tek- 561-4605 Ir 489-4441
- ' ' -t. ^OFISAI : . \

leOitN.. WESTERN AVE, _ f
5214 N. WESTERN AVE. C

Valaiidos pagal srišitarimą.

Ofiso tel.:', HE 4,131.8 '
RezidenCfįos: PR 6-98CT , . ‘

DR. L MEŠKAUSKAS į
GYDYTOJAS"TR CHIRURGAS

VIDAUS Libu SreCIALlSTAS' "" 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRIS TAS ;

KALBA. LIETU VIŠKAI . .
2618. W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
i "contact lenses”. .

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. 1E0NAS-SEIBUT1S
' ' INKSTŲ, PŪSLĖS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an«rad~ nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. Wak. y

Ofiso teief.: 776-2380
Naujas rez. tetfef.: 448-5545

-^ 2443 WE:ST63rd STREET - 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

vjy- J- \ -tek. • ■' ’• , - 'Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
813 West'34'Place

Tel.: FRontier 6-1882

DR. VYT. TAURAS'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą. -

SOPHIE BARČUS
RADIJO sElMOS ĮVALANDOŠ ‘

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.* a . t

' Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-, 
'dienio iki penktadienio 12:30—

1:00 v.' popiet. — šeštadieni, ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

i . .
i 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

iCHICAGO, ILL. 60629

V. Tumasonis, M. D./S. C

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O RTHOP E DAS-PROTEZI STAS 

Aparatai - Ftuiezai. mūū. Ban- 
dažai. Speciali pagalba ttgjoms 
fArch Supports) ir 11.

CHIRURGAS
2454 WEST 71st STREET

* Ofiso telef.: HEmfock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

2850 West 63rd SU Chicago III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

PIEASE!
Onfyyįįįun

PREVENT 
' EOREST ffffts

//f » r *

sas veikalėlis pašvęstas jau
nuolių ir tėvynės meilei. Pasi
rinkusi tą temą todėl, kad vi
suomet ji žavėjosi Lietuvos pa
mariu, jūra, pajūrio gyvento
jais ir žvejais, nors pačiai ne
tekę būti Lietuvos pajūryje ir 
nėra mačiusi, net Lietuvą sie
kiančios Baltijos jūros.

Muzikas Aloyzas Jurgutis, 
pradėdamas kalbėti, pastebė
jo kad dažnai spaudoje rašo
ma, .kad jis atvykęs iš Lietu
vos . Tikrumoje jis iš ok. Lie
tuvos neatvyko, bet prasiskver 
bęs per geležinę uždangą pa-, 
pabėgo. Toliau papasakojo, 
kad minint Dainavos Ansamb
lio 30" metų sukaktį, buvo .
manyta ką nors duoti tautiš-, ^es pietų bėgyje) 
kai liaudiškų keletą ar kelioli-| 
ka dalykėlių. Vėliau nuo to. « 
atsisakyta. Buvo prašyta rašy- . ^^^ ____
tojų, ką nors tai sukakčiai pa- Hanau lietuvių 
minėti parašytų. Šį sunkų dar-( Pirmieji iniciatoriai buvo Al-

Panu^ Bin- bin as Dzirvonas, Edwardas Da- 
dokienė. Ji parašė tikrai gerą niHūnas ir Jonas Juodis. Tada 
veikalą, Visas veikalas susi-’ dar be vardo cbprui vadovavo 
deda iš 3 dalių. Jame bus ^" stovykloje gyvenantieji muzi- 
letas, .tautiniai šokiai,., liaudies kai; V]adas Adomavičius, Ste- 
ir artimi liaudžiai dalykėliai. !fanija ’Radzevičiūtė ir Juozas 
Iš viso muzikiniai dalykėliai žemaitis. Gi 1946 metais iš ki
uži ms 45 min. laiko. Gi visas tos stovyklos pakviečiamas 
veikalas apie 2 vai. muz. Bronius Jonušas, kuriam

Dėkojo ansamblio ve^ėjaįrišj gadovąnjant choras buvo pa^ 
sponsori am s ir visam kolekty- vadintas 
vui. I>ar pastebėjo, kad jis da Taigi nuo 1945 m. iki 1975 m. 
bar dirba Chicagos konservą- ~ ......
torijoje. , t ~ ’
; Šioyeik-alo režisierė Zita Vi- 
sbdaene sinirikibu papasak'ojo 
apie veikalą jo turinį ir paste
bėjo,' kad Dainavos ansamblis 
ir šio veikalo autorė, per daug 
jau kuklūs. Kuklumas esą ne
dorybė. Pats veikalas labai ge
rai parašytas. Bendrai visas 
veikalas sudarytas iš fantazi- 
jbš ir realybės. Mano, kad vi
suomenė šiani ansambliui ne
pagailės, ne tik moralinės, bet 
ir finansinės paramos.
-Jurgis Daugvila pasakė, kad 

jam šis veikalas labai prie šir- 
dies, nes jis kaip tik ilgus ‘me
tus Klaipėdoje praleidęs.

-Aleksas SnYilga pastebėjo, 
kad šiam Veikalui p&ąfa'tyti str- 
daryta sąmata T6.C00 dol. ^Gi 
pajaiiių išpurdavus vistfs Ijffie- 
tūs galima tikėtis 12.000 dol. 
Tai Ir reikėsią kreiptis,) visuo
menę ir sponspriuš pi-ašant ’pa
ramos.

Dr. Leonas Kriaiičetiūnas. 
paminėjęs dalį Daifiavbs an- 
sainhlio atliktų dai*bų, s>io an
samblio vadoviis: Smilgą, Paš, 
tuką, Badį ir kitus šio ansam
blio vedėjus, prašė ir muziką 
Aloyzą Jurgutį vesti ansamb
lį tuo pačiu keliu.

Inž. Antanas Rudis, kaip šio 
ansamblio sponsorius paste
bėjo, kas Dainavos Ansamb
lis ir kiti lietuvių meniniai pa
sireiškimai parodo lietuvių 
kultūringumą. ^Lietuviai kaip 
etninė grupė gražiausiai reiš
kiasi.

Velia n btfv'o ne tiek reikš
mingų klėifsIntij. j kltasimą :tfr 
artistai bos oprėngti orginalm 
apdaru ? J

^Ra VisDckienė atsakė, kad 
koks buvo prieš kelis Šim'fnie- 
čirts ar tūkstančius metų apda
ras, niekas autentfškai negati 
pasakyti. Gi pinti vyžas artis- 
tams taip gi tieapsiffiokh. Ar
tistai bus apsirengę papraslai 
be jokių prašmatnybių.

Užbaigiant si^irinkimą dr.- 
bedrias Kriaučelrūbas ipapraiė 
šio ansamblio ttu iri Atimam rė-*Taut. šrtkin Svmfcfefe. Jangli- 
niėjui Arrtbmri Rudžiai iiw- niam chore sn Hcttrrių žvangė
tų "(nkakties proga sudainuoti likų chofttis dfllvvtfvo prof. Via 
“Ilgiausių metų’’,

Be to visi svečiai pavaišinti‘ išpildyme.

šios puotos Bponsoriai buvo 
šio ansamblio nuolatiniai glo
bėjai Irena ir dr. Leonas Kriau- 
čeliūnai.

Reikėtų dar pastebėti, kad 
Vladas Butėnas tikrai vykusiai, 
nevengiant net humoro, pra
vedė šį susirinkimą. t

O apie Mio ansamblio veiklą 
šitaip patys dainaviečiai rašo:

(Veiklos - santrauka trisdešim-

Lieluvžų Meno Ansamblis 
Dainava” įsikūrė 1945 in. 

vasarą "Vakarų Vokietijoje, 
i stovykloje.

tos stovyklos pakviečiamas

“Dainavos” vardu.

“Dainavos” ansambliui sukako 
jau 30 metų, kuris, -persikėlęs 
į JAV 1950 m. egzistuoja iki da
bar tuo pačiu vardu.

Per trisdešimt metų ansamb
lyje buvo šfė dirigentai: Bro
nius Jonušas, Stepas Sodeika, 
Algirdas Šimkus, Petras Armė
nas, Audronė Sfnlonaitytė, o 
dabar' Aloyzas Jurgutis.

Dirigentų padėjėjai buvo: 
Vladas Adomavičius, Jonas 
Adomaitis, Alfonsas Gečas, Je
ronimas Ignatonis, Kęstutis 
Jauniškis, Faustas Strolia, Pet
ras Vacbergąs, Alvydas Vasai- 
■fis rr dabar EmflijA 'Pakšfaitė.

Režisieriai: Antanas Škėma, 
Gasparas - Velička,- - Antanas 
Sprihdys, Alfonsaš Brinką, At
gis Dikinis, Algirdas Kaulėnas, 
Antanas Rūkas, Kazys Veselka, 
Zita Kevalaityttė *- Visockienė.

Dailininkai: Kostas Jezers- 
kas, Juozas-Kaminskas, Liudas 
Vilimas, Povilas 'Kaupas, Ado
mas Varnas, Jonas Tričys, Al
girdas Kurauskas, Jonas Strun 
gys, Viktoras Petravičius ir Jur-
gis Datfgvila.

Tautinių šokių vadovai: Ste
fanija Radzevičiūtė, Rimgailė 
dusthitiėriė, Juozas žygas, Liu
da Valiukaitė, P. Giedrienė, L. 
(yrigaKūnaitė, Aldotia Valėišai- 
tė, lūena EŠdrigevičiūtė - Sprin 
diėnė, Algirdas Paškevičius - 
Arvydas, Izolda Ralienė, Faus
tas StYolia, Nijolė ’Pupienė.,

•Kapelos vadoįrai: Jonas Ado
maitis, Balys Pakštas.

Adrtdništratorids Kęstutis 
MfkTažėViČfns.

Ansamblis per 3d metų turė
jo 200 koncertų, jų tarpe’9 
rfHizikintns veik alns, 5 klasiki
nes Oratorijas ir 4 tretuvrskas 
kafttslas. Beveik kas metai at
likdavo meninę programą Va
sario TB-sios minėjimuose. Kas 
metai Kalėdų ir Velykų šven
tėse giedojo šv. Kryžiaus baž
nyčioje iškilmingas mišias. Be

ra us ir Srvrę cho rtri Mftias. Da- 
lyvUVb fisosė D*Mvenfėsc ir

do Jakubėno kūrinių koncerto

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIU

&eroz ne pHcto, kad būtumėte gyvi**. Amoso 5:14.
Dieniausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugystės. Norint Jstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs įb pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtras. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių -supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

T’ x % % >
Kas antrą antradienį Sophie Barčus radi jis skelbia švento Rašto tyrfnė- 

tofv aiškinimus.
V Ui žino, kad m irt ii yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 

rwle|i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtie?**, kurią gausiti 
nenrokamaL Rašykite:

K ZAVIST, 37T5 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA! 
jlllIEZIIllIIlIlIllilIlIIIlklIlIIKllELlkAnsamblis turėjo 1800 repe

ticijų. Bendrai sudėjus visi 'da-i 
naviečiai ir vadovai turėjo virš 
500.000 darbo valandų. Gastro- Į 
lėše po JAV ir Kanadą padarė 
apie 17500 mylių kelio. Ansam 
l>lio Sąrašuose figūruoja virš 
400 narių (esamų ir buvusių’ 
ansamblyje). 1

Ansamblis nuo įsikūrimo iki 
dabar tęsia išeivijoje kultūrinį'
— muzikinį darbą, beveik iš- j 
imtinai bazuodamasis lietuvių 
komopozitorių kūrinių atliki
mu. bei rūpindamasis lietuviš
kos muzikos literatūros prie- 
augliu.

Trisdešimties metų sukak
čiai atžymėti šiais metais stato 2^ 
vėl .vėl naują muzikinį veikalą 
kurį sukūrė naujos ir jaunos 
meninės jėgos. Libretą “Pama
rio pasaka" parašė rašytoja 
Danutė Brazytė - Bindokienė, 
o muziką tam veikalui sukom
ponavo ir suorkestravo nese
nai iš okup. Lietuvos atbėgęs 
mužikas Aloyzas Jurgutis, ku
ris tą veikalą ir diriguos.

Veikalo “Pamario pasaka” 
du spektakliai įvyks 1976 m. va 
sario mėn. 28 ir 29 dienomis. 
Premjera vasario 28 d. 8 vai. 
vak. ir kitas spektaklis vasario 
29 d. 3 vai. po pietų Mari jos t 
Aukšt. Mokyklos salėje.

Režisierė-— Zita Kevalaitytė ,
— Visockienė. Dekoracijos —Į 
Jurgio DaugviTos. Apšvietimas į
— Česlovo Rukuižos. Solistai: ■ 
Rita Momkienė, Liorentas, Va
lentinas, Nelė Paulauskaitė, Ju
lius Savrimaš ir Vytas Radys. 
Baletą — solo šoks Violeta Ka- 
rosaitė ir Puodžiūno baleto šo
kių mokinės”.

Stbsys Jtiškėnas ‘

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDO.TIMO ĮSTAIGA

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

PRIPAŽINTAS KALTU

ČIKAGA. — Aludės ir vėliau 
krautuvės savininkas Heffberto 
Rodriguez, T8-59 N. Kimball, yra 
iiušovęs du žmones ir vieną Sta
kiai sužeidęs. Kaip jis sakosi, 
jie buvo giliklūbti ir norėjo jį 
bei jo biznio tarnautojus nužu
dyti ir 'apiplėšti..

'Pirmus du ‘nešovus, 'Rodriguež 
buvo pateisintas, bet trečiąjį, 
Raymondą Torresą sunkiai su
žeidus 1974.11.24, reikalai pasi- 
kentė — jis buvo prisiekusių
jų teismo, posėdžiavusio 6 va
landas, pripažintas kaltu, norė
jus nužudyti žmogų. Liudinin
kai paliudijo, kad tarp Rodriguez 
ir Torreso nebuvo jokio pasikal
bėjimo ir kad Torres nebuvo 
ginkluotas.

Teisėjas Eptonas tolimesnį by
los nagrinėjimą nukėlė į vasario 
11 d. V

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių .
Direktorių

Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
tomas Ir Laurynas Labanauskas

3307 Sb. LlTŪANlėA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

SKAITYK O

SKAITYT' 

DlENRA-ŠTv

KITA-: PATARK DEMOKRATINĮ 
-NaOJIENAS’

SoSMiiklrno
PRANEŠIM A<

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 18 d. 1:00 
vai. popiet Vaičaičio salėje. 4258 So. 
Maplewood Ave. Nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalo aptarti. Po susirinkimo bus ir 
vaišes. .• > .t *

Rožė Didžgatvienė, rast

— žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sausio 21 d. 1:00 vai, popiet Gintaro 
salėje. 2548 W. St. Nariai kvo
čiami atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgelvienė, rast

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th AVė^ 'CIceYo, III. Phone: OLympic 2-1003

..—" .. - -- - v-._ - - - - ‘ - ■ - --. - - - - - . ...

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

GEORGE F. RUDMINAS
8319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACK A WICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1218
, 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
< 11028 SOUTHWEST HIGH WAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

v P. X RIDIKAS
«S5» SK «M«TEO STOKET Phmre: VA,<h 7-1,11
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Kas atsitiktų, jei Kinija susipeštų 
su Sovietų Rusija?

čiojc Kinijoje pažymima, 
jų didžiausias priešas yra 
vietinė Rusija.

Taigi toks karas tarp Sovietų 
Rusijos ir Kinijos tikrai gali 
kilti. O šiais laikais visur sten
giamasi pasakyti, kad toks iš
kilęs karas atneštų didžiausią 
žmonėms nelaimę, nes daugi 
žmonių netektų gyvybės.. Nors 
ištikrųjų daug žmonių žūtų, 
bet vis dėlto tenka prisiminti, 
kad praeityje kilę karai kai 
kam atnešdavo didelę laimę.

. IKai tenka dabar prisiminti 
Lietuvą, tad tokiu atžvilgiu pri
simenama Rusijos karas su 
Japonija 19(11 metais. Tada 
daugelis galvodavo, kad Ja
ponija yra labai atsilikęs kraš
tas, kad tenai gyvena nesukul- 
tūrėję žmonės. Bet tas Japoni
jos paskelbtas Rusijai karas 
tuojau visiems įrodė, kad te
nai toji žmonių kultūra yra su- 

visą Sovietų Rusiją. Dažnai paIklestėjusi ir tos valstybės ka-

Kinija paskutiniais

Anksčiau Kinija visiems atro
dė kaipo labiausiai’ atsilikusi 
visose srityse nuo kitų valsty
bių. Kiek tenka prisiminti šią 
valstybę prieš 70 metų, kada 
joje gyveno vadinamieji pus
laukiniai žmonės, tad šiais lai
kais visiems jau yra aišku, kad 
jie jau yra maždaug susilyginę 
su kitomis kultūringomis tau
tomis.

Dabar jau daug kur pažy
mima, kad Kinija jau esanti 
tapusi trečioji atominė valsty
bė; jie jau dabar turi pasiga
minę tarpkontinentines rake
tas, kurios gali pasiekti tolimas 
iiistancijas. Kinų mokslininkai 

a u buvo paleidę į orbitą aplink 
jeinę dirbtinį satelitą. Jie jau 
turi tokių sviedinių, kurie yra 
aprūpinti atominiais užtaisais; 
tie sviediniai galėtų pasiekti

kad

Kiekvienais rpętais Eastman Kodak bendrovė skelbia geriausią pra- v 
eitais metais trauktu fotografijų konkursą, šį kartą 4-H klubų jau
nimas galėjo pasiūlyti tiktai gyvių fotografijas. H.viso dalyvavo 144 
4-H klubo nariai. Pirmąją premiją laimėjo VT metų Margaret O. '

Holmes} kilusi iš Dalias, Ore., už padarytą šią kitytės nuotrauką.

RENtlNd fW QEWUAL
KilC b/ H/R 
ilp i> Ž fa . --- —

JiANUėiioJ^čJč^r 4 kambarių ąu- 
Parttei“ Pageichuj'attu 

, jų pora.
‘ Tel. 376-^297 pa 6 vai. vak.

ESTATE FOR SALE 
Žemė — Pardavimui

, real RĘAL ESTATE MB SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

c eMeter y , lots . for 
Kepiniai Sklypai

SALE

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 intymiu 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 $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

™..... - --------- ------ . •=------------------------------------- -- ... ...

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

.MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
*=•— ■•„■■gaBUfeM;   ■ irrr'i ' n—c—■ -r „ ■ ■ , „f

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiempt snėin SO metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę 
nei damos ir nesid ėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

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

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

trims mėn. — $6.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniu© 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

] Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus''proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

| _ NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — SATURDAY. JANUARY 17, 1976

kariuomenė geriau yra apgink
luota, negu kitų kraštų. Todėl 
visa Rusų kariuomenė blrvo 
lengvai nugalėta. O visuose 
Rusijos imperijos kraštuose 
žmones ėmė jiferimaųti ir buvo 
nepatenkinti j. carinė į valdžia. 
Tada žmonėms aprarnįnti bu
vo suteikti šiokį'toki gyvenimo 
palengvinimai. O lietuviams 
buvo panaikinta lietuviškos 
spaudos draudimas. Jeigu ne
būtų buvę to karo, tad turbūt 
tas lietuviškos spaudos draudi
mas būtų buvęs ir toliau tęsia
mas. Jei nebūtu buvęs kitas, 
•karas, tad \Tasario 16 d. 1918 
m. Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas nebūtų galėjęs 
i vykti.

Prisimenant ir kitas pasau
lio tautas, kurios buvo paglemž 
tos kitų galiūnų, taip pat. tik 
vykusių karų proga šiek tiek 
atsigavo. Tartai bendrai kal
bant reikia pasakyti, kad kai 
kurie karai vis dėlto atneša 
kai kam laisvę.

Jei dabar’kiltų .karas Kinijos 
su Sovietų Rusija, tad taip pat 
galima spėti, jog tokis karas 
pagrobtuose Sovietų.. Rusijos 
kraštuose pažadintų pageida
vimą atsipalaiduoti nuo Soviet 
tų Rusijos priespaudos.

A. Kelmutis

LIETUVIAI PENSININKAI

Penktadienį, sausio 9 dieną 
Gage Parko salėje, .(.Fieldhouse)! 
įvyko. Amerikos Lietuvių, Pen
sininkų Sąjungos Valdybos po
sėdis, kuri pravedė naujasis yi- 
cepirmininkas... Juozas Skeivys. 
Pats pirmininkas dėl ligos posė
dyje dalyvauti negalėjo.

Rūpimiems reikalams aptarti 
buvo sudaryta trumpa; darbo
tvarkė. . ■ . ;

Diskusijose gyvai dalyvavo 
visi valdybos nariai. Pasisaky
ta ir A. L. P. S. (Amerikos Lie-, 
tuvių Pensininkų Sąjungos) įs
tatų peržiūrėjimo reikalu.

Nutarta tuo reikalu ateinan
čio vasario pradžioje šaukti ki
tą valdybos posėdį. N.

^AIT^V tr KITAM PATARK 
SKAITY’iI DEMOKRATINI 

^TVKTPA cm--

taisome 
visokius automobilius 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3966 — TEXACO 

53-tos |r Western Avenue kempes

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
U0/20/5/UM) :

Pensininkams automobiliu ’ 
APDRAUDA

Amžius Qn
L BACEVIČIUS

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Dažo nimut II lauko Ir H vldauc. 
Darbas garantuotai.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-0107

STASYS ŠAKINIS
. .. .

— Dr. -Įy. GaVelis,;,Eįast S?t.'. 
Lotus, IH.y ^.atsiliepė -Xį^.Įijj.enig’ 
platinimo  ..vajų, jąs užsisąkyda-1 
mas pusmečiui. Naujasis mūsų; 
skaitytojąs-vp. V(. Gavelis yra 
humanitarinių mokslų dakta
ras, veiklūs;lietuviškoje visuo
menėje, ■ išrink tas LB St.* Louis; 
skyriaus valdybos sekretorium; 
Naujienų vadovybė nuoširdžiai 
jam dėkoja ųž dėmesį. -Tą. pro-- 
ga pranešama, kad vajaus pro
ga Naujiėnbą ; yra siunčiamos- { 
susipažinimui 2 savaites nerii^^ 
karnai.

— Karia'dbs liėttiviai j gatišiai. 
skaito ir feriiia Naujienas. ..Pra?, 
tęsdami prenumeratas1, atsiuntė 
po penkinęparamai: U. Apa- 
r.avičienė iš;St. Patiil, Alberta, V: 
Bagdonas iš Haniilt'ono, 'DlKer-.: 
šiene ir D. Renkauskasriš -To-? 
ronto, K; Lukas iš Vancouverioį 
P. Mekšrūiįas iš Montreatio 
K. Vaičioriis iš :Ottawos;' Tau
tietis iš Monįrealio ir tautietė iš 
Toronto užšiMkė Naujienaą yie- 
nerierųš metams, bet- pąyąrd^ų 
prašėm neminė įĮ' Nlaiijienų- 
dovybė-’mięši^^ffrriiėkūj'a .Vi
siems už- sveii^iniiiiiiši geęuą- lin-- 
kėjimus -bei pastabas ir, už.ąu- 
kas- . i?.'' ,:;?ėužr; z -f?į

’• ' k • V’ - i . J t
- —. Ona ir Liiidfikaš;Kronai išį 

Ly dna; • Ill. jpūoga
remia lietuv-jską-įšgaud^.7ė: g^u-\
sioniįš 1

-y- ■ ................
PARDUODAMAS PAVIENIO KAPO 
SKLYPAS ŠV. Kazimiero Lietuvių

Kapinėse, geroje vietoje, už $100. 
, .8244402.' -i

' T~ 
?.£ Jonis-. .Smailys, 'Omaha, 
Nebraska,--yra Ariierikoė Lietu- 

Y yių Taryh<jRėligaX,otlnis ;Otnabos 
iaie$iėlįvjVis^i$'-Altos Ufėikalais' 
mielaitarpininkaus su Centro 
VąldybaJjei.Taryba. Adresas yra. 
352ą,rMpiĮrDe- Sl.yOiiKiha,’ Neljr.- 
Telrf. 733H?i7Q.. į-?' k- i

' - * ' -- f j
"Majoras Romas. Cejauskas 

su Šeimą“ iš\ Št.. Louis, Mo., Ka- 
Tėdų Švenčių metu lankėsi Oma- 
hoj;-1 BUyčF'./apsistojęs uošvio 

. Jono' SniainoLŠeimoj.:

rįSr’■“*{Pąnįąąj Prąnutei IJvilaitiė-: 
'nm’j^oĮaj^ąnt; -paruoš užkan< 
Jd^s:€yąęp9ję\yąsario; mėnr 8 d. 
paį-^pij^:salė^e p£)Altos rengia-; 

; piį^^įėfū ves.į Nepriklausomybės 
.šventes; r- 

. iv uJi.'.-C’ A J •
.; —' Tautinių. šokių grupė “žil- 
vutis”,; • yadOy&tijaina Vandos 
Stankienės, dalyvaus Tautinių 
•grupių dainų 'ir šokių .šventėje 
TlierCeųtiiry^ teatre, 2828 No. 
.Clark St, - sausio' 30; 31 ir vasa
rio T d. ,'PrpgrairiČĮS prasidės 
sausio'30 d. T*val/ japonu kla- 
siškais šokiaisį- .<> po jų bus 
Prancūžijosi fautiiiid’ ansamblio 
pąsifodyrrĖąš. Sausio. 3į d. pro
gramos prasidės .12 valį japonų, 
lenką, ir'.aifHj 'tautinio scenos 
.meho grupėm is7 į 3:30 - vai. pb-‘ 
pieU pasirodys mūsų “Žilvitis”, 
o po jų-italų šokėjai. Vasario 
1 <1. ptogramos prasidės 11:30 
Įyal. ryto norvegų šokiais. Po 
jų seks.lenkų, .japonui, airių, če
kų, ųkrąiriįečių grupės su tauti- 
■mąįs «3k^isį; i dainomis ir muzi
kai j-K^pėje'<ir^šalufinėse pa
talpose pus pardavinėjami įvai- 
rūs't'ųtėtftrR-itf grupių’ skanėstai. 
Įėjimas laistai <iH!liė&ibkamas-.-

į j/-— Joąas J. G,(. Evans globėja 
Ba^p^ę^ąg^^^^&^Memėti- 
nįp •j^ąu^ųz^i^a^pą^.'šąur 
jšįp -18ięLęiucągo jŠąyihgs-h-yės 
SOS® Į'steėci-

r

damiy Įnijiejfeį: i J^^įiijscBrUd^ Bm

4 dol^a^unM^’į^^Kųs^ši^id- 
geviewjiTy3ię^^fi^!^.Sj1ŠH^ 
rose Parko ąįjj^iįkęs.. /Efekuit 
visiems. -’ - -A "m ’ -A.v -.-• j 
cue

iš Marquette Patilti'*
pratesdami pr^t^et^tLs' -kar-py^’ ..Wikains'ir- jaimuoiiams 
tu su gerais linkėjimats'atsiuntė,-Piži-TERM apdrauda:,i>l,000 tik 
po penkinę Naujienų - paramai.'dol.-.metams. Jiems yra ir 
J. Ufartas iš Tpwn o4 Lake apy-(Taupomoji — Endo^Tnent aj> 
linkės atsiilhtžj'Ldol; Brighton 
Parko taūtietijj užsišokę Nau
jienas 6 rriėn.. bet Jiavardės-pra
šė neminėti. r? ■ -

— J. Pi-oftglttŠ, ■ Waukegan.
Ill., pratęsdamas ’ .ptėniiiperatą ’ 
palinkėjo visiems gerds sėkmės 
ir atsiuntė N aUjientį- baramai A 
dol. Po 4 doi. atsiuntė’ dr. P. 
Banys iš PėorijoŠ, M. Smelsto- 
rius iš. Euclid,- Ohio, ir Anta
nas K; Valukas’ iš Suring, Wis. 
Naujienų vadovybė visiems rė
mėjams, platiiitpjattjs ir’ -nau
jiems skaitytojams titioširdžidi 
dėkoja. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas-ir pasidėti 
prie platinimoj dar ari t pastangų 
rasti bent po vtetią' naują skai- 
tytojč- .-’ė.

.*■ -rr ----------bin. -1 ■ —----------X---------‘
’** “**“ "i,*** ** c* •> ''

Kiėkv lėn^Ketū-visgali ■ ap-

vių Amerikoje Z(SLA)' organiza^

f

— t r - •—- "E04<>Wmerit ap^ 
dratidą ąųkštaj^'moksltii arba 
studijoms: Klauskite apie' gru
pinę-Ąkcįdentąlę-apdraųdą or- 
.gąhizacijų .nari$ms:.y-ftik’$2 už 
$1,000.apdraudę.: Dėl5šių ir ki- 

'r*toKhl-<infQrĮnącį jų •- -skambinkite 
’ Kristinąj iĄų^in. %tiNaupenpse.
Tel. 42jtr6100: (Pr)r(!

i * Elektros įvedimai, pataisy- 
maL Turin Chicagos miesto lei- 
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai;

•_ Kliudijus.-Pumputis,.
4358,So,.Wa8htenk'w' Ave. -r

< Tel.i927-8JU59.

Brighton - Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos vi- 
šųptinas narių susirinkimas 
jvyks sausio-'18 drovai, popiet 
VyS’L^je, . ^51 47th St
■Po susirinkimo bus vaišės.

• c’į - , , ■ (Pr) .

-C*Pėnsilvenijos Lietuva bus 
pavaizduota' nuotrauka,,filmu, 
dokumentu ir gyvu žodžiu sek
madienio popietėje," sausio 18 d. 
3:30 vai. p. n. Liet. taut, namuo
se. Visriomėhė kviečiama daly
vauti. Programojet Vladas Bu
tėnas, Itin. A. Kežys^h- kt. J 

M:- L;*(Pr).

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKČJIMAIS

DEL V1SŲ.INF0RMACUŲ, KREIPKITĖS I

: .V PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas-

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |7 F7--'

J? BACEVIČIUS — BELL REALTY
- INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie. Ave. — 778-2233
: 3 BŪTŲ PO 4 KAMBARIUS mū- JŪSŲ LAIMEI

rims. 2 auto. garažas. Gazo pečiais. xtattta pwmFMCTTA
šildymas. Brighton Parke. l
N3’ BŪTAI _IR KRAUTUVEI PA
TALPAI ■ ‘ Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
V Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436^7878
•c - C.

— Ona Valašinaitė baigė Tem
ple universiteto teisių fakultetą 
dak,tarės laipsniu, priimta į tei- 
sinihkų sąjungą ir dirba dide
lė jePhiladelphi jos miesto advo
katų . firmoje. Ji priklauso 
Korp ! Neo-Lithuania ir skaučių 
organizacijai, 1970 m. buvo iš- 

,rinkta Philadelphijos tautybių 
karalaitė.

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

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
§15,000 mėtinių pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu,' skambinant ad- 
ministracijai darbo valandomis. 
Taip >pąt kviečiama skambinti 
arba- rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo Vajaus 
proga Naujienos, yra siunčia
mos susipažinimui 2 .savaites 
nemokamai pagal gautus'pagei- 
įavitiitis ir galimą- - skaitytoju 
dtirešiis.
: ; (Pr).

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSI! — 

' NUOMOSI!.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums, patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.- CHICAGOJE 

_ TeL 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. - 
tel. 257-5861

STASEI FASHIONS 
Y^Kudikiams ir vaikams 
^'^BŲįJCRAUTUVė 

623^ Šo Kedzie Avenue

7 Sav/Stasė Bacevičienė..

Wmg: ;■ J V i-į;. ' •..a 
\C>^ą^tonanian Ąinėrican

Gpirunųnity of the United
A Statęs, Incorporated

■ ;jĄVį LB ' 
:iŠENii®filRAšTyNE
Afidira nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk- 

f tadienio).

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

Real Estate..’ Notary Public.
x INCOME f Ak SERVICE
4Ž59 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip .pat darbini vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės, pra- 

|įž . šymai ir kitokį .blankai-
■: , X

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444- Sė. WESTERN AVĖ.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURANCE

TERRA
Brangenybės, LalknxSlal, Dovano* 

■ visoms progoms,

3237 WEST ttrd ST„ CHICAGO

.. Telef. 434-4660
hi-’ ■* - Y ’■ -

Siautimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
ihlctflo, III. 60631 Tol. YA 7-5980

kailių
pu Tienlutelj 

Uetan kaiUnlnM

NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(bato)

185 North Wabash Areno*
2nd Floor Chicago, Di. 60601

“ BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIĄ 

PACT^RKTKA BIZNYJE *

Call Frank Zapolis j" 
3208>/rW. 9Šth St. I į

GA 44654 I-

DĖMESIO 
62—60 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams, 

z ė Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Teletj REpublk 7-1941

rfve...
m mci wW We

HEART 
FUND




