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GROMYKA PASITIKO KISINGERJ 
MASKVOS AERODROME

Brežnevas nenori kalbėti apie Angolą, 
o Kisingeris tikisi jį priverstų \

MASKVA, Rusija. ■— Atskridusį valstybės sekretorių Henry 
Kisinger aerodrome pasitiko sovietų užsienio ministras Andrei 
Gromyka. . ' • * . ’

Sekretorius atskrido keturių 
dienų pasitarimams, kad galė
tų išaiškinti sovietų valdžios po
ziciją keliais svarbiais tarptau
tinės politikos klausimais. 
, Atvykau rimtiems pasita
rimams, — -pareiškė sekretorius 
aerodrome laukusiems laikrašti-Į 
ninkams. Jeigu nebūčiau turė
jęs vilties tuos klausimus iš
spręsti, tai šioh kelionėn? nebū
čiau vykęs. < .

Sekretorius tuojau nuvežtas 
? - pas Brežnevą

Valstybės sekretorių Gromyka Jungtinių Tautų šakoj e. Klaų- 
tuojau nuvežė pas komunistu s^rnu susidomėjo pats Prancū- 
partijos pirmąjį sekretorių Brėži z^os Prezi(Įentas. ,ir . ^kė už’ 
nevą dienbtvarkeraptarti. Buvoisiem0unm^enjarimtis gingsmų 
leista užsienio žurnalistams pa- ovoms sustabdyti. Užsienio nu
sikalbėti su BrtŽnęyO^JSsin- jsittiąnusi, kad ne-
leista užsienio žurnalistąms pa-

I TEISMAS LEIDO EDWARD BARRETTUI
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7 Buvęs Cook apskrities klerkas^ 
j nuo pirmos kalėjimo dienos aavo atostogas
,' CHICAGO. Buvęs Cook apskrities kfiMdras Edward J. Ear- 

i’ėtt, 75 metų amžiaus, invalidas, už kyšių ;^im?r nuo mokesčių 
išsisukinėjimą,, pašto apgaudinėjimą federidfpio distrikto teisėjo

Prancūzai domisi
Libano klausimu

PARYŽIUS, W Prancūzija. ’— 
Prancūzijos vyriausybė susido
mėjo1Libano pilietinių karu. Ga-. 
vuši JAV pritarimą ir prižadėtą 
paramą,Prancūžija rengiasi Li-

nėse Tautose. Diplomatai dar 
neišaiškino, klausimą kelti sau
gumo taryboje ar kurioje kito-

( •

i

paštas
VAŠINGTONAS. — Oklaho- 

mos privati “Government Land 
Digest” bendrovė neteko teisės- 

. gauti pastoj kai ji pasiskelbė, 
kad kiekvienom pas ją užsira- 
šiusiam pasakysianti kaip ir‘ko
kiu būdu galimą gauti beveik 

^veltui žemės ir vasarojimui tin
kamų sklypų po 1.25-15 dolerių 
už akrą.- Pašto tarnybos teisi
nis skyrius įžiūrėjo tokiame 
skelbime apgavystę ir įsakė mi- 
,tąi. bendrovei nepristatinėti laiš- 
ku. - _ ’

VĖLIAUSIOS ŽINIOS■ e - ——-
> Jeigu mes Maskvoje neiš

spręsime Angolos problemos ir 
Angolos gyventojai negalės ne- 
prik'ausomai savo reikalų tvar
kyti, tai bus baigta riša detentės 

7 politika, — Kisingeris Maskvo- 
Įje pasakė Brežnevui.

Kisingeris nusivežė j Mas
kvą 250 amerikiečių sąrašą, ku
rie seniai nori ičvažiuoti iš So- 
rietu Sąjungos, bet negauna val
džios leidimo. Jis yra pasiryžęs 
reikalauti, kad Brežnevas vyk
inus ir išleistų Amerikos pilie
čius bei jų šeimas.

Kisingeris patarė kitoms 
valstybėms nesikišti į Libano 
vidaus reikalus ir nesiųsti karių 
į Libaną. Jeigu Sirija, Izraelis 
ar Egiptas siųstų karius į Liba
ną, tai galėtų užsiliepsnoti nau
jas Artimųjų Rytų karas.

♦ Rusų ginkluoti „“liaudies 
fronto” kariai nepajėgė paimti 
Luso miestelio Angoloje. Sumuš
ti kariai pasitraukė ir persigru
pavo. Be to, atsiųstas Kubos ka
reivių batalionas,. artilerija ir 
helikopteriai. Jie planuoja dar 
kartą pulti Luso.

IZRAELIO VYRIAUSYBĖ DRAUDŽIA 
KARIUOMENEI VERŽTIS LIBANAN

Visame Libane eina žudynes kaimuose, 
miesteliuose ir pačioje sostinėje

BEIRUTAS, Libanas. — Iš Sirijos įsiveržusios ginkluotos 
karo jėgos užėmė visą Libano šiaurę, kontroliuoja Sirijos pasienį 
ir Aker kalnais leidžiasi i pietus. Sirijoje gerai ginkluoti pales
tiniečiai užėmė ir sunaikino visus Libano pasienio postus, pasie
nyje buvusius kariuomenės- dalinius, užėmė valstybės įstaigas, 
paštą, telefonus ir kitus valstybės ir savivaldybių tarnautojus, 

į Viena Aker kalnais besiveržianti ginkluotų vyrų grupė artėja prie 
Tripolio, o antroji leidžiasi žemyn pagal Sirijos ir Libano pasienį.

tų. pasakyti„apiė Angolą!.
— Angola ne mano kraštas, 

man herą; jokio reikalo apie jį 
kalbėti' —^atkirtoLeonidas Brež- 
nevas.; ? Į į -k.' 'i. ^7

7-Angola netapo k raštas,, bet 
apie Ribėti,‘
paaškind'Kisingėrfe. k

i Sekretorius Kįšifigerįs pareiš
kė, j^aęį’ ’štrlięihįių^kinklų kon
trolės klausimas ytia pats svar- 
bišUĮtsiąš7<Jiš :tikįų¥į klausimą 
Mąąkvoš''basftarirtibose išaiškin
ti,Susitarti į£ paruošti susitari
mą. ’ y ;■

Sovietų valddžia buvo užsi
spyrusi nedaryti jokių nuolaidų; 
bet paskutinėmis dienomis vals
tybesdepartamentas gavo žinių, 
kad pato Brežnevas jau sutinka 
atidaryti nuolaidas. -y

\ T*--’Brežnevas nori v 
aplankyti Washingtona

Partijos 'sekretorius Brežne
vas, palietęs kelis svaresnius 
klausimus, trečiadienio rytą pa
reiškė laikraštininkams, -kad jis 
netrukus norį, vykti Washing
tons. Kisingerio vizito inetu pa
tys pagrindiniai klausimai pri
valo būti iš -pagrindų aptarti ir 
susitarimas baigtas. Brežnevas 
nori, vykti į Washingtoną, kad 
galėtų aptartą ir priimtą sutar- 
t pasirašyti. Be strateginių gin
klų sutarties, sekretorius Kisin- 
geris kalbės su Brežnevu visais 
detentės politikos klausimais.

Jeigu nepavyks išsiaiškinti ir 
susitarti Angolos ir kitų Afrikos 
valstybių klausimais, tai niekąįs 
eis visa detentė.

■ ■■ .X.. ---
♦ Prezidentas Fordas pareiš

kė, kad gali neboti jokios Wa
shington© konferencijos ir Brež
nevui nebereikės važiuoti į Wa- 
shingtoną, jeigu Maskvoje ne
bus išspręstas Angolos laisvės 
ir nepriklausomybės klausimas. 
Brežnevo kelionė buvo atidėta 
praeitais metais, ji gali būti ath 
dėta ir Kais metais. _

nių ir musulmonų bei palestinie
čių. Jau-pralieta labai daug 
krhūjo. , • ?

Sausra Kalifornijoje 
, LOS ANGELES. — Per 20 me
tų šis miestas- nebeturėjo to
kios : sausros, kokia čia tęsiasi 
riUo.balandžio; mėnesio ir mete- 
žjeologąi neranda’jokio ženklo, 
Sad? sMusrą., baigtųsi, nors šis 
^fe^š.^iėtitiėje Kalifornijoje yra 
^ącĮinhmas “lietaus sezonu”. Nuo 
$Męitų metų balandžio mėnesio 
flatiŠųTmetų sausio per tris ket
virtadalius metų_.čia palijo tik 
% colio. Rekordiniai lietaus me
tais čia skaitomi 1953 m. kada 
metų bėgyje palijo 4.08 coliai.

Sniego kepurė Sieros- kalnų 
aukštumoje, iš kur Los Angeles 
gaūna 80 nuošimčių viso van
dens, šiemet atrodo pastebimai 
sumažėjusi.

Owens Valley, rytiniame Sier
ra kalnų šlaite, sniego danga šią 
žiemą besudaro vos 25 ir_40 nuo
šimčių sniego dangos normaliais 
laikais. ' - ' '

pabaudos, trečiadienį, sausio 21 d. pradėjo.bflusmę atsėdėti savo 
privačiame apartniente.

. Metropolinio Pataisų Centro 
viršini nkas William ' R. Nelsen 
pasakė, kad Kalėjimų Biuras pa
skyrė Barretto kalinimo vietą jo 
paties privačiame bute atsižvel
giant Į jo seną amžių ir silpną 
sveikatą.

,/v Barretto bylos prokuroras 
Dąn K. Webb pareiškė, kad tai 
yra pirmas kartas, kad federali- 
niam kaliniui nuo pat pirmosios, 
kalėjimo* dienos duotos medici
niškos atostogos.

Valdžios daktaras Kennett G. 
Egg'en, kur Barrettą egzamina
vo praėjusią vasarą ir antrą kar
tą gruodžio mėnešį, nustatė Bar
rettą esant ‘visiškai ir • visam
4aįlsų; įnyhlidu”, tųrinčiu^trejaf 
p7š* sirdiės",hegalavimrfš,: kroniš- 
ką kepenų ligą, cukraligę, kro- 
nišką plaučių ligą, kataraktą ir 
herniją (trūkį), kurs guli lovo
je ir labai sunkiai kvėpuoja ir 
kalba. ' '

‘ Teisėjas Austin nuteisė Bar
rettą su sąlyga, kad parolių ta
ryba gali jį paleisti bet kuriuo 
laife; , '• .'.7

-Barrett, būdamas Cook aps-
* ’7 - * v- _

kritięs demokratų organizacijos 
lyderiu paėmė $180,000 kyšį iš 
Pennsylvanijos balsavimo maši
nų kompanijos, užtikrindamas, 

.kad su Cook apskričiu padarys 
gerą 'biznį., Ulinbjaųs Apeliaci
jų, teismas praėjusį mėnesį nu
sprendė, kad Cook apskritis tu- 
riį'tėisę apskųsti Berrettą teis
mui ir iš jo išreikalauti $180,000.

Sprogdintojas 
pasirašė užstatą

MADISON. — Wisconsin, Ma
dison mieste buvo prieš kelis me
tus išsprogdinta universiteto la
boratorija. Laboratorijai buvo 
padaryta milijonai nuostoliai ir 
buvo užmuštas laboratorijoje 
dirbęs mokslininkas.

Vienas tų laboratorijos sprog
dintojų buvo sučiuptas ir sėdė
jo Madison kalėjime, laukdamas 
'teismo. Dabar jis iš kalėjimo 
buvo paleistas į laisvę užstatant 
užstatą.

Greičiausiai 'nusikaltėlio tėvai 
įnešė 30 tūkstančių dolerių gry 
nais pinigais užstato pagal vals
tybės kaltinimą ir. buvo pasira
šyta 75 tūkstančių dolerių su
moje užstatas pagal Wisconsin© 
valstijos kaltinimą.

Sukapojo E. Jacinte, 
padegė namą

Antradienio vakarą, Emilijai 
Jųciūteį grįžus namo, nežinomi 
asmenys įsiveržę į josios namą, 
esantį 1645 N. Mozart Street, ją 
sumušė, mirtinai sukapojo, o vė
liau patį namą padegė.

Emilija buvo Jucienės duktė. 
Jucienė buvo ištekėjusi už se
no naujieniečio Vinco Pačkaus- 
ko. Pačkauskui mirus, namas 
priklausė Pačkauskienei, Juciu- 
tės motinai. Ten Račkauskienė 
ir Juciūtė ilgus metus gyveno. 
Jrvisą laiką dirba ir prižiūrėda
vo sergančią motiną.

Trečiadienio rytą policija ty
rinėjo mirties aplinkybes, ėmė 
pirštų nuospaudas, kad galėtų 
išaiškinti užpuolikus ir žudikus.

Savo Idiku' šalia Humboldt Par
ko buvo didelė lietuvių kolonija, 
bet paskutiniu metu į minėtą 
apylinkę pradėjo kraustyti por- 
torjekiečiai ir meksikiečiai. Ten 
dabar gyvena daug lenkų ir vo
kiečių.

SEOUL, Pietinė Korėja. Per
krautam prekių transportiniam 
laivui .audroje Korėjos pakraš
tyje nugrimzdus, 19 jūrininkų 
išgelbėta, o 30 žuvo.

i TOKIO. —Gruodžio mėnesio 
20 dieną pasigesta trims sprogi
mams įvykus kažkur tarpJFili- 
pinų ir Japonijos nuskendo di
džiausias transportinis norvegų 
laivas Berge Istra 224,000 tonų 
talpos ir kartu su laivu žuvo jo 
kapitonas ir 32 jūrininkai. Du 
jūrininkai po 20 dienų rasti dar 
gyvi ant nuskendusiojo laivo 
plausto.

Iki Berge Istra žuvimo, kitas 
didžiausias. transportinis laivas 
žuvo 1973 nu gruodžio 30 d. Af
rikos vakarų pakraščių plaukęs 
norvegų tanklaivis Kong Haakon 
V, 190,422 tonų, kurs taip pat 
•žuvo nuo sprogimo.

Izraely griežtesnė 
žinių agentūra

JERUZALE.1 — Izraelio mi- 
nisteris pirmininkas. Yitzhak 
Rabin pasiūlė ir ministerių ka
binetas priėmė griežtesnę žinių 
cenzūrą negu kad iki šiol buvo. 
Naujas cenzūros projektas, jei 
Izraelio parlamentas patvirtin
tų, taptų įstatymu prie 1957 m. 
oficialaus paslapčių akto ir bū
tų taikomas užsienio ir vietos 
žurnalistams bei žinių agentū
roms. Tuo įstatymu būtų bau
džiami visi žurnalistai, paskelbę 
neleistiną slaptą žinią, 7 metais 
kalėjimu, .o oficialūs valdžios 
pareigūnai — 15 metų kalėjimo 
bausme. %

Tokį įstatymą privertė paruoš
ti Izraelio vyriausybę, pasak Iz-

v* Arabų Lygos sekretorius 
Mahmoud Riad Šaukia vadų kon
ferenciją Kairė, kad būtų baig
tas Libano karas.

no kovoms baigti. Jie pakvietė 
Libano štabo viršininką gen. 
Hikmat Shehabi,' kad atvyktų į 
Damaską pasitarimams kovoms 
baigti. f’-

i

Meąiiy prieš

ĄĘL-CIO I 'unijų prezidentas 
G. Meany atmetė prez. Fordo 
ko ngrese pasakytą kalbą dar jos 
negirdėjęs: “herd'jokio pagrin
do -tikėti, kad ką pfėzidentas sa
ko šiąnakt, bus'Vykdoma ryt iš 
ryto. Jo darbai rodo, kad kal
bama vieną, b daroma kitą”.

Korsikoje neramu
PARYŽIUS. — Viduržemio jū

ros esančioje ir Prancūzijos val
domoje saloje, imperatoriaus 
Bonapartes Napoleono gimtinė
je, vyksta mažai spaudoje skel
biami neramumai, panašūs į Is
landijos neramumus'arba j Is
panijos baskų.

Korsikos galų kilmės gyvento
jai reikalauja sau didesnių tei
sių. Kai jų reikalavimai negir
dimi, tai jie šaudo policininkus, 
sprogdina bombas, padeginėja 
namus ir streikuoja.

'Grūdų inspektoriai 
patraukti i teismą
BATON ROUGE La. — Fe

deralinis grand jury pripažino 
kaltais tris grūdų inspektorius, 
kaltinamus apgaudinėjus valdžią 
ir paėmus $67,130 kyšių už grū
dų neteisingą rūšiavimą. Susek
ta didelė grūdų eksporto preky
boj apgaulė, daugiausiai New 
Orleans mieste.

Antroji ginkluotų palestinie
čių grupė, įsiveržusi į Beką slė
nį, stumiasi pirmyn į pajūri. Įsi
veržusieji kovoja dėl strateginio 
kelio, vedančio iš Beiruto į Da
maską. Kelias strategines kelio 
vietas dar tebegina Libano ka
riuomenės daliniai, be‘ ;«iveržė- 
liai apsupa įsistiprinusius karius 
ir veržiasi toliau į vakarus. Tuo 
pačių metu Libane buvusieji pa
lestiniečiai sutraukė savo jėgas į 
šio strateginio kelio sritį ir nai
kina krikščionis ir kitus libanie
čius.

• Trečiadienio rytą palestinie
čiai, gavę kelis karo laivelius iš 
Libano -kaimynų, priartėjo prie 
"Sadijaf'uosto ir gerokai jį apšau
dė artilerija. Greta buvusiame 
Damour mieste krikščionys pra
laimėjo. Vietos gyventojai ir 
nedidelis . Libano kariuomenės 
dalinys gynė Damour pozicijas, 
bet nepajėgė pasipriešinti. Liba
no aviacija helikopteriais išvežė 
Damour savivaldybės pareigū
nus ir kelias šeimas, bet kiti gy- 

bandomuose rinkimuose Iowa į ventojai nepajėgė pabėgti, nes 
valstijoje, maža persvara nu
galėjo kandidatą į prezidentus 
R. Reagan.

Iowa demokratų partijos tar
pe pirmauja buvęs Georgia vals
tijos gubernatorius Jimmy Car- 
teris. Jis surinko 34% balsų iš 
suvažiavusių partijos delegatų. 
Antruoju tapo sen. B. Bayh su
rinkęs 12% balsų.

Erdvėlaivis Pioneer 
artėja prie Saturno
Amerikos erdvėlaivis Pioneer 

II tebeskrenda pasaulio erdvėse 
ir jau yra nuskridęs tris penk
tadalius kelionės iki planetos 
Saturno. Pioneer II iššautas 
1973 metų balandžio 5 dieną per 
7 mėnesius pasiekė Jupiterį 1974 
metų gruodžio 3 d., o 1979 metų 
rugsėjo mėnesį turi pasiekti ant
rąją didžiąją planetą Saturną.

Išvažiavęs iš milžiniškojo Ju
piterio, traukos Pioneer II tu?

tų — Marso, žemės Veneros, 
•Merkurijaus orbitas ir pro pačią 
saulę, kol nustatė tiesų “kelią” 
Į Saturną.

Fordas Iowa valstijoj
DES MOINES. — Prez. For

das respublikonų partijos tarpe,

Sovietai sprogdins 
250 atominių bombų

LONDONAS. — Sovietų Są
junga planuoja išsprogdinti 250 
atominiu bombų, kuriu kiekvie
na yra daug kartų stipresnė ne- ' 
gu'buvo į Hirosimą ir Nagaski i 
numestosios bombos. Sprogdini
mas esąs,reikalingas projektui, 
kurios tikslas yra apsaugoti Kas
pijos jūrą nuo išdžiūvimo.

Maskvos radijo mokslinis ko
respondentas Boris Belicki pasa
kė, kad nuo sprogdinimo atmos
feros užteršimo pavojus “rūpes
tingai” studijuojamas, bet sovie 
tų technikai esą įsitikinę, kad 
apsauga nuo radiacijos dabar jau 
gali būti užtikrinta.

HAYAKAVA — KANDIDATAS 
Į SENATĄ

S. I. Hayakava, 69 m. amžiaus, 
buvęs San Francisko valstybinio 
universiteto prezidentu ir vyku
siai kovojęs su disidentais stu- 

raelio spaudą, kai buvo viešai pa- Į Teisman patraukta daugiau dentais, pasiskelbė kandidatu į 
skelbta žinia, jog ministeris pir- ’ kaip 50 kitų asmenų, pradedant senatą. Jis rungtyniaus nuo res- 
piininkas atmetė prez. Fordo di- ’ grūdų eksporto kompanijų eg- publikonų partijos su dabartiniu 
plomatinio laiško turinį Golano ’ zekutyvais, baigiant uostuose demokratų partijos senatoriumi 
aukštumų reikalu. - grūdų svėrėjais. J. V. Tunney.

musulmonai buvo apsupę visą 
kaimą ir apylinkę.

Pačiame Beirute vėl prasidėjo 
žiaurios kovos. Kelis kartus bu
vo sutartos paliaubos, bet kai 
premjeras atsistatydino, tai 
niekas minėtų paliaubų neprižiū
rėjo. Mieste nėra nei vienos apy
linkės, kurioje n eitų kovos.

Prezidentas Franjeih vis dar 
• stengiasi įtikinti Karami, kad 
jis grįžtų prie premjero pareigų 

*ir bandytų atstatyti tvarką, bet 
premjeras nieko nesako.

Įsiveržusieji palestiniečiai už
ėmė dideles sritis, bet Libano jie 
vis dėlto dar nekontroliuoja. Li
bano kariai tebevaldo tankus, ar- 

j tileriją ir aviaciją. Įsiveržėliai 
! bandė keliose vietose pulti stip
resnes kariuomenės pozicijas, 
bet jiems nepavyko.

Izraelio vadai turi paruošę di
doką kariuomenės grupę, bet iki 
šio meto vyriausybė uždraudė 
kariams veržtis į Libaną. Visi žy
du daviniai sako, kad iš Sirijos 
į L’hu’.; įsiveržė tiktai palesti
niečiai. liet Sirijos kariuomenės 
daliniai sienos dar neperžengė. 
Jeigu Sirijos kariuomenė būtų į 
Libaną įsiveržusi, tai Izraelio 

J kareiviai jau būtų maršavę į Li
baną. Izraelio teisininkai svars
to Sirijos vyriausybės elgesį. Ji 
neturėjo savo teritorijoje gink
luoti didelius partizanų būrius 
ir pasiųsti juos į Libaną.

šalia.
Saulė įeit:'. 7:12, leidžiasi 4:52.
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Čia

Rezistencija ir 
bendradarbiavimas

Cobo Hali Detroito mieste buvo surengta šuny portretu paroda. 
Kokie paveikslai, tokie ir žiūrovai... z

manės bitės visai negali skraidy- 
i. Jų dydis, svoris ir kūno for

ma neatitinka sparnų reikiamam 
dydžiui taip pat skraidymo pa
dėčiai.

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them.10 years 
to mature. Take another 
look. The old green. Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

pradedama akcija pasipinigau
ti Lietuvos laisvinimo vardan.

S. Bukis

Užaugęs Sibire, gyvenęs Lie. 
tuvoje, o dabar atvykęs į Kana
dą Bronius Naudžiūnas “Tėviš
kės Žiburiu” 3 nr. rašo apie gy
venimą Sibire ir apie toki nuo
tyki Krasnojarsko stovykloj:

Jaunavedžiai išsiruošę laive
liu pasivažinėti. . Vyęąs pasilen
kę per laivelio kraštu iškrito ir 
prigėrė. -Kitą* dieną aplanko naš
lės draugė:

— Ar vyras ką nors paliko?
— Taip, lOO.OCO dolerių.

— Kas išrado komunizmą?
— Politikieriai.
— Taip ir aš galvoju: jei tą 

būtų darę mokslinčiai, tai pir
miausia būtų padarę bandymą 
su gyvuliais. (vp)

Blogos mintys
— Aš manau, kad atspėju, ta

vo mintis, mieloji,—sako vyras.

Detentės ir dialogų partneriai 
baisesni už kirmėles

Vienoje General Motors dirb
tuvėje, virš biuletenių lentos, 
yra toks užrašas:

— Pagal aerodinamikos teori
jas ir mokslinius bandymus sa-

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

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, . 
10 months. If you don’t

want xo use that money 
right away, there’s ' 
a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
'you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

užpro- ! esąs pilnai atlygintas.
Stalinas būtinai pareikalavęs 

pasakyti, kokių dovanų jisai no- 
Visa, rėtų ir. jeigu jis dar ceremony- 

sis, pažadėjęs užpykti.
—Jeigu taip, —.-sako žydelis';

— tail prašau,' dūdklt man vizą
i Ameriką. K. Pleperis

Jutfzą^ Venclęya, dirbęs prie šios studijos 20 metų; peržiū
rėjo labai daug, senų dokumentų. Savo ' studijoje jis' nurodė 
kiekvjeno žodžio metrikaciją ir surašė: Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus -knygų! ir -parašė 52 psl. knyge
lę,pavadintą LIETUVOS VARDO KILNIĖ; ^linksti ? viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsilsite 
šiuo adresui . -

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St;j GJweagd, -lit; $0608. *

— Mano akyse dar tebestovi 
mūsų barako senelis, aukštas, 
sulinkęs ukrainietis, 80 metų am
žiaus. Ir šiandieną nežinau, kaip 
jis čia pateko kartu su lietuviais 
— vienas, be šeimos, be globos. 
Valgyti nebuvo ko, tai tas se
nelis, pusiau aklas, eidavo gry
bauti. Atsinešęs grybų, virdavo 
juos surūdijusioje konservų skar 
dinėje. Matydavau — kirmėles 
raitosi ant tų grybų, bet sene
lis jų nematė, o gal nepaisė.

— Seneli, žiūrėk, kirmėlės rai
tosi ant grybų, — kartą paša 
kiau jam.

— Sūneli, tai ne kirmėlės. Tie 
raudonieji, kurie ėda mus, tie 
yra kirmėlės... K. Petrokaitis

— Stokholmo 1 — atsakė šal 
tai vadovas. (vp)

įsakymą: — Nekalbėk blogai 
apie kitą respublikoną.

.< šie metai turi vieną dieną 
daugiau, bet nieko gero iš jęs 
nęlauktina, tik daugiau išlaidų t 
vasario 29 yra sekmadienis.

e Tikrumoje vaidinimas pra
sideda abejose uždangos pusėse, 
kai ji nusileidžia. ♦

® Užrašas prie vištų ūkio: 
“Jei kas nors naktį bus rastas 
prie vištidžių, tai ten pat jis bus 
rastas ir sekantį rytą”. . 4*

9 Philadelphia Inquirer tilpo 
toks skelbimas r “Parduodamas 
ne daug vartotas antkapis. La
bai pigiau Teirautis Weil’s Cu
riosity Shop”.

Er ■ go 12 nr. A. Šova abejoja 
dėl K Škirpos teigimų apie diplo
matu ių laimėjimų sužlugdymą 
ir tar e kita taip rašo:

’ę yra ufcromuje liekanos tos su
sprogusios planetos, tvirtina 
prof. Eugenij Krinov.

Maskvos Aviacijos instituto 
prof. Felix Zigel mano, kad pla
netos liekanos — tektitai galėjo 
atsirasti tik branduolinių spro
gimų dėka, kurie įvyko Fhaeto- 
ao civilizacijų kare”.

Toliau straipsfiyje yra pami
nėtos poros mokslininkų nuomo
nės apie telektitus ir padaryta 
iššaukianti kinkų drebėjimą iš
vada:

— Darosi keista, įdomu, ir net 
šiek tiek nejauku, kai pradeda 
pasitvirtinti popuhariųjų.mokslo 
fantazijos nuotykinių apysakų 
įvykiki...*

Prie šios pabaigos dar reikėtų 
pridėti Agitpropo nukaltą šūkį: 
— Geriau' raudonas, negu lavo
nas... . ■

“Nepriklausomą Lietuvą” jau 
senokai laikinai r ėda gu o j a. admi
nistratorius. S. Pašilytė

— Koks nagingas žmogus, Kai 
pagalvoji, kad-nemoku? nei ra
šyti, nei skaityti...
’ — Nei plaukti, — pridūrė naš-

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
sugeri- nurodytu - 
pr^lmneratos 
nokescn.

naujam skaitytojui
■tik už $5.00 metąmšČ-i

Re^ūlian prenumerata — $10.00)c. — K. Škirpos Berlyne asme- 
nir.L laimėjimas buvo, mano su
pratimu. birželio mėn. 10 d. areš
tas; I:-jį pasaulinį karą jis bai
gę kaip išlaisvintas kacetininkas.

Betgi apie blogių blogiausią 
dalyką abu buvę Gen. štabo pul
kininkai, visai neužsimena. Tai 
iš tcs košės išsivysčiusį fronti
ninkų mitą; ir jų taktiką: ben
dradarbiauti su okupantu,- o tau
tą tegul kovoja. Todėl visai ne- 
rr-o'tabu,''kad detroitiškis K. 
Kęb’ys, manau, didžiam Raste- 
nio džiaugsmui, bendradarbiau- 
tojus bei tiltų su sovietais slaty 
tojus pavadino tautininkais.!.

K. Petrokaitis

Priekaištai
lotina priekaištauja savo duk

teriai, kad nesiskuba ištekėti.
— Įsivaizduoki, mano, miela, 

kiek turi metų...
— Man mama priekaištauji ?... 

Jeigu mama nebūtum taip sku
bėjusi, tai šiandien as būčiau 
daug jaunesnė...

. LIETUVOS VARDO KILME /
Daugelis.ndri patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, -i-.; 

mažai kas šį kTaĮUsi^^slddij,avo. Apie lietuvių tautą, ir lietuvių 
kalbą yra Spąrašyta.yjaug knygų ir brošiūrų.; Lietuviai 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardąšš * > . ’ - . ę

. Stock ; 
HtĄmenca.

Bonds matwre in less than six
E pay bald to wiling

5 yoar*. TO mrnrth. (<% Um M yaar>. Banda w 
rwptocM V* to«t. towtoe. ar dwtrnyaC Whm wd*d tibaT 
eaa ha ca*b*d at year bank. IntormC to aot 1*
ata to or torn! faMv*ma ton^ Mtowi tor Mgr

KaNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta chicagoje 1966 melais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
nų: žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (83.12%) buvo ūkininkai ir po pa-' 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai,, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 3UU puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J I E N O S
1733 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060S

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Menininkas.
— Taip. Ir kokiu menu jūs už

siimate?
— Aš darau skėčius.
— Tačiau tai joks menas!

Taip0 Na, tada jūs padary
kite bent vieną skėtį! (vp)

Nerašyta Sandėriu istorija

Dabar eina ginčai, kas atrado 
Ameriką0 Nesigilinant į tai, ga
liu pasakyti, kad Sandūnus prie 
Michigan City atrado Chicago^ 
lietuviai. Tik paskutiniais me
tais apie juos sužinojo Wash- 
ingtono politikieriai ir iš ju pa- 
d:.ė Nstiona'.inj parką. O galė-

Mckslas kc munizmo propagandai

F ūsai dar negali teroru ir ki- 
I tomis šiauriomis priemonėmis 
-būti kapitalistų smegenis, to- 

| dėl naudoja propagandą ir net 
mokslą. Beplaunant kapitalistus, 

Itenka ir pabėgėliams nuo.komu
nizmo — dipukams. Tokio sme
genų plovimo pavyzdys yra 
straipsnis “Svečiai iš erdvių". 
Jis be jokių komentarų, dargi su 
aprašyme minimo mokslininko ir 
žurnalistų nudtrauka^tilpo “Ne
priklausomos Lietuvos” praeitų 
metų 49 numeryje:

“Du amerikiečiai žurnalistai 
Maskvoje William Diek ir .Hen
ry Gris — turėjo progos pasikal- 
bėti su žymiausiais rusų erdvių 
mokslininkais. Pastarieji pasi
sakė, kad surado naujų Įrodymų, 
jog žemei analogiška planet a- 
Phaeton, skriejo aplink saulę ir 
buvo sunaikinta branduolinio 
sprogimo, įvykdymo pažengusių 
,Smogiuų- (humanoids).

Paskutiniu laiku mūsų moksli
ninkai surado tekritų, atkeliavu
sių iš erdvių Rusijos Karakunai 
dykumoje m juos ištyrę, paskel
bė eilę prielaidų: -'

— Didelio mąsto branduolinis, 
karas sunaikino visus Phaeton 
planetos gyventojus1. Tik tie ga
lėję išlikti, kurie,tuo metu buvo, 
erdvėlaiviuose, nutolę nuo pla
netos.

-• — Išlikusieji-nusileido i žemę 
ir, tur-būt, iš to kilo senosios; 
.legendos apie dievus, atvykstan
čius ugnies, vežimuose.

Planetą (turėjusi, panašią- 
ątmosferą, kaip žemė, su oke
anais ir kalnais: .

— Asteroidų žiedas aplink san

s' EPRIKLAUSO.MA LIlyTUVĄ
7722 George St.

.a**.SaHe, ?.Q.. Montreal 690, 
Canada i

jo būti visai.kitaip, jei lietuviai 
būtų buyęr bailūs. •

Prie pat Sandūnų gyveno va
sarviečių prižiūrėtojas Bill. Jis 
turėjo^ prijaukintą varną3 mo
kančią kalbėti. Ta varna būda
vo su vasarotojais meili. Visi pa- 

o iš 
nepažįstamų ji pati pasivogdavo, 
dar juos iškoliodama savo mė
giamais “O sharap” žodžiais.

Vieną kartą-į Sąndūnus aiva 
žiaVo 3 airių senmergės pikni- 
kauti. Viena iš' džiaugsmo su-' 
suko: ,.i r -

— Kokia gražLvieta...
— O sharap; pertraukė ją 

medyje tupėdama., varna. Ant
roji senmergė, šildydama kopūs- 
tus ir dešreles taię,_pat gėrėjosi :

— Tikrai graži J čia bus visų 
airių pinikų vietapjn6s"čia.';.-;

— O_ sharap, — vėl suriko ta 
varna.

— Klausykite sesėse 
nieko nematyti; o balsas girdisi. 
Čia vaiduokliai arba "velniai... 
Bėkime... ’ • . ' s.'

Jos viską/palikusios ,atbėgo 
prie būrio piknikaujančių lietu
vių ir išsigandusios "pasakojo, 
ką girdėjo, bet nieko - nematė. 
Vienas lietuvis iš- Bridgeport©, 
kuriame tada liėtuviąiTpešėsi šu 
airiais, pasakė; '

—Taip, čia vaidinasi net dieną, 
o ką jau bekalbėti naktį.....  Ne
tik vaidinasi, bet ir mAištą vel
niai vagia. Pamatysite- pačios...

Sugrįžusios senmergės nerado 
dešrelių. Jas sulesė arba nusine
šė varna. Grįžusios Crięagon-jos 
pasakojo savo tautiečiams apie 
piktųjų dvasių apsėstus Sandū
nus. " I)on Pilotas

siu!skabiai atsakė žmona.

— J M m. vasario mėn. 5 d. K. 
Škirpa Peichui siūlo “trumpiau
siu laika sukelti apie 200,000 vi
sų f’r.klų rūšių armiją”. Man 
nęsu~rantama, kaip vokiečių 
okun 'inė valdžia Lietuvoje ir 
mūsų Diplomatinio posto šefas 
Berlyne, be Vliko pritarimo, bū
tų g;’ėjęs surinkti ir suorgani
zuoti oie 200,000 lietuvių armi
ją, jei igi to laiko, per 3 metus, 
"net 1 ęių tūkstančių nesugebėjo 
jėga sugaudyti.

Vis i ta veikla — bendradar 
bia imas ir rezistencija, baigė
si, k Dėjimu ir tai buvęs vienin- 
ie’is ’almėjimas;

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
* . * *

Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Turistas Maskvoje
Vienas Prancūzijos turistas 

lankėsi Maskvoje. Visą laiką jį 
lydėjo rusiškas vadovas. Pasku
tinį vakarą turistas ir, sako ru
sui: U '

— Lankiausi.su tamsta visuo
se muziejuose, stebėjausi pamin
klais ir kitais kūriniais, kur,, tie
są sakant, žmogus nepaprastai 
nuobodžiauja. Ar negalite jus 
man pasakyti, kokiame kabarete 
galima būtų linksmai pasidžiaug-*

NADJ m'O.n k RSKVILENG 
. ■ L L- K f u . V i'či

")Rąu /. , .•■'mČIhlTS

Bet samanė visai nekreipia dė
mesio į mokslo tezes ir ne tik 
skraido, bet ir parsineša kiek
vieną dieną po lašelį medaus.

Oras, pinigai ir politika

Frontininkų Bendruomenės 
(FB) politikierius A. Gečys ra
šo Draugo sausio mėn. 15 d. lai
doje apie pasiruošimus Vasario 
16-jai. Išskaičiavęs geruosius 
darbus ir darbelius, poskyryje 
‘‘Informacija amerikiečiams” 
tarp kita ko taip rašoma;

— Taip pat yra paruoštas mi
nėjimo rezoliucijų pavyzdys ir 
straipsnis skatinąs JAV vyriau
sybę iš Sovietų Sąjungos reika- 
auti Helsinkio konferencijos su 

tarimų vykdymo, šis straipsnis 
tinka naudoti kaip vedamasis ar 
kaip kongreso narių pareiški
mas.

Prisimenant PLB pirm. Nai
nio išleistus sąryšyje su Hel
sinkio konferencija pareiškimus, 
to paties Gečio ir kitų “ambasa
dorių” bei idealogų ar levitų pa- * Vienas žydas daug pasidarba- 
sakeles, sunku suprasti, dėl ko vo revoliucijos labui. Už dide- 
tokia staigi permaina, Nęturint liūs nuopelnus Stalinas pasikvie-j-žįstami jai duodavo lesti, 
kitokių duomenų, tenka stebė- te ji-apdovanojimui ir užklausė, I 
ti orą ir pagal jį spręsti tokių ko jis norėtų už savo nuopelnus, 
politikierių elgesį. Tą dieną i deiis kuk|jai radėkojo už 
pagal Draugą ouvo Mauro var- ■ ivertinj ir sakteį rfeko daa 
tadiems ir toks oras; į_- npnnri„ natenkmtas

— Didėjantis debesuotumas,1 kad turėjo galimybės pasitar- 
šilčiau, apie 33 laipsniai. . j nauti brangiai savo tėvynei, tuo

— Nieko panašaus, 
testavo Cicero ^miestelio FB pir
mosios pusės antroji pusėper sa
vo oficialų kalbėtoją 
tai reiškia, kad artėja Vasario 
16 šventės, o su ja jau dabar

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunanoo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga, gausiai ihu- 
siruota 300 psl. Kaina, 7 dol.

ČIKA.GIETĖS. ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji *en matė, kokias 
kalbai girdėju ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. SlbO Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą

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

O. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au
toriaus pastabumą neapgauna Ihturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos prra.'ytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žamaižis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 pšl. Kaina $2 00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
44 psL Kaina S 1.56

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE. 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 
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Lankiausi.su


ADOMAS VARNAS klaus.

M. K. ČIURLIONIO ŠIMTOJO 
GIMTADIENIO PROGA

bei koplytėles.ĮPakalbintas parašyti apietdami kryžius 
bendraamžį mūsų genijų, išvar Važiuodami į Lietuvą sustojo- 
čiau savo atminties labirintus, nie Varšuvoje aplankyti čiur- 
N’ors kiek ir pavėlavęs, noriu 
čia paminėti 
ir minčių, 

i w

Mikalojus 
lionis buvo
metų už mane vyresnis, 
masis mūsų susitikimas įvyko 
Varšuvoje 1905 metais.' Mudu 
su Petru Rimša, studijavę Kro
kuvoje, sutarėme praleisti va
saros atostogas, pėsti apeida
mi visą Lietuvą ir fotografuo-

keletą nuotrupų “Adresų Stalu”

ar negalėčiau kokios 
to krašto dainos padainuoti? 
Prisiminiau šienpiovių dainą 
“Valio, mano dalgelis!” ir pa
dainavau ją. Jam labai patiko 
ir tuojau pat užrašė dainos gai
das. Kadangi Čiurlionis tuo 
laiku lietuviškai dar nebuvo 
pramokęs, tai dainos tekstą 
turėjau išversti jam lenkiškai. 

Antrą kartą su Čiurlioniu te
ko susitikti Vilniuje, bene 1937 
m. “Rūtos’’ draugijos salėje. 
Tos salės scenai Čiurlionis bu
vo padaręs užuolaidas, kurio
se buvo nutapytas- didžiulis 
ąžuolas, o po’juo —'aukuras; 
fone buvo matomaSvežeras ar 
upė su tolumoje reginiu kran
tu. Vėliau antroje Dailės Drau
gijos parodoje (1908), kur čiur 
lionis išstatė bene 60 savo dar
bų, buvo jau ir mano vienas 
paveikslas, atsiųstas iš Ženevos 
(Šveicarija).

į Čiurlionio darbai to meto N 
lietuviams dailininkams darė 
dideli įspūdį: visų pirma jie 
žavėjosi ne eiliniu jų origina
lumu, o spalviniu požiūriu — 
labai darniu koloritu, žodžiu, 
Čiurlionio darbai mums labai 
patiko, nors būdami veik visi 
realistinių pakraipų šalininkais, 
gal mes jų pilnai suvokti ne
valiojome. Tik Jakštas — Damb 
rauskas savo redaguojamame 
žurnale “Draugija” vertinda
mas Čiurlionio darbus, pava- 

juos “Abra — Kadabra”, 
t. y. nei šis, nei tas”, parody
damas, kaip kartais kritikai ne
supranta, ką jie kritikhoja.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu Čiurlionio darbai atsidūrė 
Maskvoje. Tuoj po karo Lietu
vių Dailės Draugija .-ir Meno 
Kūrėjų Draugija, susirūpinu
sios atgauti Čiurlionio darbus, 
išskyrė Paulių Galaunę į Tai
kos sutarties su rusais delega
ciją. Pagal sudarytą sutartį 
paveikslai buvo grąžinami Lie
tuvai. 1921 metų gale Seimas 
priėmė Čiurlionio vardo gale
rijai steigti įstatymą, ir atpir
ko, įš šeirųos. Čiurlionio darbus. 
Taigi, netiesa, kaip vienas — 
kitas, bando tvirtinti, kad lietu
viai Čiurlionio būk nevertinę 
anais laikais.._

M. K. Čiurlionis, kaip žmo
gus buvo malonus, paprastas, 
be jokių, išdidumo žymių. Jo 
skaisčiai švytinčios akys -kaž 
kaip pagaunančiai veikdavo 
kiekvieną. Vos per kelerius sa
vo dailės kūrybos metus Čiur
lionis paliko savo tautai ir žmo
nijai tokius kultūros lobius, 
kurie vis plačiau ima garsėti 
ir stebinti pasaulį.

M. K. Čiurlionis yra lietuvių 
tautinės kultūros galiūnas. 
Nuo pat jo pernelyg ankstybos 
mirties (1911) daugelis bandė 
ir:’tebebando Čiurlionį įspraus
ti į buvusių ar esamų mokyk
lų ir dailės pakraipų rėmus. 
Tačiau Čiurlionis žiūri i mus 
iš aukštybių ir prašyte — prašo: 
“nematuokite mano darbų savo 
nudėvėtais mastais ir maste
liais, — medžiaginiais ar sąvo
kiniais, — kadangi iiš esu “AŠ” 
— nemėgdžiojąs ir nepamėg
džiojamas.

Kas vra Čiurlionis savo kele
riopa kūrybine visuma? Koks 
ryškiausias ja -kūrybos bruo
žas, išskiriantis jį ne vien iš 
lietuvių dailininkų tarpo, bet

172,632,930 doleriais, kuri yru 
&f.i didesnė už 1971 metus. Są
matoje nėra numatyta pinigų 
tarnautojų algoms pakelti. Daug

M. K. ČIURLIONIS .

praeitais 1975 metais sumažėjo. 
Lyginant su 1974 metais, žmog
žudystės sumažėjo 18.1 nuošim
čiais, prievartavimai 17.37<. ąpi- 

kas tuo nepatenkinti ir mano, plėšimai smurtingi su
streikuoti, kaip praneša apskri- ■ mušimai 6.27, įsilaužimai 7.ŲZ» 
ties policijos sąjungos pirminio-Į automobilių vagystė 5.9%. Rin
ko padėjėjas L. Jaglarskis. 
Dunne užtikrino, kad 1977 m. 
■sąmatoje bus algos pakeltos ir 
už 1976 metus.

Apskrities biudžeto sąmatoje 
nuosavybės mokesčiai nenuma
toma pakelti.

drai kriminalas sumažėjęs 3.6 
nuošimčiai.

Mažesnieji nusikaltimai, kaip 
nusikalstamas nuosavybės pa
žeidimas, nevarkingas elgesys, 
piktavališkas veiksmas sumažė
ję 11.8 nuošimčiais.

žmogžudysčių rekordinis skai
čius 970 buvo 1974 metais. Per
nai žmogžudysčių buvo 818.

lionį.. Adresą jo gavome iš 
Čiurlionį Ra

dome namie, trėčiojo aukšto 
prisimenu, 

tai buvo didokus, netaisyklin-*. 
®os formos kambarys; jame! 
buvo fprtepionas. Kambario! 
langai buvė stoge, — viename j 
jų buvo padėta stiklinė su į 
mirkstančiais joje rvžijnsi. &u- 
žinojęs, kad esu kilęs ts pakur- 
šės Joniškietis Čiurlionis pa-

Kastantas čiur- pastogėje. Kiek 
maždaug trejetą 

Pir-r

DAIL. ADOMAS VARNAS

t. v -.<■'., - ■ ./ • ’ .

SODYBŲ PIEVELES
r"— — ' . ’ •/ ‘ \ •

' Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur* galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi y

SODYBŲ PIEVELĖS
. Knygelėje surašyta viskas, kad liečia - pieveles. Aprašyta kaip 

. žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 

| siųsti tokiu adresu: ' 'V '1

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

- ‘ Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

S AMERIKPS IJETUYIŲ POLITIKA
I* . - » ,, , ~ —r .r-, -* < —

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į . krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

2. Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
i:. A . „ bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St-, Chicago, UI. 60608

; Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

. Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psh Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. <

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt . - ‘

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti Čeki arba Money 
Orderį > -
/ AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

; t . vardu ir.pasiųsti:
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

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 pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
So. Halsted Št, Chicago, Illinois 60608 /

. KRIMINALAS
1975 METAIS

CHICAGOJE 
SUMAŽĖJO

Policijos virši-CHICAGO. — 
ninko James M. Rochfordo pra
nešimu, visų rūšių sunkieji nu
sikaltimai, išskiriant vagystes,

NAUJIENOS' KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA S
H

kokią N

ir iš visos europinių dailininkų 
šeimos? Kol kas į tą klausimą 
-randame vienui vieną atsaky
mą: jo kūrybos išskirtinį IN
DIVIDUALUMĄ. Savo kūri
niams jis surado vasuosius spal
vų derinius ir tonus, neįprasta 
tobulą kompoziciją ir tik jo 
genijaus surastus sprendimus. 
Jis nebuvo matomos gamtos 
kopijuotojas, bet gilus mąstys 
toj as kūrėjas. Net ir gamtovaiz
džiuose jo mąstanti asmenybė 
šviečia įkalnų viršūnių išmin
čiais su panirusiom galvom, 
ar karūnuotais miško medžiais 
— karaliais. O ką jau besakyti 
apie fantastinius erdvės — vi
satos vaizdus, kurie šiandien 
mokslo ir technikos vis gausiau 
patvirtinami. Čiurlionis pra
dėjo reikštis kaip muzikas — 
kompozitorius, bet garsinių prie 
monių saviems užmojam išsa
kyti jam neužteko. Jo gilus įsi
jautimas ir pažinimas muziki
nio pasaulio davė tokius šedev
rus plastinės kūrybos dirvoje, 
kaip “žvaigždžių Sonata”,, “Jū 
ros Sonata”.ir visa eilė kitų so
natų. Reikia pažymėti, kad be- 
sireikšdamas dailės kūryboje, 
Čiurlionis nemetė, neapleido ir 
savo muzikos.

sielojasi ugdyti išeivijoje tau
tos dalyje brandaus socialinio 
susiklausymo žmogų. Mūsų 
išeivija vien tik A. J. Valstijo
se leidžia sau toki liuksusą, 
kaip keleriopų bendruomenių 
puoselėjimą vien tik Čikagos 
mieste! Daugiau optimistinio 
nusiteikimo mūsų visuomeni
ninkai tiki kad ilgų amžių isto
rinis lietuvių valstybingumas 
su pasaulinio masto valstybi
ninkais ir net- karaliais rodo, 
kad reikalui iškilus, lietuviai 
taip pat supras bendros parei
gos ir valstybinio gyvenimo 
reikšmę.

M. K. Čiurlionio genijų mes 
turime kuo geriau suprasti ir 
kuo giliau pajusti, nes jis yra 
mūsų pačių dalis. Čiurlionį 
turime ko plačiausiai rodyti pa 
šauliui nes per jį pasaulis, ir 
mus geriau supras.

DUNNE PRAŠO
PADIDINTI BIUDŽETĄ

ČIKAGA. — Apskrities tary
bos pirmininkas G. W. Dunne pa
jamų-išlaidų- apskrities sąmatą 
subalansavo” 1976 metams su

Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurios papuoš bet 
knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI JrtETAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl...... ...... —
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — S3.00, minkštais-vir
šeliais — $2.00; U dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš- 
, tais viršeliais ------------------ -------------------------------- -—

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

šeliais. _____________—--------------------------------
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. __________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. -------- ------------------ ------------- ------------------
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ

170 psl. i________________ __ —--------------------------
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai ---------- ---- ---------------------------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$6-00 »
$4.00 «
Gra- i.

$5.00

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

51.00

$3.00

53.00
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI |
YRA GERIAUSIA DOVANA

K
■

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozq Adomaiti - Dėdę šerną as j 
meniškai pažino, skaitė jc straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitę 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at I 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, v gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų“ideologine veikla. t

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Ypatingą dėmesį tenka kreip 
ti į tai, kad Čiurlionio indivi 
dualizmas.nėra asmeniškas, at 
sitiktinis, bet. turi savo gilia: 
šaknis lietuvių tautoje. Jis yri 
individualistų tautos .sūnus 
Tai yra per ilgas amžius susi
daręs ir išsikristalizavęs tauto; 
bruožas, nes lietuviams buve 
lemta ilgai gyventi giriose. N< 
vien tik kraujas, bet ir kalbs 
liudija, kad nuo seniausių lai
kų lietuviams maistą parūpin
davo medžiotojai, anot Kazi
miero Būgos nusakymo, tie 
kurie sukinėjosi apie medžius. 
Girių gyventojai lietuviai turė
jo daug laiko skyrium galvoti, 
viską apmąstyti, skyrium ap
sirūpinti ir išaugti ne bandos 
žmonėmis, ne galvijų varinė- 
tojais po tyrlaukius, bet vydū 
niškais “sau žmonėmis” Tos 
sąlygos bus prisidėjusios ir lie
tuvių liaudie kūrybai gausiau
siai pasireikšti. Vėliau priėmę 
krikščionybę lietuviai savo 
įgimtąjį individualumą pareiš
kė kryžiuose ir koplytstiebiuo- 
se, kokių niekur kitur visame 
krikščioniškapie pasaulyje, nė
ra. .

Čia pravartu pažymėti, kad 
šis tautos bruožas pranašauja 
lietuvių kultūrai nepaprastai 
šviesią ateitį. Kantas, Donelai
ti ts Vydūnas, Čiurlionis yra gal 
tik “pirmosios kregždės’’ mūsų 
tautos pavasarį.

Bet gi vyraujantis individua
lumo bruožas kartu įspėja apie 
esamą pavojų socialiniame tau
tos gyvenime. Atrodo, kad mū 
sų įvairių, grupių vadai, tiek 
politinių, tiek ir visuomeninių 
ir net kultūrinių, ne perdaug

Taupykite

Taupykite dabar.

sumos

Investavimo knygelės sąskaitos

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

t

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-

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytL
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$30.00
$16.00
$3.00

$7.50
$2.50

'rie’aįheftti V.Kontrolės 
nsi-naujos

lietuviai, sukruskime. Laiškais ir TėfegraniiSiis kiekvienas kre: 
kimės -į savo ydlštijbs šėifat'dįąiiiB, ^Žšydkžhi, 'kiti"jie :jipimtų 1 
natoriaus Curtis rezoliuciją 319. Greitas, vientingas, visų bei 
ras inSsų stfjudiifaaS, -prašalti pravesti Šią 'r^ždiiučiją, 'gali ti

"200 nietų jubiliėjahs šveiičių 
visiškai rinitai pritintas slinia- 
nyifibs sudaryti sujungtų Tabkų 
grandinę‘ sker&*Ci visą Aihėriką 
— iš Bostono iki Washington© į 
pietus Šr iŠ Washingtorio į vaka
rus per 'Pėhnsyhtitnją, dhio, 
■ftdiana, Ilinojų, M&tifi, ‘dkla-

Ir čia me$ turime daug draugų. Senatorius Carl T. Curtis sei 
pasiūlė tokią pat rezoliuciją kaip Atstovų Rūmų. Senato užsii 
rėfl&lfj KSittftetb ’įjfrthitfihkSs senktdrittk *j
įiešė "apie savo 'pSlankuma "šiai 'rezoliucijai, tik -fSlkia. ‘Heit

rew Mexičo, Ari- 
tijk. Sųmibyto-

pavergtos .Lietuvos žmonėms Vasario 16 progą. r ,w k
Atminkime, kad šiemet yra rinkimų mėtai. Kaip kongrės- 

manai, taip ir senatoriai 'yra jautrus piliečių balsams. Gausesni 
laiškai ar-telegramoš'lėiris nė tik šiuo’atveju, bet apskritai paro

tai negalėjo neįuršti.
kelias grįžti į Ge'

tas pareigas, ’btiv© atviras, bet Vis dar kiek lūkuriavo 
nes ir naujas

susi

fijai nepriklau
teisti”, skirti

ravimo nepripažinimo linijos. Tai vis 
lėliai pavergtos Lietuvos žmonėms.

vieno iŠ ’mūšų pareiga ir ją atlikime neatidėliodami. To tikėda
masis, reiškiu nadėką.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas

spauda'praneša šiurpą, sukeliančias žinias, kaip ten kraunamos 
pabaudos už lietuviško kryžiaus pastatymą, , kaip sunkiai tardomi 
tėvai, jei jų vaikas items 'kiek tftikrypsti ‘'iitio 'bkti^tb Wnnds 
linijos, kaip ten visa eilė lietuvių uždarytaį kalėjimus,', darbo ver
gų stovyklas, į beprotnamius ar net, ryžtihg&u’bešireiškią patrio
tai, yra žudomi, kaip tai Įvyko su inž. M. Tamoniu, kalbininku 
prof. J. K'ažlaųskii. '

'štip‘1 kkti šii 'tęišiire, ką aaYc 
ttiūsų LB vąd’ai, įlaiky’tiišmi "sa
vo dragiją (LB) “prigiiiitiiie’ 
benifrubtiieitė.

•' * * * * * *: • * r J Z r f r j i

Ko negali daryti, bet daro
mūsą LB vadai

Vaizdtiddaniieši 'SaVb 'Hrdu- 
:giją (LB) “pfigitrititte” betid

mūšy gi atveju, 
ftiaš negali dra 
sančio asmens
J8m ’Wfltmflu Vi
tokį “teisinį” “tihšė&i”
gali lengvai atsisėsti į Ikltiha- 
inųjų suolą valstybės leisitie.

(Bus <datigiau)

dabar veikia teises -pagrindais?
Ne! Visos tos iiiiisu LJB’(ildt 

ir jų federacija PLB) nėra-jo
kios “prigimtinės’', o teisinės 
bendriibinėnės (ftechtsgeirfein- 
šJK'ift praeitie), aišįnau sakąnt, 
dfdiigijbs įkokitjL vkfeiyHėše Sfca 
itešiiskaitomos gausybės.

Tiesą sakant,-, vdlsfybių 'įs'fa- 
tyrnai “prigfnittiiių bendruortfe 
lirų” "kokia Vaizdudj'ąši iiiūsų 
LB ’jos Vadai, ’įteigi n& rięžitkv 
nepažįsta. i

“Prigimtiiies”. hendrttbrtlė- 
riės sąvoka yra visai ne feišiiiė, 
o tik sociologinė, kilnos nėrei-

Laikas ėjo visai rudeniop. Vieną, rodos, šeštadie
nio vakarą*, vėlokai grįžus iš kelionės brolis Pranas 
(gyvenome viename mediniame namelyje Duonelaičio 
g-vė Nr. 5. atskirai) kvietė užeiti pas jį, pasimatyti su 
atėjusiu inž. Puida, žinomu veikėju, iš prieš Pirmąjį 
pasaliniį karą laikų Vilniuje; leidžiamojo Petro Vilei
šio pirmojo dienraščio — Vilniaus Žinių -— bendradar
biu, kurį laiką redaktorium, vėliau — Smetonos ’— 
Tumo leidžiamos ir redaguojamos — Vilties bendra
darbiu; dabdr dirbo Geležinkelių Valdyboje, kbrhėf- 
cijos tarnyboje. (Puida buvo baigęs užsienyje techiii? 
kos vidurinę mokyklą ).,

Tik pasveikinus, jis pradėjo kalbėti, kad atidžiai 
sekąs mano straipsnius, kad esamoji Geležinkelių Val
dybos tvarka nepdkeilčianria, kad jis jau kalbėjęs siĮ 
Ministeriu pirmitiinku M. Sleževičium ir kad man teks 
grįžti į Geležinkelių Valdybą 
prie susidariusios padėties,

to sugniužo: 
pradėjo ne- 

pav., išleido 
draudžiantį inžinieriams pasirašinėti inži- 

tituhi oficialius, tarnybinius raštus. Profesi- 
Darbininkų Sąjungai davė nemokamai važiuoti 

lariiybirij salon — vagdh, kažkuriuo jų reikalu į Alytų. 
Niekas rimtai tokių “reformų'’ neįvertino.

Spaudoje bendradarbiavimą tęsiau toliau; maž
daug kas savaitę parašydamas tautininkų — Lietuvai 
— po vieną straipsnį geležinkelių ūkio bei tvarkos klau
simais. Dabar būdavo daug lengviau rašyti, kai būnant 
V. Kontrolėje buvo prieinami visi Geležinkelių Valdy
bos duomenys, galėjau net pareikalauti patikrinti at
skirų bylų bei jas peržiūrėti. Mano prieteliai patarė 
taip pat rašyti Į valdančios partijos, liaudininkų dien
raštį — Lietuvos žinias.

Parašiau iš geležinkelių ūkio srities straipsnį ir 
padaviau vienam prieteliui perduoti Lietuvos žinioms; 
jis turėjo pasakyti kieno, nereikšti pretenzijų dėl vie
tos bei antraštės. Po keletos dienų, bene kitos savaitės 
pradžioje, Lietuvos žiniose išėjo vedamuoju (pirma
me puslapyje) straipsnis — Mūsb geležinkelių ūkis — 
ir tą pat savaitę išėjo kritiškas straipsnis — Lietuvyje 
—ir krikščionių - demokratų opozicijos dienraštyje — 
Ryte. Visi trys (pozicijos ir opozicijos) 
Geležinkeliu Valdvbai... 

C

(rcležinkelių Valdybos vadovybė po 
vieloj dary ti kokių nors esminių reformų 
rinitai pataikauti kairiajai vyriausybei, 
isak\ina <_ - < 
nieriaus 
nei

ra pareiškęs savo valios būti 
jos nariu & Ir 'tą
draugiją įtik d negitriiiii^a.
dėl Hb.'Jieiidri jki -jjciklaus^ti)";
2) nlefe beturi tefšii^s Valios 
aMmM įd,. W

i£l 
siti
“sjišišuriiiimii” iriįiah!,' ’ti& 
paif^&fiia Winehs

t Ws ^r iėifbš ’teiiigij&Į

rieskV/ė š’a- 
bet tik mitiisldrijbš valdyloljtij 

Puidai ’pdstikibu miižddtįg

JU^AS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

rubiiien'e, jos vadai: tos sa- 
(LB) nariais laika 

visits lietuvius, itot W'itras, ktP 
rįe fiėnori jais būti; "2) jie rū
šiuoja lietuvius 'į pilhdteisius ir 
‘‘aprėkiu teisių”, šitibš phsta- 
riiosius Žėniihdtuni, laikydami 
lyg %r rfejiihiais lietuviais;' 
3) 'visus lietuvius 'jie 'netgi ir 
‘‘teigia’’ per savo ’draugijoj 
(LB) Garbės Teišmą,. kuris 
Skiria Unūsikaltusiems” LB 
įstatuose ‘numatytas “Kauš- 
mes’t.;. . - Į

Ta's ytšh riesi dėTitia "šit Vbfš* 
tybių įšfafjHnaiš, 'ties: į) ’inekaš 
negali 4b kitb W&S Wy4 
u KSfe Glib's

Maskvoje prasidėjo svarbios derybos
Valstybės sekretorius Henry Kisingeris, kelių pata 

rėjų lydimas, praeitą antradienį Maskvoje pradėjo svar
bius pasitarimus su aukščiausiais sovietų valdžios atsto
vais. Oficialūs pranešimai sako, kad pasitarimų metu 
bus išaiškinti, aptarti ir sutarti ilgai besitęsantieji ne
sutarimai strateginių ginklų kontrolei, bet tikrumoje 
Maskvoje prasidėjo pasitarimai visiems santykiams su 
Sovietų Sąjunga.

Sekretorius Kisingeris, pakliuvęs ant sovietų pla
nuotojų nuvytos detentės meškerės,' pats ta politika pa
tikėjo ir Amerikos politikus įtikinėjo, kad tai yra vienin
telis būdas taikai pasaulyje palaikyti. Vykdydamas de
tentės politiką, jis sutiko daryti nuolaidas Pietų Azijoje, 
nevertė Sovietų Sąjungos pasirašyti Europos taikos su
tarties, sutiko pasirašyti Helsinkio aktus ir patikėjo 
Brežnevo ir kitų rusiškų politikų pažadais.

Prezidentas Fordas klausė savo sekretoriaus, bet 
jis jau netikėjo didelėm jo viltim. Jis privertė Kisingerį 
sėdėti Baltųjų Rūmų konferencijoje, kad patirtų paties 
prezidento nuomonę Lietuvos, Latvijos ir Estijos užgro
bimo klausimu. Rusų pagrobtų ir pavergtų tautų išsky
rimas iš sovietų grobio kenkė visai detentės politikai, bet 
prezidentas Fordas padarė griežtą pareiškimą ir visam 
pasauliui jį paskelbė.

Didžiausią staigmeną Brežnevas iškirto Kisingeriui 
Angoloje. Dar nespėjo Portugalijos kariuomenė pasi
traukti iš Luandos, Brežnevas jau ‘pradėjo ruošti naują 
sovietinę koloniją. Jis ne tik davė instrukcijas “liaudies 
fronto” atstovams nesitarti dėl Angolos nepriklausomy
bės šalininkais, bet pradėjo siųsti jiems ginklus. Jis žino
jo, kad vien ginklais angoliečiai nieko nepadarys, todėl 
viską taip sutvarkė, kad Fidel Castro pasiųstų į Angolą 
kelis tūkstančius Kubos kareivių padėti “liaudies fronto” 
žmonėms įkopti į valdžią ir įveikti visus kitus Angolos 
politinius vadus. Brežnevui buvo svarbu įsigyti Pietų 
Afrikoje koloniją, kur sovietų karo laivai galėtų turėti 
saugų uostą.

Ne tik Kisingeris, bet ir kongreso atstovai manė, 
kad Brežnevas tikrai nori sumažinti tarptautinę įtampą. 
Helsinkyje jis pasižadėjo nesikišti į kitų valstybių vidaus j 
reikalus, tai jis nesikiš ir į išlaisvintas Afrikos kolonijas.

krikščiony
— Ūkininkų Sąjunga; J. Aleksa — že- 
iž. Juozas Jankevičius — Susisieldtno — 
[bs; dr. A. Milčius — Valstybės Kbdt/oJ 

Heritfs —'Dbrbo federacijos. .
Griiditžib 19 d. Seimo nepaprastame posėdyje Sei

mo įdrfttihitikfls Dr. 'J. Staugaitis įlėrskaifė Prt/idcntb 
Dr. K. Griniaus atsistatydinimo (ir savo atsistatydini
mo) raštą; išrinkus pirmininku A. Stulginskį, jam

eriiis, l5r. Milčius f ri- 
po perversmo. Tačiau 

ausybęs padėtis ilgai nesit&ė: 
'ufėhėiiį, .'perversmui praėjus, 

Seimo, kaip reikalavo konstitucija (kuriai Smetona 
prisiekęs) ik gegužes mėn. 3 d., atsistafjHii- 

nb Karvelis) mifiis-
Wiai, ‘b‘trftĮ)'ywt ir *Okfnitit^fpttrtijos — inž. Jankįįvį- 
čius. Jo Vietoti btiVa paskirtai'Susisiekimo ministerijos 
valdytojų inž. St čiurliopis, iš Plentų Valdybos. Alek
sa ir J. Milčius savo partijų nepaklausė ir pasiliko Vbl- 
demaro kabinete. . . , • ■ —

VBus daugiau)

. Į rhano abejones, kad 
kol Tainoševičius valdo 

ministeriją (kai jis atsisakė šti manimi kalbėtis) Vargti 
ar tas būtų galitha. — Puida *į>asakė, kad'jis lai žitl^Š,: 
tam niekas tie^>ritWrč ir'tas besud^ry^fb kliflčiti grfžtiJ 
Tamoševičiatfs Slėževičitis hėvertirib, jiš'jb 
vo kabineto ministeriu 
Po ilgesnių pasikalbėjimų 
taip: kai ateis realus grįžti reikalas, tuomet apie tai 
galėsime kalbėti. Kontrolėje aš esu'įhtėtdcinta's, mStib 
darbą čia vertina (tuoj pakėlė į vyt. TeViztiriūs — XII 
kai. su -VU) litų algos ir 10% aukštojo mokšlb f)riedti) 
ir be to. ar sutiks kontrolierius raišti? "Nenhrėčihu 
eiti prieš jo norą, kai jis tuoj priėnlė rrtarie “ištiktą”'1^ 
Geležinkelių Valdybos. Priminiau, kad riėreiketų ’skii- 
bėti, reikėtų dar palaukti. Jis tuomet pakti ...jo, kad 
kalbėjęs su Sleževičium ir aš turėsiąs grįžti. Atsisvei
kinome. ..

LB laiko ne tuo, kuo ji yra pa-; 
gal teisę, -o tuo, ^uO jiė ją įsi
vaizduoja, bet kuo ji iš tikrųjų 
nėra. .

LB pagal teisę yra eilinė 
niūsų draugiją, tuom tarpu kai 
LB Veidki vaizduojasi jį esant 
triušį “prigimtine beridruoine- 
ne”, atseit, susidariusia ne 
mūsų valios pareiškimu, pa
gal valstybės įšfatyinūs, b sa
vaimė, be jokio mūšų valios pa
reiškimo, net muins nei neži
nant, to nejaūčiaht, pagal mū
sų prigimties reikaiavlriiūs, 
pagal garhtbs įstatymą (lex na
turae) , net pagal Dievo 'įsta
tymą (lex Dėi).

•-.y L ., «. 4-. . .t z L,

Tokia mūsų prigimtinė bend i 
ruomenė yra mūsų nacionalinė 
bendruomenė (Nationalgėmėin 
setiaft), tai etninė lietuvių tau
tą (nacija), kuriai priklauso 
visi lietuviai, kur jie bebūtų, 
kur begyventų. Ji, iš tikrųjų, 
susidarė savaime, šimtais ir 
tūkstančiais metų,-jos žmonėms 
'to nei nepastebint, nėjūųčiant 
Bet ar galime pasakyti, kad 
taip susidarė musų išeivijoje 
įsteigta Lietuvių Bendrupmė- 
tię, 'tikriau pasaEkiūš, ‘ife 'Viena 
LB, vb daug jį, 'įvairiose vaiš- 
tybėsė’ar krašttibše, kaip 
JAV LB, Kaii’adbs LB, Vokiė-

1. — Kas yra Lietuvių 
Bendruomenė

Daug nesusipratimų su LB

kių mūsų tėvų žemėje. Ryžtingą veiklą privaldiife
vangos. ■ ; ■ _ . ■■ ■,■ ri ■'

Paskutiniu metu, nors ir niūrioje tarp&utinėj'e atmosferoje 
pkvyi^ pasiekti^Lfeinvaj. paniškus, 'prezidėiitp Ljtriib pareiški
mas. Pavyko susilaukti 'vienbalsio JAV Atstovū ’Rūnju’ntrtarirHo

*3) GRUODŽIO 17 DIENOS .‘PERVERSMAS • 
liekos ėjė rtidėii'idp, ffiimpėjd, bet^įv'airūs darbai

Šuslšiekąmb minisfėrijoje ’dar nesibaigė, — ne
riietąis, bet ir Srfkštyveštiiįlis ritisiffaukdaS'b'ir

pirmininkaujant, Valstybės prezidentu, 38 balsais, tiū- 
vo išrinktas A. Smetona. (Posėdyje dalyvavo 43 nariai: 
krikščionių - demokratų birikas, tautininkų ir ūkinin
kų partijos, ir kai kurie mhžutrių. Balsavime dalyvavo 
40 Seimo narių, 38 kortelės buvo patidblos Už'Smetohą 
ir 2 tūščioš. Liaučtininkai sū socialdemokratais Seimo 
posėdyje nedalyvavo). - ■

Perversmas užklupo, mane visai nelauktai —Ubasi- 
uėręs V. Kontrolės darbe ir spaudoje, neturėjau dei 
laiko, nei galimybės eiti su to meto neramios politil&s 
vairuotojais ir ką nOrs intymesnio patirti. Tad pasikei
tus vyriausybei ir tapus (pirmiau tris“-

’tij direktoritii) i^/Jaiikevi^in Stisiši __ .
(takos’Įr į, mąųo faynybos padėtį, 
[ežinkelių Valdybą, į vienas ar'ki-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINKI! ES N Al JiENOŠii

kartais dlėl fštaiigū tiepakanlfaėiį -pfeiiHitfšinnĮ, kartais 
visafti^Kėritimatytų priežasčių. Tadlrfkfs’Įnetais (1926 ‘ 
m.) gruodžio 16 diėtią grfžbū btfšėtinKi Vėlai iš darbų
* , r -v ___ ________ e___ x uaū nešima-
ciati. Crniodžio riičn. 17 d. vėlokai'&feik41^s, pamačiau 
Kadiib gatvėmis jddinėjant gtišarij pHrlko ’tiatrules su 
mano pažįstainiiis kSriitinkais (^ačkuš’ir’kt) 'taip pat > 
sargybas — Donelaičio, g-vėje prie universiteto rūmų, ■

Perversmas!... Vėliau, kifą 'tiidti^ ir 'tikr Vėlitru' 
išaiškėjo perversmo rezultatai: Prezidentas Kazys Gri
nius, kitą dieną, (gruodžio 17) spaudžiamas pervers- 
minirikį Cge'b. št. majoro Plechavičiaus ir kitų) sutiko; 
paleisti Sleževičiaus vyriausybę (sutikus paciHiti Šfežė- 
vičitii’afšiiitatj-dinti) ir gruodžio ^7 L^p^VėJČ'prbf. Vol-1 - 
HėiHkftli’siltfąrj/ti kabinetą, kurį įli&ž. (įHhitis tą'^kČią 
diėnąlitttViriino, tokios sudėties: titidftterib-'jfinflfttih-i i 
kas Ir (fžšferfio Reikalų ministeris — prof. A. Voldąma- k 
ras, ICfVštb Apsaugos — ats. pik. lt Antana^ *Merkys,, 
VidatiS—jitk.lt. Ignas Mtištellris— lauflttinkai; Dr. 
Petfaš Kailelis — finansų ir Dr. Leonas Bistras — 
švietfttiū — krikščionys - dėnidkč^fhi; Šthsys Silirighs 
— TėfllitigtrtliO 
'faės'Ckfo’fr .ii

Pasirodo, kad Brežnevas visai kitaip Helsinkio aktus su-j Naujuosius metus pradedant (7) 
prato. Jis turėjo galvoje Rytų Europos valstybes, bet 
jam ir į galvą neatėjo mintis Angolą arba Pietų Afriką 
įtraukti į “įtampos sumažinimo” zoną. JAV kongreso 
vadai, patyrę, kad prezidentas Fordas leido teikti nedi
delę paramą išlaisvintoms Afrikos tautoms, tas sumas 
apkarpė ir nutarė visai uždrausti prezidentui teikti bet 
kokią paramą. Sekretorius Kisingeris bandė Afrikos 
valstybių atstovus įtikinti, kad niekas neprivalo kištis į 
Afrikos valstybių gyvenimą, bet Maskva buvo kitos nuo
monės. Sovietų propagandos agentai pritarė Kisingerio 
idėjai, bet Maskva-siuntė ginklus.

Jeigu Brežnevas nori mažinti tarptautinę įtampą, 
jeigu jis nori padidinti prekybą su JAV, jeigu jam reika
lingos milijoninės paskolos ir nauji Amerikos pramonės 
metodai, jis privalo sumažinti tą įtampą visame pasauly
je. Jis negali mažintlįtampą Vokietijos ar Lenkijos pa
sienyje, o siųsti šimtus milijonų dolerių vertės ginklus į 
Angolą ar kurią kitą Afrikos valstybę. Jeigu jis išlais
vintas kolonijas nori paversti sovietinėmis kolonijoiniš, 
jeigu jie ginkluoja vieną grupę angoliečių, kad šie pri
mestų sovietinę valią visiems išlaisvintiems, angoleičiams, 
tai Brežnevas nebenori mažinti įtampos. Jeigu jis gali 
pasiųsti modernių ginklų dviejų milijonų dolerių sumai, 
tai jam pramonei atstatyti paskolų nebereikia.

Kongreso atstovai, uždrausdami administracijai tei
kti bet kokią paramą Angolos laisvės kovotojams, norėjo 
išbandyti Brežnevo detentės politiką. Jeigu jis nori pas
kolų, tai tegu bereikalingai nemėto ginklų, 'kaip jis tai 
padarė Egipte, Sirijoje, o dabar daro Angoloje. Jeigu jis 
nori mažinti įtampą, tai jis privalo nesikisti į Angolos, 
vidaus reikalus ir kelti įtampą ne tik angoliečių tarpej bet 
ir visame pasaulyje. Jeigu Brežnevas.nesusivaidys ir ne
leis angoliečiams savo valstybei pagrindų pidėti, tai jis 
parodys, kad detentė jam visai neberūpi. '' .

Maskvoje taip pat bus sprendžiamas ir paties šekre- 
tdriaus Kisingerio likimas. Jeigu jam. pavyks įtikinti 
Brežnevą, kad jis trauktųsi iš Angolos ir .leistų patiems 
angoliečiams tvarkyti savo reikalus, tai Kisingeris grįš 
dideliu laimėtoju Jeigu rusų ginkluoti kubiečiai užims, 
kelis Angolos uostus ir primes vietos gyventojams savo 
valią; jeigu šie agresijos žingsniai bus tęsiami Kisinge
riui besikalbant dėl detentės politikos, tM. 'Kisingeriui 
bus labai sunku grįžti i Waširigtoną. Jis beturės argu- 
mentų kongreso atstovams, prezidentui ir krašto gyven
tojams įtikinti, kad sovietų valdovai tikrai nori suma
žinti įtampas ir didinti tarptautinę prekybą.

Brežnevui atsisakius kalbėti apie Angolą -su užsie
nio žurnalistais, Kisingeris pareiškė, \kad -jis priVŠlęš'kal
bėti apie Angolos problemas., Nėužtetika privėreti ’kal
bėti, reikia priversti jį nesikišti ne tik'į Angolos, bet . ir į 
kitų valstybių vidaus reikalus.. Jeigu •. tokios,- pakaitos 
Brežnevo politikoj jis nepadarys, tai Kisingerio autori
tetas dar labiau nukris. Kongreso, atstovas Derwinskis 
pareiškė kad kongresas nepasitiki Kisingerio vėsta poli
tika. Jeigu jis nepadarys naujo “stebuklo” Maskvoje, jam 
nepavyks įtikinti Brežnevo laikytis Helsinkio pažadų, 
tai detentė turės labai trumpas kojas. J . ?
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Pit WiUK BKAZiS
PKY^lLlMDi MPtU iWKucuN

2434 WEST 7Ut STREET 
Ofisas: HEmlock 4-504$

Rezid.; 300-2X33
OFISU VALANDOS: 

Pirmadieniais ir Kelviriad. 1—7 
amrau., pthKtamuin nuo 1—d, 

it sesiau. llkLu dusiiarus.

čLZĘiėTA K-LUDėUE.'.Ė

NEUŽMIRŠTAMOS
TORONTO

(Tęsinys)
Į tolimą Anapili Mississaugoje, 

, '-*• ' 'OnL,

mudvi sų p. Indreliene nuvežė 
Teofilė ir Jurgis Dargiai.

Ir čia bažnyčia dar nepastaty
ta, bet pamaldos vyksta didžiu- 

į liame, naujai pastatytame name, 
; milžiniškoje salėje su gerai 
įrengta koncertams scena, ku
rioje; ruošiamos meno parodos. 
Šiemet čia bus Vasario 16 die- 

: nos šventės minėjimas ir bent 
į kelius kartus per-savaitę-lošia- 
' maš bingo. 
i ' - - -

Po Kalėdų sekmadienio mi
šioms ir čia buvo labai daug 
žmonių. Jie užpildė kelis šimtus 
pristatytų kėdžių didžiausią sa
lę. Mišias ■ atnašavo, būsimos

vai, 
tree.

Ltit PAUL V. UAKUiS
U'YDy iujMd IR GHiKuKVMd 

Westchester Community Klinikos 
Medicinos direktorius, 

1938 S, ManJeim Rd., Westenesier, i 1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą sesiaaieių d—3 vai.
TeL: 5O/-Z/2/ area 562-2728

GARANTUOTI
RADIJAI f

NUO' 88.50
2512 W. 47 ST. • F R 6-1998

Sekm. ir tree, uždaryta.

(PUTRAMENTAS)

KEZut GI S-U873 >

DR. W. EISlN -EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 Į Tnnksrnumn arba liūdesio valandom 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- gražiausioj S^iės ir vainikai antka- 
. - ‘ -j. pm papuosnnui ir sezonines

siliepia, skambinti-M* 3-OGOK j ' kapams gėlės.
; ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
i 5525 So. Harlem Ave. — 586-1220TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. 6LEVKKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS, LIGOS — CHIRURGIJA 

specialybė akiu Ligos 
"390/ Wė$£ 103rd Street 

; Valanddš pagal susilarimą.

JUČAS
TeL: 5614605 ir 489-4441

»iis AI:~ " • 
1002 N.~WESTERN-AVĖ. 
5214, N. WESTERN AVĘ.

Valandos pagal susitarimą. .

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

Ofiso tek: HE 4-1818 . ' 
Rezidencijos: PR 6-98G1 .

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUŠ LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71sfxSTREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMAI

M O* V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

. , ŽEMA KAINA
R. š ER ANAS.

TeL WA 5-8063

DR. FRANK FLECKAS1 
: OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI .

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akylius ir 

“contact-Tenses”. >■
Vai. pagal-susitarimą Uždaryta tree.

M 0 V r N G
Apdraustas perkraustymas 

Jš Įvairip atstumu.
ANJANAŠ VILIMAS 

823 West 34 Place , 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS

DR. ;TE&NAS ŠEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PRbSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET

VaL:. aą-'ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. tfečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
Tiiai$ 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. .

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
i* ' :.
| Visos programos iš JWOPA, i 

1490 kiL A. M<
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30—į 
1:00 v. popietį. — Šeštadieni ir! 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.;

’ ryto.

Telef.: HEmlock 4-24131 ' . -■ I

7159 So. MAPLEWOOD AVE. j

CHICAGO, ILL. 60629

V. Tumasonis, M. D.; S. C
C HI R u R & A S . 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 84195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - FTuiezat Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

6 (Arėk Supports) ir t t /
VaL: 9 -4 ir 6—8. Šeštadieniais 
2850 West 63rd St., Chicago HL 60629

Talof^ PRospect 6-5084 į

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

N A U J I E N A S

6 PLEASE! į 
t MfySįun Į 
' HMM Į 
FOREST FIRES l

Kankinių bažnyčios ir dabarti
nės bažnyčios ir dabartinės lai
kinosios, klebonas Petras Ažu
balis su gausia palyda berniukų 
— altoriaus tąrniukų.

Kun. dr. Pranas Gaida kaip 
visada ir šiuokart, pasakė labai 
įdomų, prasmingą pamokslą apie 
šeimą. Kompozitorius Stasys. 
Gailevičius čia vargonauja ir ve
da chorą, kuris būdamas nors, ir 
nedidelis, bet vadovaujamas pri
tyrusios rankos, labai darniai, 
teisinga intonacija, muzikaliai 
giedojo kalėdines giesmes.

Pasibaigus pamaldoms, aš pa
mėginau. šiuose dideliuose na 
muose susirasti čia įsikūrusią

“Tėviškės žiburių” redakcija.
■ i ' " ‘ ■ i '

Ilgai ėjau snieguotu keliu, ap- 
link namą kol suradau redakci- 
jon, įėjimą, bet durys, buvo už
rakintos. Sekmadienis.' Kai ant
rą kartą vėl atėjau,, durys at
sidarė ir pirmame kambaryje 
pamačiau kelis interesantus, o 
už stalo gražiais baltais plaukais, 
labai stropiai xrašantį poną. Aš 
jį- klausiu:

— Ar galėčiau pamatyti re
daktorių Gaidą?
;— Ne, jo čia nėra, — atsakė.
'—Tai gal Tamsta būsi 'Vy

tautas Kąstytis?
-—Ne, aš ne Vytautas ir ne 

Kastytis.
Taip ir nepamačius to pono 

veido ar jis yrą toks pat gra
žus kaip ir jo balti plaukai, lei
dausi pąti. viena aptiūrėti re
dakcijos.

Nors redaktorių kambariai bu- 
vp užrakinti, bet aš. labai ir ne? 
nusiminiau; ; '

Jei jau ten nėra pačių redak
torių, kuriuos aš taip'norėjau 
pamatyti, tai aš labai gerai įsi- 
vaizd uo j u kaip j ų kambariai at 
?;odo: ant- stalų pilna la&kraščių, 
žurnalų, rankraščių,; spausdina
ma mašinėlė ir . daug raudonų 
paišelių. ' V. .

Lentynose daugybė enciklope
dijų, žodynų ir kitokių įvairių 
knygų ir didelis krepšis mėtyti 
nespausdinamiems straipsniams.

Bet aš galėjau pamatyti dide
lę spaustuvę, kurioje stovėjo du 
linotipai ir daugybė' stalų, ap
krautų surinktomis formomis, 
paruoštomis spausdinimui naujo 
“T. ž." numerio. Vaikštau čia 
ir galvoju: > ,®

Kokią naują, erdvi, šviesi ir 
graži dabar savaitraščio Tėviš
kės. žiburių redakcija! Čia da
bar bus patogu ir malonu dirbti 
redaktoriams. Ir nepajutau kaip 
pabiro ašaros atsiminus mano 
redaktorių Joną Kardelį, kuris 
17 metų f edągavo Mpntrealio Ne
priklausomą Lietuvą, sunkiose 
sąlygose dirbdamas ir nebęsu- 
laukė panašios kaip šį redakcijos.

Išvažiuodami namų link, pa
važiavome ir pro Anapilio kapus. 
Kaip daug jau Čia kapų ir kiek 
gražiausių marmuro paminklų 
pristatyta — ir žemų, ir tokiu 
aukštų, lyg miške augančių* me
džių.

Lietuvių Namuose »

atvažiavę iš Anapilio pietavome. 
Kiekvieną sekmadienį, Vytauto 
Didžiojo svetainėje, stalai bū
na visi užimti atvykusiųjų pie
tauti. ■

šeimininkė Adelė Baronaitie- 
nė su savo keturiomis padėjėjo
mis kiekvieną sekmadienį ga 
mina skanius hetuvilkus valgius. 
Grakščios mergaitės patarnauja 
vikriai ir mandagiai, gerai kal
bėdamos lietuviškai. Už pietus 
kainos pigios, nes už juos neno
rima uždarbiauti. Tik užmini- 
malų atlyginimą pasitarnauja
ma saviesiems.

Pietaujant galima, jei norima,

■ n !?, k avx.’tų p» 
to centre, iš defejų 
bažnyčią “Toronto 
įrengė sau namus.

- Visuose trijuose aukštuose yra 
daug didelių svetainių, kurios 
pavadintos menėmis.

Pati didžioji, su didele, gerai 
įrengta scena, kurios uždanga 
papuošta rūtos šaka, T. Valiaus 
sukurta, kaip buyp Lietuvos Val
stybinio teatro uždangoje, va
dinas; Karaliaus Mindaugo me
nė.

iame mies- uuotos dviem studentams stipenr 
evangelikų j di jos po 5C0 dol. kiekvienam.

lietuviai41 r . -- -............ ....

Seka — Kąrąlienės Mortos, 
Vytauto Didžiojo ir Gedimino pi
lies menės.;

Yra dar didelė pensininkų sve
tainė ir bibliotieka, kurios ve
dėja yra Birutė Strazdienė. 
Daugybė raštinėms kambarių, | 
didelis posėdžiams kambarys, 
įvairių sandėlių ir daug kitokių 
patogumams-kambarių.' ’Apati
niame aukšte randasi baras var
du “Lokys”. Muzikos garsų už
liūliuotam, užkandžiaujant ir 
gurkšnojant brangius vietinius 
ir užsienio gėrimus, čia galima 
leisti malonių^ vakarus.

Prie, kiekvienos menės yra ir. 
virtuvė. Namuose dirba 70 ap
mokamų. tarnąutojų/bet kai bū-- 
na didesni subyramai, kviečiama 
dar ir talka.

Salėse vyksta ne tik lietuvių 
subuvimai, bet jos nuomojamos 
ir svetimtaučiams: Karaliaus 
Mindaugo menėje kartą suruošė 
vengrai pagerbimą savo žymiam 
tautiečiui ir jis savo prakalboje 
pasakęs; “Į.šitą lietuvių puošnią 
salę, mes tupėjome atvykti su 

frakais ir ponios su balinėmis 
sukniomis. ,■ ?

Mes esamę? didžiau šioji kolo
nija Toronte išturėdami savo 
tarpe nėr milionierių, deja, ne
sugebame įsijjti’ tokių namų, 
su j tokiomis . .salėmis, kaip .; štai 
tie liliputai. lietuviai”.

Ne tokie: jaus liliputai .Toron
to lietuviai; kaip galvoja tas di
dysis vengras, jei dabar turi mi
lijonų vertės; namą, kuriame Įsi
kūręs, ir bankas ’’Parama.” su 11 
milij onų ■ dolerių, kapitalo. O ir 
tarp lietuvių, ne tik vengrų, yra 
^nemąžai,m2ijonieriųr kurie nesi
gailėdami per daug, savo milijo
nų aukodami , ir skolindami di
deles sumas pinigų, padėjo to- 
rontiečių pastangomsjįsigyti tuos 
stebuklingus lietuviškus namus.

Štai nepailstamas entuziastas, 
,nųp Ęąt pradžių,-.’su, Jonu Kar
piu ir kitais, lietuviais, besirū
pinančiais namais,. dabartinis 
namų valdybos pinnininkas. yra 
'Jurgis, Strazdus.
{ Namų, šeimininkas,- diplomuo
tas. męiiadžeris — jaunas, ener
gingas, labai tvarkingas, kuriuo 
visi, labai patenkinti, yra Pau
lius DųnęĮeras.

Ir visi namų valdybos nariai 
b^ tarnąųį^ąi, matytLkąįi> sten- 
giasi, kąd- šiuose namuose kiek
vienas lietuvis jaustųsi kaip na
mie. Savo namuose čia jaučia
si jr jaunimas. Jie. ne tik da
lyvauja Įvairiuose parengimuo
se, bet jie čia naudojasi biblio
teka, skaito laikraščius, sportuo
ja, statomus savo spektaklius re
petuoją, žaidžia, šoka. ,

Lietuvių namai duoda mokslei ■ 
viąms stipendijas,- kurįę univer- . 
šjtetųose. pristatę mokslo dar
bus apįe. Lietuvą.7_ šiemet buvo C

Rasai Mažeikaitei, studijuo
jančiai viduramžių istoriją Du-, 
blino universitete, Lietuvių na
mai apmoka už mokslą. Ji nori 
specializuotis lietuviškos istori
jos, bei proistorijos srityse.

Ruošiantis lituanistiniams dar
bams, dabar jį studijuoja slavų 
ir vokiečių kalbas, ruošdama tę- 
zę apie Lietuvos miestus vidur
amžiuose. šiuo metu ruošianti 
tezę apie baudžiavą Anglijoje 12 
šimtmetyje. 4.

Kurį laiką fia veikė ir lietu
vių kalbos kursai.

Kitataučiai išgaudo lietuvaites

Mokėsi kursuose ne tik lietu- 
jviai, bet ir. vienas inžinierius.an
glas, kuris su savo lietuviu drau 
gu atostogų nuvykęs Lietuvon 
ir iš pirrnq žvilgsnio taip karštai 
įsimylėjo Vilniaus banko tarnau
toją, išsiskyrusią su savo vyru 
ir turinčią 7 metų amžiaus mer
gaitę, kad tuoj norėjo ją vesti.

Gražioji lietuvė nesutiko taip 
staiga tekėti. Įsimylėjėlis grįžęs 
namo, pradėjo lankyti lietuvių 
kalbos kursus ir pasidarė nuola
tiniu lankytoju Lietuvių Namuo
se. Prakalbintas angliškai, jis. 
atsako: “Mes Čia kalbame tik 
lietuviškai”.

Rašė savo mylimai laiškus, 7 
kartus buvo Lietuvoje ir galų 
gale prikalbėjo lietuvę už jo te>- 
kėti. Ilgai-nelaukęs jis pasiėmęs 
savo .suaugusį sūnų (gal jis naš
lys?) pajaunius su pamergėmis, 
nuvyko Lietuvon ir' apsivedė. 
Bet gi atsivežti žmonos su.savim 
dar negalėjo.

Tuo tarpu sūnus bęveselioda- 
mas tėvelio vestuvėse irgi Įsimy- 
lėjo gražuolę lietuvaitę ir nori 
ją yesti 5-Abu.. įsitikinę, kad nie
kur pasaulyje tokių gražių 
terų nėra, kaip Lietuvoje.

Šiuo metų vyksta intensyvus 
susirašinėjimas laiškai ir dide
lis rūpestis per. atstovybę, atsi
gabenti Kanadon žmoną, ir su
žadėtinę.

i '

Inžinierius tėvas, jau, užregis
travęs žmonos dukrelę lietuvis, 
kon mokyklon ir Į skautes, kad 
atvykus Torontan tuoj būtų pri
imta mokytis.

O mes dar taip sielojamės sa
vo tautiečių - nutautėjimu! O 
kaip gi anglams išlaikyti savo' 
tautiečio pasakymą: “mes kal
bame tik lietuviškai”.

(Bus daugiau).

.KAITYK TR KITAM- PATARK 

SKAIT.Yyx^ DĘ^OJCP^TfJlNį 
r»IENRAS« •'fiA VLENfrS*.'

Susirinki m u
PliAiyjIŠIMAT. .

— Chįcagos Lietuviu Suv^įkiečip 
Draugijos mėtinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 23 dA 7 vai; 
vak. Chicago Savings bendrovės pa; 
talpose, 6245 Šo. Western Ave. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Eugenija Strungys, nuL raštr

— Lietuvių Žagarės Klubo metinis 
narių susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
sausio 25 d. 1;00 vai/ popiętą 4346 So. 
California Ave. Nariai kviečiami at
silankyti ir aptarti klubo reikalus, 
taip pat* laikas ir savo, nario^ mokes
čius užsimokėti. Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžgalvienė, rašt.

užsisakyti iš baro. “Lokio” vyno j t Avenue.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Jūs tyrinėjate Raitus, nes tariatės juose tu r j amžinąjį gyvenimą; 

' j įit tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.

Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 
Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie ^įtinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaif." ’ 
reikalingų pamokų gausime tik tai 
priimti mums. Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

_ . reikia šventosios dvasios pagalbos, 
tytt bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
tada, kai busime nuolankūs ir pasirengę

Kas antrą antradieni Sophie Barču* radi|as skalbia švento Rašto tyrini 
toj y aiškinimus.

Visi, žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

ą. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAITO TYRINĖTOJAI 
Yi¥iYAVA¥iWAY>YAVAViViY/iV//>VA'iYA‘?/>’iVAWi,i

TĖVAS IR SŪNUS.

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
• ’ Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
UR-CONMTTONED KOPLYČIOS

_________

EŲDĘIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: lArds 7-1741 -1742 <?. f -r * j.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

N A R PA I:
Chicagoa. • 
Lietuvių 

? Laidotuvių;
Direktorių 
Associacijos

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
1,446 So. 50th Aye., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

Gyv. 2614 W. 59 Street
Mirė 1976 m. sausio men. 20 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs se- 

n^tyęs.. Gimęs Liętpypję, Rėksnių, mieste.
< " Amerikoje isgyveio 66 metus.
I Paliko naliOdę: žmona Anna, pagal tėvus Paspirgalaitė. sūnus 

John, jo žmona.Mary* dpktė Ann, anūkė Ann Marie, sesuo Petronėlė
- Mosgeris šu šeima, dnkterėčia Antanina. Sukackas su šeimatir kiti gi- 
i minė% draugai bei pažĮstami.

. ' \ Lietuvoj liko 2 aęserys.
' Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6843 So, Western

Penktadienį, sausio 23 dieną, 11:00 vai. ryto bus lydimas iš ko- 
* plyčios“į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o.pp gedulingų 

pamaddą bus laiddjMmis Sv. Kiznniern Lietuviu kapinėse.
Visi a. a^ Aattumy L. Paulson giminės, draugai ir pažįstami nuo-

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

ir ko nors stipresnio. Skąniai
.... I. .. MiyvKKS A vrauiniiv u VU K«?UULLHKU

papietauji cepelinų, nahesiųkų j pamaldų bus laidojimas šr Kizhniero Lietuvių fopiatee. T
Visi a. a. Anthony. L. Paulson giminės, draugai ir pštfįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir, suteikti jam, paskutinį, pa-
su vynu, o desertą duoda dykai.

Lietuvių Namu Valdybos 
pirmininkas Jurgis Strazdas 

mane pavedžiojo po namus pa
rodydamas kokius didelius, grs-

tarnavimą ir atsisveiJdnima.
Nuliūdę lieka: 

f sūnus, duktė, anūko, seserys.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P; L RIDIKAS
3354- So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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LIETUVIU TAUTINIŲ KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ ’-:s

METINIS SUSIRINKIMAS
Įvyks 1976 m. sausio (January) 25 d., sekmadienį, 1:30 v. po pietų, Dariaus-Girėno Posto didžiojoj" 

salėj, 4416 So. Western Ave., Chicago, Ill. . z
Šilas susirinkimas yra ypatingai svarbus, nes jame bus tvnkami 5 nauji patikėtiniai — direk

toriui. Todėl visus geros valios sklypų savininkus prašome būtinai dalyvauti ir pareikšti savo 
valią, kad per mūsų apsileidimą į patikėtinius — direktorius nebūtų išrinkt) lietuvių tautos inte
resams priešingos ir Maskvos interesus ginančios grupės palaikomi ir remiami kandidatai.

Pasitarę su daugeliu sklypų savininkų, mes Jus visus prašome Į patikėtinius — direktorius 
rinkti ir balsuoti už šiuos 5 kandidatus: \ . •

GERULIS, EUGENIJUS ;
JOKUBONIS, JONAS ,
MATELIS, BRONIUS 
MICKEVIČIUS, ALGIRDAS >
PRANEVIČIUS, MYKOLAS

Visi šitie kandidatai yra gabūs ir patyrę vyrai, visokių rūšių specialistai, gerą vardą turin
tys pabijotai lietuviai. Jie visi bus labai naudingi mūsų kapinių tvarkyme.

Brangūs tautiečiai, lietuviai sklypų savininkai, mūsų visų yra tautinė pareiga šiame susirin
kime dalyvauti ir išrinkti šiuos kandidatus į direktorius, kad mūsų kapinių tvarkymas —valdyT 
bnas ir toliau išliktų lietuviškai galvojančių tautiečių rankose. Di

Atlikite savo tautinę pareigą, širdingai dėkojame.
Lietuvių Tautinėmis Kapinėmis Susirūpinusių 

Sklypų Savininkų Grupė -

? 'Vv Pus:,k^jirtio

NUOTAIKOS ARGENTINOJE
Infliacija Argentinoje labai 

didelė, pezas nukrito 300%,
— toliau pasakoja Viktoras 
Galeckas, jaunimo kongreso 
proga nuvažiavęs į Argentiną, 
pabuvojęs Brazilijoje ir kartu 
su kongreso dalyviais grįžęs į 
Chicagą.

— Kai Argentinoje tapote 
milijonierium, — paklausė re
porteris, — tai ką jūs už tuos 
septynis milijonus pezų nusipir
kote?

— Nusipirkau labai mažai,
— atsakė Galeckas.

— Jeigu būtų leidę išsivežti 
man priklausančią sumą dole
riais, tai šiek tiek dar ir Ame
rikon būčiau išsivežęs, bet da
bar — niekas... Man gėda ir 
pasakyti...

— Vis vien, pasakykite. Juk 
turėjote namą, jame dešimtį 
gyventojų, o dabar tą namą 
pardavėte, tai ką parsivežėte?

— Gėda pasakyti, bet nusi
pirkau laikrodį ir tą laikrodį 
parsivežiau, — atsakė Galec- 
kas.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

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

-*-1-.—..........-...... ............-J' * ............................................ : a= a=saa.......... ........... .. /

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsfed St, Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

iit 1 " ........... i nr I mil nifF

— Tai buvo vienintelė verty
bė, kurią galėjau išvežti.

— Dėl laikrodžio nevertėjo 
parduoti namo, — jam paste
bėjo reporteris.

— Laikrodis auksinis, tai 
auksas vis vien šio to vertas.. ; ’ 
Bent parsivežiau laikrodį, o: 
šiaip tai būčiau nieko neparsi- 
vežęs... Tai menka vertybė, 
bet vis dėlto geriau negu nie
ko. Tokioje padėtyje esu ne aš 
vienas. Panašaus likimo susi
lauks visi mūsų tautiečiai, I ku 
rie gyveno kelis metus Argen
tinoje, taupė, nusipirko ar pa
sistatė namelius, o vėliau, kai 
reikalai Argentinoje pradėjo 
krypti į blogąją puse, tai vis-: 
ką paliko ir išvažiavo... Dau-; 
gelis lietuvių gyvenusių Argen
tinoje, paliko ten savo namus, 
dirbtuvėles ir kitokį turtą ... 
Tiktai labai gerai prasigyvenu
sieji gali ir toliau ten geriau 
gyventi, bet šiaip šiandien vi
siems gyvenimas Argentinoje 
labai.sunkus.. , 

>• ■

— Ar tie bandelieri ai gau- 
čiai galės ką pataisyti? — pa-j 
klausėme Galecko.

— Sunku pasakyti, — atsakė 
Galeckas.

— Tuo tarpu ■ tie gaučiąi nie
ko nepadarys. : Kariuomenės: 
vadovybė gerokai juos apdaųžė.

— Ar jie buvo peranistaf?? j
— Kas -juos- gali-’-žinoti?-—; 

atsakė Galeckas.

mq.* ’ _ 
Titragrafas yla’lb^s; . .
JU_įš.kario, kviečius 
0 paskui, ieibėvoras ty&ihu, 
nukrėčiau iš molio sieną, 1 
dirbau plotas, pjoviau šieną. 
Reikia plušt iš viso vieko, 
bet už tąi' negavau nieko!”
- — Visi tie Argentinos "ban- 

dolieriai, ^iukumahai^ pėronis- 
tai, gaučiąi pradeda foms pa
čioms nuofaikoms, ” kėr dirba 
laukus, augina gyvulius, stato 
namus, o kai už visą tą savjį, 
triūsą negauna nieko/-dpi jšeį- 
na_į. kalnus h’ pradęęia kovą. 
Sakoma,- kad dabąr peronistai 
kovojaiprįe| Peronięnę.. Jje (ąip 
elgiasi toH^l, kad ji ąt$įsįiko. 
nuo tų Argentinos gątičių-.j Pą 
s akėjama, kad gen.' ."Peroną?; 
buvo jieriis labai daug prižadė
jęs, -bet jis mirė ir viską paliko, 
iš Ispanijos .parsivežtai žmonai. 
Ankstau jis viską kišo“ saw 
Ievutei, j p ..dabar yiską palikę 
Izabeliukei'.’ Gaiičjams toks Pe 
roųo pasielgimas nepatiko,' ji- 
jiems, .nieko .neprižadėjo, bet 
Hep% jy« ... v. V X- 

Kitas-Fierro ilgos dainos- 
paragrafas .šitaip sako: .

.. X-.*

.šitaip giiųė mano bėdos, 
taip kaip draugelio kitų, 
j eigų j ūmš tatai patinka.... 
Apsakysiu, /ką kentėjau: - 
Kai jair kartą esi. į žuvęs, 
nepadės1 tail nei šventieji”.

Kai Argentinos ūkininko vai 
kas įšitikii^i, kad j ain negali 
padėti ; įnėi 'syėhtieji,' : tai jii' 
pakelia-ranką prieš gyvuosius. 
Argentinos gančiai; šių dienų 
Martynai Frėrrai nutarė pakelti 
ranką priM:^ęroniėnę.-; Tikroj 
vęj.e, jięL^,ųjfapką kelia prieš 
Peroną, W 4° j iu; nėra gyvų, 
tarpe, tadakėliaina rūnka prieš 
Peronienę. '."Aišku, kad jie nier 
ko nepaniaryš,' ’ ries. Argentinos 
kariuomenės vadai remia Pė* 
roniėhę. Jiė^ją kritikuojia, pa
baidė, betvlšvieri khriubmerię 
siunčia prieš hėphterikiritus 
gaučiiis,^ apgautus peroništus, 

iilk%HiEiafil§tti^n'- 'Hvoliucibriie- 
rius ir kitoiaUš ' niisivylusius 
neleintoni sąlygoto jargėntįriief 
čiųs,?—boi^ė' pasakoti Cralėc-; 
'kas. V’'" • v-•d

TBušųdkugiatt)

IRS SĖJĮ^^P^ĖTI

Keikia DirbthiM^y tr Parbininkiv,—
KN’S & LPN’S

? ALSO NURSES AIDES 
r AR Shifts

...Pull or Part Time.
Apply in person. >

12550 .RIDGELAND AVE. 
PALOS HEIGHTS

v . 597-8300

CEMETERY LOTS FOR SALE 
į - Kapiniu Sklypai *

PARDUODAMAS PAVIENIO KAPO 
SKLYPAS šv. Kazimiero Lietuvių 

'kapinėse- geroje vietoje, už $100.
< „ v Tel. 824-2492. -

2 , ^ Asmenį laiko

KANADOS LIETUVAITĖ ieško, susit 
pažinti su būsimu gyvenimo draugu 
— gerp būdo.'rimtu inteligentu, 50—' 
58 m_ amžiaus.' Suinteresuotus pra- 
šaū rašyti: --
, ; ? • NAUJIENOS - t

: ■ v Box 209
B ' m^So. HALSTED ST.
. . -- CHICAGO; ILL. 60608

: a- — L Pauža, ilgametis Naujie
nų skaitytojas ^iš iNorth Bay, 
Oht., Canada, pratęsė iš anksto 
pręnumėratąi kad ■ nereikėtų' 

: siųsti raginimo. Dėkui už tau-. 
; pymą- laiko, išlaidų; mažinimą 
ir už {lenkinę Nįųjiėnų parak 

Pniai;- . į
— K. Bielevieius iš Marquet

te Parko apylinkės švenčių pro
ga atsiuntė sveikinimus, gerus 
linkėjimus jr jĮric. prenumera
tos pridėjo penkinę Naujienų 
paramai..'; -Ą:_;, Kalinauskas - at- i 
siuntėt; doiį rT^ apylinkės tau
tietis užsisakė.Nąujienaspusei 
:ĮnetĮį-.. bet pavardės . prašė ’ nė- 
skelbti. Dėkų i visiems. i

n; 7T Amerikos Lietuvių Tary- 
bos So. Batoną skyrius ruošia 
Lietuvos nępHkląusomybės mi- 

■ ne] imą vasario. 15 d. 2 vai. po
piet Piliečių: auditorijos 3-me 
aukšte. KalbėsBatuno Jpirm. 
Kęstutis Miklas, programoj da
lyvaus. Onos Įvaškienes' tautinių 
įšokjų sambūris. ;.
- eL - Lėm' Judickas - išrinktas 

, South'^'Ąt Congres's orgšhiz^ci- 
j os vicepirmininku. ‘ Jis*-.: buvo 
Lawn apylifflvės^iiamų sariųin- 
ikų'-bel^ gyventojų/''organizacijos

‘ ~ Edvardas -Pąlaitis,. nauįa-
■sismusųskąitj4(^šųš;ABeF^yn

"P-- •' JS-jė-:

®^eįat^-Ąjį^.;-y ąjtsipp.fėį:j}į^^^ę‘

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE we SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui'

'PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKŽUIMAJS

DĖL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

■ > . PETRAS JCAZANAUSKAS, Prezidentas '•

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

BUTŲ NUO M AVIM AS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
„ - NOTARIATAS — VERTIMAI. <

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]-

J. BACEVIČIUS — BELL 1
INCOME TAX SERVICE

x. 6455 So." Kedzie Ave. —
.5

778-2233

3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS nut
rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
sūdymas. Brighton Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY. 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436r7878

— John Mačys, New Haven, 
Conn„pratęsė savo prenumera
tą iš anksto be raginimo tuo su
taupydamas laiko ir pinigų, 
beto, parėmė Naujienas 9 dol. 
auka. Ačiū už .administracijos 
reikalų supratimą ir už paramą. 
Ta proga pranešame, kad siun- 
čiant raginimus, gražinamieji 
vokai su ’Naujienų adresu nebus 
siuntinėjami, nes tik nedaugelis 
jais pasinaudodavo.

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

8 kambariai tinka ir. pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000/ \

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
S21-000. - >

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

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
rato mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High' — 
<45,500. fe ‘ "

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu SI- 
iymas. nauja elektra, alumin. langai 
<15,000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
<71,7007 <

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

^' — Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad- 
ministracijai darho valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo va j aus 
proga Naujienos .yra siunčia
mossusipažinimui'2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus--ir-galimų skaitytojų 
adresus.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT - 

NUOMOSI?. '
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

parduosit

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
A; Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

(Pr).

.JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet snėio 60 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
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 pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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 proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
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: Chicagoje ir Kanadoje metams — 530.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

[J Siunčiu_________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS 

□

ADRESAS

< _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY. JANUARY 22. 1976

— Dalis jų galėjo būti pero- 
nistai, bet galėio. ir nebūti. Ar
gentinoje.visa laiką, buvo stip
ri gaučio dvasia, tai spindinti 
Martvno Fierro kovoje, vesto
je praeito šimtmečio pradžio
je ir aprašytoje gabaus argen
tiniečių poeto .Tose Hernandez.

— Savo laiku lietuvis Anta
nas Vilutis buvo susižavėjęs 
Hernandezo poezi i a ir išver
tęs, viena “Martvno Fierro” po
emos dali. Vilutis ta poema iš
vertė ir 1958 metais atspausdi
no Buenos Aires mieste. Kai 
Argentinoje gyvenau, tai turė
jau tą poemą. Atsimenu, kad 
ji buvo j domu pasiskaityti, bet 
mano skoniui ji buvo nepap
rastai žiauri. Galimas daiktas, 
kad Fierro gyvenimas ir kovos 
buvo žiaurios, bet vis vien aš 
negalėjau jos ramiai skaityti.

— Pats vertėjas Vilutis 1958 
metais davė vieną egzemplio
rių tada Argentinoj gyvenu
siam Pijui Sakalauskui, 
bar. kai aš nuvažiavau 
enos Aires, tai tas pats 
lauskas, norėdamas ką
argentiniško duoti, tą patį eg
zempliorių atidavė man. Jis 
dar įrašė šiuos žodžius; “šią 
knygą skiriu Viktorui Galec- 
kui, širdingai Pijus Sakalaus
kas, I^a Rioja 2259, Avellaneda”.

Skrisdamas į Chicagą. o vė
liau ir Brighton Parke kelis 
vakarus peržiūrėjau Vilučio 
vertimą. Vietomis ji labai gra
žiai išversta, vaizduoja pra
eito šimtmečio ūkininko liki-

kellie;
užpndj^7p’a^iiiųXmĮ^ėsęių.mbį 
keji'mo^.biah'k^ (formas)"f§ps^' 
PaVkų Drstrikto vietose: ":-^vis; 
Square" rilio ; .it yaj.' ryto tiki-3: 
iki:3 vai: popiet iHSimtfne Almi-, 
ra antradieniais; Russel Square, 
Lincoln Park ij* ta Folettę Park 
trečiadieniais;. Loydlą Park ir' 
Eckhart Park-'fketvirtadieniais; 
Tuley Park ir Eiigėtie Field pen
ktadieniais. •

■■ i.. , .ą . jįa,.,- ■ ■ ■

išrmk l̂š^jp'd^t^4o‘dėm'6k^įą- 
TĮ Na^ph’aKnęTk'i&n-i 
vėųdiją.,nQimnūmi?.kanth^žą/j 
Baltųpsiuš; 'Rūmus _*Ąmęrįkps 
pfežidentli.v Taip ' paf'lšriųktas: 
John ‘M, Dąlęy . įr‘ kįtį pąriįjos' 
veikėjai. ' ' *. . _

— P. Mičiuliš iš Calumet City, 
III., išvyko"- atostogų į Tampa, 
Fla. Grįš kavo men. pradžioje.

— A. Juodvalkis, visuomeni
ninkas, tautinių organizacijų 
y-eikėjas ir spaudos bendradar
bis iš • East, Chicago, * Ind.', išėjo 
pensijon dr apsigyveno Mar
quette Parko' apylinkėje^

.TBe.LiUinąnįąn American 
Community.'of the United 
'ĄStates/Incbrp orated

jav i,b s
ČĖNTRINE RAŠTINE

Atid*i4 nuo ZjOO - iki 9:Q0? vai. vale, 
kasdien? {nuo -pirmadienio iki penk- 
K.%?/’ ž tadrenio), ' F—’ v 
-Ž95L-W.-63rdST.,-CŠlCAGO, 

ILL.’ 60629. Tel. 436-7878

M. A. ŠIMKUS
ReaJ Estate. Notary Public, 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
- • Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. TeL VI 7-3447

Da- 
į Bu- 
Saka- 

nors

Brinęchybis, Lilkrodžlif, Dovanos 
visoms progoms. v 

W37 WEST ttrd ST„ CHICAGO 

Telef, 434-466(fe

HOME INSUhAscE
Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 44654

. *■ -Vytauto Didž. šaulių Rink
tinės namas jau baigiamas re- 
riibhthoti. Jo atidarymas įvyks 
š in. gegužės men: 1 d. Po to 
salė bus išnuomojama įvairiems 
parengimams, vestuvėms ir pan.

— William Degutis, esantis 
Good Samaritan Motne, Elsme
re. N. Y., buvo maloniai nuste- 
bintas gavęs Nailjietiąs. Jas jam 
užsakė pusei įdėtų E- Degutis iš 
Gunnison, CoIarSdo, = taip patį 
pažadėjo a tėjus* laikui pratęsti .Salės išnuomavimo reikalu pra

jojant jam už Some kreiptis:. J; Mackonis, 
(hk|mą. kartu.] 3750 So. Rockwell St., Chicago, 

Ill." 60632. Tel. 254-8830. (P).

Drenumerata. I 
tokį dovanos pa 
su juo sveikinami naująjį skai
tytoją William 'Degutį.

— Tony Butkus žaidžia St. 
Rita aukšt. mokyklos krepšinio 
rinktinėje- Jis yra tarpe geriau- 
sių rinktinės metikų.

— Stasys Stanaitis iš' Brigh
ton Parko apylinkes, pratęsda
mas prenumeratą, savo gerus 
linkėjimus parėmė penkine Nau
jienų naudai. -Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie- 
neriems metams, bet pavardės 
prašė neminėti. Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai. Visi skaity
tojai prašomi prisidėti prie Nau
jienų platinimo vajaus.

įmą, kartu

Pirmyn choras stato Leha- 
ro operetę Grafas Lukšembur- 
gas kovo m ė m 13—14 d. Maria 
High School salėje. Bihejusjau 
dabar; galima įsigyti Margi
niuose. . - . >„ (Pr). %

♦ Lietuvių Tauragės klubo 
metinis narių susirinkimas 
įvyks š. m. sausio mėn. 25 d„ 
sekmadienį Balio' Pakšto salė
je, 2 vai. popiet, 3800 So. Ca
lifornia Ave. Nariams dalyva
vimas būtinas. Prašome atsi
nešti narioknygelę.

Klubo Valdyba •

.1 (pr)-

Siuntiniai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Chicago, ill. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvį kad liniuką fe 

Chicago je —■

NORMANĄ

263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489 

(buto)

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

. JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
. Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefj REpvblIc 7-1941

give

HEART 
FUND




