
THE LITHUANIAN DAItY NEWS

TRUMPAI IŠ VISUR

tens

esą, -į valstybės iždo departs

riu, kas liečia santykius, medaus 
mėnuo pasibaigė. Naderiį, pre
zidentiniu rinkimų kampanijos

.buvo sugautas 
^jŠę-'pbKcijoė 
Jis kaltinamas,

dienai pritaikytą evangeliją, bet 
negalėjo padaryti jokio evange
lijos paaiškinimo. Jis "buvęs 
tiek susijaudinęs, kad negalėjęs 
komentarų daryti.

pasenusios linijos politikų ir fi
nansininkų plantaciją.

Chicagoje kalba, kad prieš šį 
tėvo Kezio nutarimą protestuoja 
ne vien paprasti lietuviai, bet ir 
dvasiškiai katalikai. Kažkurie 
pasiuntė laiškus kardinolui Ro
džiui, aiškindami jauno jėzuito 
padarytą klaidą. Kiti net pasa
koja, kad pranešimai apie gar*

r ČIKAGA. —- Manoma, kad Či
kagoje turės užsidaryti čekių iš
keitimo biutai, jei bus leista ban
kams atidaryti paprastus biurus.

ta. Dr. Dargis paprašė, kad leis
tų jam pasikalbėti su tėvu Ke- 
zių. Tėvas Gutauskas" kalbėjo 
labai mandagiai, bet pranešė,

heim’o kandidatūrai. Jis norė
jo, kad JT generaliniu sekreto
riumi būtų išrinktas Meksikos 
prezidentas Luis Echaverria.

kai Europoje turėtų būti panai
kinti ir kąd-- visi 35 Helsinkio 
konferencijos dalyviai pasiža- ■ 

dėtų nevartoti prieš vienas kibą 
atominių : ginklų. . į u - A

Prancūzai be laikraščiu
AUJ,- -T;.?''.' ' T x

PARYŽIUS. Užtikrinus, kad 
ginčąstarp spaustuvių savinin- - 
kų. ir darbininkų bus išspręstas 
derybų ikėM.u, vspaustuvininkų 
uni j a '■ ’pašaukė streikuoj ančius 
grįžti į darbą. Paryžius jau 48 
valandos kai buvo be laikraščių.

Izraelio okupuotieji 
arabai protestuoja

TEL AVTV, Izraelis 
lio okupuotoje Jordano teritori
joje vakariniams Jordano upės 
šone esančiame Nablus mieste 
užsimaskavę arabų studentai Ap
mėtė akmenimis Izraelio saugu
mo pajėgas ir pradėjo padegioti 
automobilių padangas. Kuo vis
kas baigėsi nepaskelbta, tik iš 
arabų pusės pranešta, kad stu
dentų demonstracija buvo su
ruošta tuo pačiu metu, kai Jung
tinės Tautos pradėjo.debatus dėl 
padėties Viduriniuose Rytuose. 
Prekybininkai visoje okupuoto
je teritorijoje jau dvi dienos kai 
laiko krautuves uždarytas, pro
testuodami prieš Izraelio uždėtus 
mokesčius. . . j *,

... n»> 
M, Ungers 

ift. aplinka, 
Z Nori pa- 

apgyventą

tas. Tada Dr. Dargispaptašė 
tėvą Gutauską paprašytu tėvą 
K ežį. kad jam paskambintų, nes 
turįs labai svarbų reikalą. Tė-

geriausias kandidatas 
dentus, nes jis geriausiai 

suprantąs vartotojų reikalus. 
Dabar, atrodo, nuomonę yra pa
keitęs.

Naderis sakosi, kad jis yra 
Carterio auka, kurs netinkamai 
pasirinko kaikuriuos kabineto 
narius ir, neatsižvelgdama^ . į 
Amerikos pirkėjų reikalus, nere-

šavimo keHu y visuotiną, visos 
Amerikos piliečių draudimą nuo 
ligos.' Jie tai padarė norėdami, 
kad visuotinas nuo ligos drau
dikas būtų palankus jų norams, 
kad - piliečiai būtų draudžiami 
laisvu noru, kad nebūtų kelia
mi socialinio draudimo mokesčiai 
visuotino draudimo fondo rei
kalams ir kad mažiausiai kištų
jų vyriausybė.

Protingesnieji dvasiškiai pataria jam 
bereikalingai neerzinti lietuviu

' CHICAGA, I1L —Tvirtinama, kad tėvas Kezys, jėzuitų na
mų viršininkas, išnuomavęs salę artimam savo draugui, pradeda 
febai, jaudintis.-Jį labai 'smarkiai paveikė Chicagos lietuvių dele
gacija, praeitą sekmadienį jam pasakiusi tokių dalykų, apie^ku- 
riuos jis nieko nebuvo girdėjęs. Jis, pav., net nežinojo, kad jė
zuitų centro projektuojamas rodyti filmas buvo specialiai susuk
tas Lietuvos okupacijos 35 metų sukakčiai paminėti, ši . žinia 
paveikė tėvą Kezį. Jis buvo matęs filmą, joje pastebėjo tiktai 
kultūrinę veiklą, bet nepastebėjo, kad okupantas, vartodamas 
naują taktiką, gražiai paminėjo okupacijos ir pavergimo 35 metų 
sukakti. i? " Ą....T-''-*' J‘T

biudžetas 1982 metais turės $82 
milijonus perviršio (surplus), 
senatorius William Proxmire 
pavadino “politikierių fantazi
jas daugiau kaip Jaukinai sap
nu’1- '(Priešingai,' tvirtina sen. 
Proxmire, kurs yra Senato Ban
kų Komiteto pirmininkas, kad 
per tuos šešis metus bus “mil
žiniškas deficitas”.

bus atitrauktos iš visų Europos 
kraštų. Jis dar papasakojo, kad 
Varsuvos Pakto valstybės siū-

_ Pokalbių bei pasimatymų me- 
tu kalbos daugiausiai sukosi apie 
.Italijos sunkią ekonominę padė
tį ir, apie santykius su Italuos 
kėnramstų- partĮjii;“'kuri vėržią- 
sLivaldžia. .<• to

John 0. Rock*tal«r IV išrinkta* 
W4et VlrgnljM valatijM pubarnato- 
toriom. VIm ltockf*JI*riv gimini yra 
rMpubllkanlUu, b*t Utį* faunae gu- 
bamafariut yra damakratac, vadf« II- 
linala ra^ubllkono sari. Percy ,duk- 

Na Hk yirfW|aa fubamatoriua,

§-ga remia
[draudimą
PHUA. — Ąmęri-
daktarų sąjungos

Vengrijos Kadaras siūlo 
atsisakyti atomo ginklų

... - ■ - .

VIENA. Vengrijos komu
nistų bosas Janos Kadar, pirmą 
kartą išvykęs -kitapus Geležinės 
Uždangos, pirmą kartą Vaka
rus” .ofięiaEu vizitu į Austriją 
pasakė, kad Sovietu kariuome-

Vietnamiečiai skolingi įvairioms valstybėms 
apie bilijonq dolerių už maistą, ginklus

ALA.SKVA, Rusija. — Chicago Daily News korespondentas 
David Salter iš Maskvos praneša savo laikraščiui, kad Sovietų 
Sąjungą iš Maskvos išsiuntė 10 š. Vietnamo “diplomatų”, dirbu
sių šiaurės Vietnamo ambasadoje Maskvoje. Ofifcialiai dar nieko 
nepranešta, bet gerai informuoti asmenys tvirtina, kad Sovietų 
vyriausybė labai nepatenkinta šiaurės Vietnamo diplomatų veikia 
Maskvoje.

Mirė Brazilijos 
eksprezidentas

BUENOS AIRES. — Gruodžio 
6 širdies priepuoliu mirė buvęs 
Brazilijos kairiųjų pažiūrų pre
zidentas joao Goulareas. Jį ra
do negyvą mašinoje, kurią už
gavo jam bevažiuojant iš ūkio 
Crrientes provincijoje, šiaurės 
Argentinoje, Jis važiavo į. Paso 
de Jos Libres aerodromą, norė
damas skristi į Buenos Aires.
. Buvo prašyta dabartinės Bra
zilijos vyriausybės leisti laidotu
ves su iškilmėmis pravesti Bra
zilijoje Rio de Janeiro arba Por
to Alegre mieste, bet vyriau
sybei nesutikus, jo kūnas, bus 
palaidotas Brazilijos Rio Gran- 
dfe do SOI provincijtije, gimtinė- 
je Sao Borja. Ten pat yra pa
laidotas ir buvęs Brazilijos dik
tatorius Getulio Vargas. -■ ‘ \ 
.' Miręs prez. Goulart’as buvo 
Brazilijos karininkų nušalintas 
nuo pareigų 1964 tn.

gio telefoną, prižadėjo viską per-, 
duoti tėvui Keziui ir patarti pa
skambinti Dr.- Dangiui, bet tuo’ 
tarpu pasiteiravo, koks gi yra 
toks svarbus reikalas.

— Jeigu norite sužinoti, tai 
galiu ir Jums pasakyti, — tarė 
jam Dr. Dargis. — Reikalas lie
čia visus lietuvius, visus jėzui
tus ir visus Chicagos lietuvius. 
Reorganizuotos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, posėdžiavu
sį pirmadienio vakarą, patyrė iš 
jūsų garsinimų, kad jėzuitų na
muose norite rodyti pavergtoje 
Lietuvoje rusų suktą filmą apie 
Lietuvos pavergimo 35 metų su
kaktį. XMes patariame tokio fil
mo jėzuitų centre nerodyti, nes 
lietuviai labai papsipiktins. Pra
šome pranešti tėvui Keziui, kad 
neleistų vadinamam jėzuitų Jau
nimo Centre rodyti Maskvos 
propagandos specialistų paruoš-

Keičiasi: Japonijos
- vyriausybė

'TOKIJO. — Valdančiai Japo
nijos liberalų demokratų parti
jai negavus daugumos į parla
mentą per paskutinius rinkimus, 
mini st e ris pirmininkas Takeo 
MIki Žada atsistatydinti gruo
džio 10. Jo vietą greičiausiai 
užims buvęs nrinistėris pirminin
kas Takeo Fukuda.
- Dabartinis feiniateris pirmi
ninkas T. -MIki partraukdamas

ŪŽENEVA. — Trijų aukšto 
rango katalikų dvasiškių nužu- 

j dymas Rodari joje, gali neigiamai 
ptsiliepti į derybas Ženevoje, 

į Ženevos derybų pirmininkas 
anglas Ivor Richardas, pasitaręs 
su baltųjų ir juodųjų Rodežijos 
atstovais, skubiai išvyko į Ang
liją painformuoti Britanijos vy
riausybę ir gauti naujų nurody
mų. '

Rodežijos mihisteris pirmi
ninkas Ian Smith išskrenda į Že
nevą, pablogėjus derybų situa

cijai. '
, Rodėžijoję buvo juodųjų par- 
t tizanj nužudytas į pensiją išėjęs 
katalikų vyskupas, vienas kuni- 
gas jfe’ ..
baltųjų valdžios ministeris M. 
Partidge pareiškė, kad dvasiš
kių nužudymas yra aiškus bal
tiesiems įspėjimas, kąs jd lau
kia perdavus Rodezij os valdy
mą juodiesiems.

Rodežijos juodųjų lyderiai 
Ženevos derybose kaltina bal
tuosius, kad jie. tuos dvasiškius 
nužudė, norėdami apšmeižti juo
dųjų partizanus.

K. Waldheim’as
JT sekretorius 

. jfew YORKAS. — Pasibai- 
įru& J. Tintų generalinio sekre
toriaus K. Waidheim’o penkių 
mėtų terminui, JT saugumo ta
rybos nariai balsavimo kėliu, su- 
riiaikius Kinijos atstovui, 
rinko Waldheima 
5-iėhs metams.
t '♦ ’ '• 'U'M I JKinijos atstovas, pirma karta ' nepakeliama.

Dirbančios nėščios 
moterys

WASHINGTON AS. — Vyriau
sias Amerikos teismas nutarė, 
kad dirbančių nėščių moterų 
darbdaviai turi teisę neapdraus
ti, nenusikalstant sekso diskri
minacijos įstatymui. Tai yra,

tokiais metodais “šviesti” Ame
rikos lietuvių jaunimą pasiųsti 
net į Vatikaną. Labiausiai ne
patenkintas Clevelande gyve
nantis tėvas Zaremba, naujai iš
rinktas jėzuitų provincijolas 
Amerikoje. Iš viso, komunis
tams jis nepritarė, o rusiškų fil
mų rodymas jėzuitų centre jam 
esąs svetimas, ,/

Vyrauja įsitikinimas, kad jė
zuitai, apsvarstę teigiamas ir 
neigiami# šio 'klausimo puses,] pagal teismo sprendimą, nettoJiėtomenduos pertvarkyti ir per 

„ . , ------------------ ------- - nutars maekvinio filmo nerody.
maimu» ir jėraitų nutarimą »>|ti jaunimui.

Tėvas Gutauskas prižadėjo tė
vui Keziui pranešti viską, bet 
Dr. Dargis, pralaukęs iki antros 
valandos, nesulaukė tėvo Kezio 
telefono. Kuo viskas pasibaigs, 
tuo tarpti dar nežinia, bet patys | 
jėzuitai nepatenkinti, kad tėvas 
Kezys sutiko leisti jėzuitų na
muose Maskvoje suktą filmą ro-

' ‘ ====== Tvirtinama, kad šiaurės Viet-
Py’oVvKag rl rnn'H'f’no namo diplomatai varė labai di- 
1 1 vfi r uva U. iliuillad delę neiegaiia narkotikų preky- 

. - ■ •nranncn 1 ne pačioje sostinėje, bet
prdUvod ir kitose Rusijose vietose. Tai

WASHINBTONAS __ Pre- ^ar pus® bėdos, bet sovietų
kybos departamento surinktos žvalgyba patyrė, kad šiaurės viet 

rieM vienuolė"ftodaiioš žiniomis> 1977 m. fa- į °.amiečiai tuo pačiu metu vRdo-
viena .lenuoie. r.oaezijos , _ . . . . ,. . , . , . vavo gerai Grganizuotem šnipi

nėjimo tinklui. Blogiausia, kad 
jie -šnipinėjo ne šiaurės Vietna
mo vyriausybei, bet kitoms val
stybėms. ' .

šiaurės Vietnamo ambasada 
paneigė sovietų valdžios atstovų 

Vietna-

'brikantai ir prekybininkai nau- 
joms mašinoms, įrengimams ir 
pagerinimams išleis daugiau 
7.5<,: bet reikės kokius 6 mėne
sius laukti iki investuotas kapi
talas pradės teigiamai reikštis 
Amerikos ekonomijoje.

Prekybos , departamentas, sa- ĮWeidžiamus gandus, 
ko, kad turint omenyje infliaci-' niiečiai „tvirtina, kad S 
ją, atskaičius padidėjusios ir.--Jun^2s-p<Fv^-^ai''^ 

-fliaęijos iMaidasiš investuoto kA- šmeižia dideli karą 
pftalo, pasiliks. tik mažiau kaip tautą, šiuo atveju Sovietų Są-

.t'Kitaip isįkant, investuoto Junga vietoje tas pačias šmeižto 
kanalo pųšė^pročento. peturės1 —
reikšmingos .įtakos pagyvinant tdja buržuazinės ir kapitalisti

nės valstybės.
j Tas pats korespondentas pra
neša, kad sovietų policija pra
dėję. domėtis šiaurės Vietnamo 
“diplomatų” veikla, patyrė, 
kad Švedijos ir Danijos vyriausy
bės nutarė išvaryti visus šiaurės 
Vietnamo diplomatus už narko
tikų pardavinėjimą, švedų po
licija jau seniai turėjo žinių, kad 
Šiaurės Vietnamo diplomatai 
naudoja neliečiamus diplomati
nes valizas narkotikams įgaben
ti. Kada policija turėjo pakan
kamai davinių, tai vyriausybė 
įsakė tokiems “diplomatams” iš
važiuoti iš Švedijos. Panašiai 
pasielgė ir Danijos vyriausybė.

Kitų valstybių diplomatai yra 
įsitikinę, kad šiaurės Vietnamas 
artėja prie visiško bankroto. Ko
munistinės valstybės yra pa

skolinusios vietnamiečiams ne
paprastai dideles sumas pinigų. 
Vieni skolino, kad galėtų pirkti 
karui vesti reikalingus ginklus, 
0 kiti skolino maistą, aprangą ir 
kitokią medžiagą, reikalingą ka
reiviams aprengti. Skaičiuoja
ma, kad šiaurės Vietnamas yra 

į skolingas kitoms valstybėms virš 
.^"/bilijono dolerių. Kitai valsty- 

sekantiems be- ^kia suma nebūtų labai di- 
|delė. b<t šiaurės Vietnamui ji 

Vyriausybė yra 
balsuojant, pasipriešino Wald- Į priversta ieškoti užsienio valiu

tos, labiausiai dolerių, kad galėtų 
mokėti bent dalį užtrauktų sko
lų. šiaurės Vietnamas labai no
rėjo gauti JAV paramą, bet sek
retorius Kisingeris atsisakė tai 
daryti, nes šiaurės Vietnamas 
sulaužė visus tarptautinius su
sitarimus. Vietnamo vyriausy
bė įsakė diplomatams naudoti 
visas priemones užsienio valiu
tai įsigyti, bet šiam metodui ne
pritaria net Sovietų valdžia. Sep
tyni Vietnamo diplomatai jau 
išskubėjo, o kiti trys rengiasi šio- 
tahi dięaomis išvažiuoti iš Mas-
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Komumnizmo kaita ir su |uo bendradarbiavimo samprata

garbei” jis pareiškė, kad tokio: 
bukinės gaujos, kaip lietuviai 
ftudentai. tas viešbutis dar- nie-

MOZAIKA R MAGARYČIOS
WAS NYKIMĄ TIČIUS ”

k’ereraciją pėo.
Ą rpHikisėiaj .___

šimtmečio dejuoja dėl ątsjrądų- 
?ios prarajos tarp generacijų, 
riao atveju lietiniai laiminr 
r»<ni. 
kurios tik dar gali, sutartinąi 
pągarbiaa gėrimėlio dievaitį Ba- 
ehą.

Magaryčių pilstytojų žiniomis, 
į degtinę nesrianąs Keleivio ve
damųjų rašytojas 44 nr. pasvei
kino i Bostoną suvažiuojančius 
įtuėentus ir ta proga jiems pri
minė tokius dalykėlius:

Bet vis dėlto mus graužią ir 
kai koks rūpestis. Kažkoks, gal

Viso« mūsą genkartės,. nėra matęs...
Na. o kitų l.S.S. syvaTaumc 

it«eiu Baltimorėję irgi puošnaus 
viešbučio vadovybė griežtai įspė
jo šios garbingos akademikų ar-, 
ganizacijos atstovus, kad išme- 
ūįpti Upkap visus jęs lęongre- 
;o dalyvius, jeigu pasikartosianti 
dąr viena Tokia triukšminga ir 
chuliganiška nąktis. Be to, ir 
pačią organizaciją įtrauksianti 
: juodą sąrašą, kad panašiems 

ir*” nepagristas blogas nujauti- ’ u važiavimams niekur padores- 
Mat, iš anksto besidžiau- n^s vietos negautų.

’ -- 1. Bęįe, po vięno tokio, sųvažia-
skverbiasi galvon dar ir netoli- f rimo- viešbučįo vadovybė patei- 
mos praeities nepaprastų įvykių k? Studentų SąjungaĮ nųosto- 
atsiminimai. . Vis iš ankstesnių UT/Šskąįtą. %pįę kiĮ^s sumo- 
mūių šio Žąvigųsibję ir kultu /ėų’nf’ negirdėjome, 
ringiausiojp jaunimo suvažiaVi-' _ f,_, . .
miį ir kongresų. Ir jie vis ri-l*raukas’ siūlau visiems sutarti- 
kiūojąši beveik paeiliui. padainuoti seną akademikų

štai, 1956 m; pirmojo Jauni-1
mo Kongreso.'mętu entuziazmo. j IČrambambulis tai palikimas — 
lirį Adomo obuolio pripiltas mū-1 gėrė mūs’ tėvai, 
sų iaųn:mas iš Taįp plat ląbai: Vierihtelis yra' linksmumas, 
puošnaus ConradJ^iltoii'-vielini Tai snerenka draugai.
čio,Chicago j e mėtė pro langą net hj 
tęle'i ijos aparatus’; Vądinąąi,ričupmet- tik męs July, July; 
vš'niai. ta seną. Ramstą,, rodant t Kaį -.jsrenam Iframbambulį. 
ti yisąiiųe tai kąši|?vą|ąndą jau- krąbąmbulį

’ rsvęifęųja! ' /
Vieš bu''Io ‘vadovybė, tada j 

?k”.ndė*i. kad tik iš vieno kpn. J 
jrrt'O dąlvvio kambario teko įš=- 
ąvii net kelią* dę?imtis tuščių 

bęąktj dėšįų, ; . ' y ’ ‘
O kelęrįąįę metais yėįiąų Shę- 

rątpjį-Chi^go yięšbųčio direk
torius ęukyiętš L, S. S. sųvąžią- 
vijno- ehl'VTius ir smarkiai gėdi
no uz triukšmingą girtų trypi- 
vijins* nakti koridoriais, už 
liftų sugądinimą ir už. bež-

rnas.
riąnt. net prieš mūsų valią vis

H*

Baigiant šias nemalonias iš
traukas, siūlau visiems sutarti-

Vrambambųjį. 
y ;M ’netaiko užvažiuoti

T blaivią arbatinę, \ -
'Negąjįn 'mes nė papietauti

■ Nepažvelgę į degtinę. -
Si July...

.. A ■A-uę-’ > .5 - ,

Tėtelis rašo sūnui laišką: 
-» ■«trakslus jau baigei? 
Sūneliui yra viskas aišku, 
Tik sn pinigu blogai.
Ei July...

Sigutė Pašilytė

Ms č a da&ar darosi?

j Siundymas ir siundytojai 
■ ' Akiratininkai vis deda į savo 
- žurnalą’šims paveiksią L • T .
: jį- loti patriotus taip *pat griež- ^4 sporto skyrių, tikrai, yra 

tai priešingus Sonnenfeldto dok- ^tebėję, kad tarp sportininkų 
trinai iš vienos pusės bendradar-j^naiv ^tuviskų pavardžių yra 
biavimui su okupantais iš ąnt- isima1^ ir rusiškų...
ros pusės. / ' ' Dar smagiau! Bendradarbiau-

* Tokiais siuiidymo reikalais jau tojai nepripažįsta bendradar- 
i viduramžiais buvo susirūpintą ir biautojųl- “Akiračius” Nemuno 

-j siundytojams pagrūmota Lietu-, krašto rašeivos pavertė į ark- 
vos Statuto 13 ir 14 paragra
fuose; ’ ’

■ Taip pat nustatome: jeigu kie
no šuo ką nors jo užsiuntytas 
įkąstų, o šeimininkas būtų pa
šauktas dęl to 'teisman ir nepri
sipažintų ųžsiuri:^, norime ir 
Įsakome, kad. toksai turi Įrody- 
ti.fiRvo nekaltumą asmenine prie
saika. O jeigu- pats nenorėtų 
Pliekti, tai turi leisti prisiek- ; 
ti skundėjui; šiem prisiekus, jis . n 
turi ,sumokėti bajorui kaip už vim0 e^s - 
negarbę, p, paprastam žmogui 
kaip žaizją. O jei kas besiginda- 

tūias.netyčiąi^nųšt!ĮŠuhį,tąs- 
KaFfprniioie— Negalima hip-j neįur| įieko mokėti, bet jeigu, 

ti ątelsino 'viešbutyje. ’ką metęs. į šunį,, užmuštų, tai ^2
^tin.e.59i°i® D- Drauožiamąužmokėti. . f 

”vnj ir moterų apatinius drabu- !’ ;7" ;;
kartu. - ■ j. Taip kąd^

Arkansas - Draudžiama kar. ,s“«
ve vesti viešuoju keHu užrištom k’Jrl kita _ gyvuli, ar padarytu 
ItfmisT įtarti gyvuliui kokią nors žalą,

■ " ’ ' [už tokius gyvulius, šuns šęiiį^|3-;
Kentucky — žmona negali "ninkas yrą atsakingas, ir turi !

sumokėti už nuostolius arba kai- J 
tįninką išduptL S, ^ukjsl
Tykiai, tykiai “Nemuno Kraštas” 

: kHediri ' T

'" Vokietijoje lęidžiąmąą/^vipĮė-.Į _• 
□esin'is žurnalas, iš pavadinimo f 
lękaltu tautišku vardu “Neinu- j 
ąo’Kraštas”, kaip jie patys pa-j ’ 
žymi, skleid’iamąs-;24-riųpse.'„ 

. .’:arštųose (Sovietų-’Rusija ir į 
Pavergtoji I ietuva -r.ė^a’žymė-, ' 
i/ KoręšpgndęĮitągilJĄY (gali 
ik<i‘,n — iš Čięeręjiyfę Ėdyąr- 
’ašbulaitis.; ’, * •

Jaū paėmus į ranką?, bet . koki i 
Šio' žurnalo ąųmęrįį-galima tuoj; 
3t susidaryti vaizfą, .koks yra 
.4-Nęmuno/Įęrašto/^ąpgųs (pau- L 
on»ipiaųys .aę meĮri^sj/ir įkas į jaįjar laikraštininkai jas ryškiau 

deniasi po ta kultūrine skrais-1. 
ę:.. fav.. nąimkimę tik nr: 2,1 

li376, kur j ųądąį piešiama. Vįi- 
’•ą ir Alto?, veiklą, kam jie kovo
ja prieš didesnius'ųž save, lyg 
mažas akmenėlis pą didžiais ra
tai?, pagal Jono Vinciūąo str.

jog tas kelelis.Jtosmo 
į ląįmę žmogui eiti.

a * ’’ilospfija—mokslas...
Toks jautrus, kaip mergaitė 
nėnąokėsi flirtuoti — 
namo grįši iškaitęs.

Filosofija — menas 
ir ardyt, ir konstruoti, 
ką sukūrė mum seniai 
ię planuoja jaųnuolįąį.

Ji protingam proga ■ 
pasportuot išmintim, 
o. naiviam į klaidas 
iki kaklo įklimpit.

Kazimieras Baltrukonis

LINKSMI ĮSTATYMAI -
Jungtinėse Amerikos Valsti- 

'cse yra Įstatymų, kurie dar ne
išbraukti iš- knygų. Sųn-Times 
rruod^io . d. pateikė tokį pasęnu- 
^ip įstatymu sąrašą-
■ M?Įmes.otoje Kai žmogus
sutinką karvę,’ privalo nusiimti 
kepurę,

mie-

“a judinti baldų be vyro' sutikimo. 
Fioridoię — Net napaie nega- 

ima mąųdv7tis*'b’ę drabužių.'
Ohio —■ Nakties m.etų gyv'iQiai 

mr: yalb'' tūržtri šviesą: • uodegoj e 
kai-vaikšto gatvėse;--.

Nichivane—Draudžiama
^•eti hesįmaudąnt,

Denyery-Colo. — Draudžiama 
dėvėti kaukes. k ■ ... ...

Kanton. Ohio —- Draudžiama 
itsirėmus. m įe vįęšo trobesio sįe- 

: 'o? rtavėtį. ./ , _
Nev Yo“ke. — Draudžiamą 

o.-fom '■-'•’tį trank’nvie. /
Virgiri'oj — Draudžiamą kų- 

'enti merginas. ' , .
/l^h'-moT — draudžiama pirk- 

l: maiša “pynacu” saulei nusi-
•--* t * ■ -• -v *■ .. . v

leidusi - • “ - _' •/
Owonsboro.. Ky. —. Kai žmo

na perka sau -kepuraitę, tai jos 
vyras privalo pirmas pasimie- 
ruęti. - ’ '-z

Nat-zhez. Jrfiks. -^- Drambliai 
neva1.; gerti alanš.

Waterville, -^’ę.' — Vyrams 
draucTiama viešoje vietoje viens 
kitam sumušti nosį.

jeigu Jh ~vr£i geria iš to pa- 
. hūte’io t’iri^hūti nubausti. 
1 Massachusetts — Jeisru vyras 

!»t iki/ebe-ų. Draugo, nr. 262 nori vegti mergina, tai pirma pri- 
“S-vgliuatinėse mintyse” per- vab iwšausi jam raskirta skai- 

viena Dailosspau -; iuodvarTliu>.
- - ’ Tik malonūs įstatymai, gali

ž;ira ir verčia

pats krimstelėjo, bet tą pat pa
darė ir jo giminės. 0 kas skai
to ‘ ‘Vienybę” ^įr ten šulaičio Ve

grynai lietuviškų pavardžių yra

ros pusės. Dar smagiau! Bendradarbiai!

lį (neva Trojos vaškinį bėrį, ku
rį ant ratukų mėgina nustumti 
į sovietinę Lietuvą), ta bėrį, še
riamą tomis pačiomis avižomis, 
kaip ir “Naujienos”, “Draugas’ 
“Tėviškės Žiburiai”

Ar. neturėtų susirūpinti pats 
“Nemuno Kraštas” ir panašūs, 
kokiu pašaru jų pačių ne tik Tro
jos, bet ir troikos arkliai šeria
mi ir kuo grįstas “bendradarbia-

D. Algis

■ ’4

r£

Algis

Nai

Į

Kaip galima niekinti politines partijas, kaip tokias, ir : - 
kartu garbinti šveicarišką demokratiją, kurią Šveicari
joje ir kiekvienoje kitoje demokratinėje valstybėje gy
vendina kaip tik politinės partijos? Tai'prieštaravimas 
pačiam sau, del savo siauro galvojimo. . ' , . \ a-

Arba vėl, žiūrėkit, kaip “gražiai” pasireiškė Tėvų < 
Marijonų “Draugo” redaktorius B. Kviklys po HeĮsinkid 
konferencijos, skelbęs Brežnevo '‘feisini” aiškinimą, kad ’■ 2 
tos konferencijos nutarimu Lietuvos Valstybė 'esanti So-. ’ 
vietams perleista..- Keikė, niekino tas vienuolių laikraš
čio redaktorius netik JAV prezidentą Fordą, bet net ir po, .. 
piežių Pauliu VI-jį, kad jie už Judo sidabrinius” parda- z 

,vę mūsų,Lietuvą... -
O argi taip buvo? Jei Lietuva tikrai būtų Amerikos 

vardų jos Galvos Sovietams parduotą, tai kaip galėjo po 
to jos legisliąciniai organai priimti nutarimus, kad Ame - 
rika niekad Sovietams Pabaltijo valstybių nepripažins ? 
Kaip tada aiškinti ir vertinti tą “Draugo” redaktoriaus 
Amerikos prezidentui, net ir popiežiui mestą toki skau
dų ir perdėn nteisingą kaltinimą? Kitų kraštų, kaip, 
pvz., Vokietijos katalikų spauda skelbia popiežiaus Pv,; ; 
kalbas ir raštus, liečiančius tą Helsinkio konferenciją,. ; 
popiežių nuo nepagrįstų kaltinimų giną, teisiną,1 o mūsų. ■? 
katalikų organas jį Judo sidabrinius priėmusiu išdaviku; 
vadina, čia jau matomas ne tik siauras redaktoriaus gal- ■ 
vojilnas, bet ir jo pikta valia.

Tokių siauro galvojimą rašinių mūsų -spaudoje ma
tome daug. Tai labai apgailėtinas reiškinys. Jų neturėtų ' 
būti ypač katalikų spaudoje, kurioje, kaip_matome;: da; ' 
bar yra ne tik siauros galvosenos,, bet dargi-..ąpsjSąį ;ir 
piktos valios rašinių. • S

Reikia, oi, ląbai reikia mums platau& jr gilaus proto,' 
kuriuo pasižymėjo mūsų Vytautas-Didysis ? t • <

Illi. — Nacionalinis egoizmas y 1

Teisės idėja, moralė ir tautos bei valstybės gerovė . ? ‘ i . g... - ■_ ; ■ ' - ■
Senovės romėnai sakydavo, kad tėvynės arba .

taufos gerovė. — augščiausiąs įstatymas, arba, kad ‘ vai- ’ 
stybės gerovė tebūnie augščiausias įstatymas (salus pat
riae lex suprema, arba: salus rei publįcae lex suprema .. 
estą): Ir .mes, ypač teisininkai, dąžnąkmamiojame i-tųose<į 
romėnų aforizmus savo viešose kalbose, ar raštuose* Tin/ la
kamai juos aiškinant, jų mintis nėra bloga; bet dažnai: 
jie suprantami taip; kad dėl savo tautos ar valstybės 
“geroves” galima, taigi, viską daryti, kaip; darę Hitleriš;&? 
su savo naciais, jis gi nusprendė išžudyti visus žydus S 
ir kitas tautas, net ir pabaltįečius, kaip rašė jų partinė 
spauda (kad visos Pabaltijo tautos, atėjus laikui, turės, 
išnykti, “kaip lašas vandens ant karsto ' akmens”).’ 
Ir tai vis dėl jų tautos, tėvynės ar valstybės “gerovės”.

Po “II-jo pas'Karo paaiškėjus vokiškųjų nacių siaų; 
bįngięms nusikaltimams žydams ir kitoms tautoms, pa
darytiems del vokiečių, tautos ir valstybės ‘•gėrovės’’,; 
žymusis vokiečių istorijos filosofas ir valstybės teoreti
kas Friedrich Meipecke (1862-1954) savo veikaluose tam 
prieštaravo, aiškindamas, kad augščiausias įstatymas 
yrą tik tęįsęs idėją įr mąrąlė. Tamastątymuį bųrį'nųsį^ 
lenktu |r tąųta sų valstybe. - . - / j'rib •

2. — Koks gi mums yrą augščiausias įsta^fmM^ri

Gyvendami dabar, va, užsieniuose, ypač kol dar 
nesame kitų valstybių piliečiai, (savąją pilietybę iškeitę 
į svetimąją), tai, žinoma, laikomės Friedrch' Minecke' 
pažiūros (kąd teisės idėja ir moralė yra augščiausiąs 
įstatymas). Bet, jeidk kas mus tikrai ar pagal mūsųtiiiĄ 
jautimą nuskriaudžia, arba ką nors, mūsų nuomone,.Tė- 
gero mūsų tautai padaro, Haip, ana, Helsinkyje buvo, 
tąi tuojau šaukiame, rėkiame “gvoltą” keliame,! Ame- 
rikas valstybės galvą Jųdošiumi vadiname; ne tik jį, bet' 
ir mūsų pasikviestą į svečius jo Žmoną už jo išdavystę 
įžeidinėjame visai nepagalvodami, ką su tokiais subjek
tais darytume Lietuvoj, jei jie taip su mūsų valstybės 
galva ar jo žmona pasielgtų. Taigi čia, jei tik savo siau
ru proteliu pamatei, kad tąve kas iš valdžios vyrų, kaip 
užsienietį arba tautinių mažumų pilietį, skriaudžia, tai 
ožio ragais ir katės nagais ginkis, o savo Lietuvoje; tai 
skaitykis su tomis tautinėmis mažumomis tik tiek, kas “■ 

į yrą tavo tautai ir valstybei /‘nąudmgą’k-. Nevisi tąip 
..Kad.(udUuktomei pasise-'d?rQ’ W g»>V«senos “brolių lietu-

MagąryčĮęs

anksčiau būdavo blogų žiriiu tik

i

f

aprašo..
© Kaį žmągvs mažąį “įno, tai 

ii s pą|ęnk|ntąs sagą žinojimu 
bet kai sužiųo. dąugiąų, tąi pra
deda. ąbęjoti... ‘

• Aukščiau sąĮęydąv’p., kąd, tik 
kvailiai išną^to piiųgųs, pabar 
tai pasitaikę ir gudriems'.

• Vidutinių’ pajamų - ameri
kietis uždirba per daug pinigų

’~9T-to knPonus. bet per- 
mažai pirkti pašto ženklus kalė
tiems Kertelėms.
. n Anksčiau CB radijo apara

tus naudojo po’įciįa gaudyti per- 
greitai važinėjančius, o. dabar šo- 
feriai j’ūos naudoju kad policija 
nepagautų.

, B .. .... .. ....^ « Saugok jaunystę taip, kadJntehgenlisko pasikalb«|tmo TV.... , - . . . f. , .< * '/.r nebūtų gaila ja prisiminti, kai
ėr/4 ... i ji tąy® apleis, — pareiškė Sir

/I Rąieigh. Mągaryčiųs tą pat sa- 
Įrašomą, kad A. Sįiloris< įyįU anje nekaltybę. Apie ją J. 

“Naujienose”, .griebei -velėti į j, Roysseąu taip paąakė: ‘‘Kas 
Gečiui ūugąrt, • - rašo aP’e dėojsi ir rąusta, tas yra kaltas, 
-eva dvi c ubą “Naujienų.”. aPsi4Tjkra nekaltybė nieko nesigėdi' 
žĮopsojipią,- - žodžiu -laimino <ir nerausta”.
Kraštas 'pit's ’vįnojtf'Tdtų Taik- T,■ x .
ūT/žzl. • Kad susilauktumei pasjse- . . ,tąs^ių nugaras, už. bHsvrfiĮrno ?iame senime reikia tu- VII), apsčiai turime, 

ištremtį mane į patį veiksnių rėmimą, tik, žinoipą, pa- " e.^v. , ’ °| ’ ‘ ,
J biąųrjausią pragaro kampą. įrįnt isįrątį “VieM^ei”, ^.Tėti paiko išvąudą, p u t-pro-Ąpįe nevisai tėįsin

Nustebę .'teisėjai priklausė, rfįję esamą net tų pšiųiį į>ėn[drą- tin?ani-
kur yra tas bjauriausias praga- dį^bįų... N. Krąštag JeMvai per- t. ”

; ro kampas? Ęąšytojąs atsakė: sišp^ųsdina kai ką ij’iį Vilnies... 1931 m. grįžo iš Afrikos į Eu-
— Kšįp jūs, draugai .teįsėjąi, Turbūt. Įįpksmąi/v^ąąJė’ei, roną telkti lėšas ligoninei Qą-

gerai Žįnote, mūsų visažinančios E. šulas rašo anie iriikafiČžiotas bono valstybėje. Kartą po pa-

&

r?

F

Ita lą nukcpkųrą-o Adomavičių diciniška. ir kartu gražu bei mų- 
_ . . . ., j ■ zikalisk-a.i a’t r-ioju laiku spaudoje te

ko užtikti pasisakomų apie vi- Tąeiąu tas rąts “T", angas” 
dūrins. Ka -angi kiekvienas mo-!5roT ūąila jškęlė dar aųkš iau. 
gus tini savo vidurius, tai apie 
tai ?? i ra~eikš+i ravo nv<wnę 
'i»': ne ‘ik -t-tyrę rrc.'icinos 
<Uk tarai, bet ir Jer.gvaplunks- 
ii»i žurnidi’t’.i.

fta: re tip seniai “Drauge’’ i 'a^g/e vėją periferijoje ir bez-
o prs’-'exbta. kad dr. Ac’cma-'/’at' blogai virškinančiuose vi- 

' ’ i - cVapvs 'a-k' it a ie “mu- dūriuose?/ 'Dronys Raila”.
vakuojančius vidurius”. Iš pvane- -iuo pąfisakymų Raila iškėlė
š.mc atrodo, kad tai rimta ir rafe-1 tati sunkiausią ir gudriausią .. . , ___ ...

klausimą ne tik meteorologams, nustatytos linįjos -ir atsidūrė 
teisme. Prisipažinęs kaltu ir iš- 

(pasakojęs sąvikrifią, bąigiama- 
’ j ai|i e žody j e ta rė:.

-j- Taigi, draugai teisėjai, pri
sipažįstu kąltu yisuose įąltini-

Į mųose ir prašau sunkiausios 
j bausmes 
i ,

kur yra tas bjauriausias praga- da|-hįų.,. N. Krąštag Jengvsi per-

£

1

«

doje pasisakymą, būtent:

Kas sustabdys debesį pa- pralinksminti ,žmogų.

P*rfie4U !«uk?a 

nrito.

M.ČraaMH

debesų ir vęjų specialistams, bet 
ir medikais — daktarams.

, š. Alvis j

H akęČ'y encįklopedijcs 

Feljetonas — vežimėlis — 
juo autorius' važiuoja, 
tarp sąvęs fįirtgąja.

o padorūs ir begėd'iąi 
tarp satrs flirtuoja.

| 7i!o<ofp.s — kas mąsto, 
Į mąstydamas paklysta 

ifi šunkelį suradęs, 
didžiuotis juo išdrįsta.

i I Nebūtų pųn Kichotas, 
jei *ji? griežtai neteigtų,

Surinko jpOR pilotas 
■■ t* ■ ■ * • . \ r’

Tary' iniame teisme
• ^0’4 et‘t jąšjtojas buvo apkal- 

tin|as nukrypimu x nu® pągtijos
f J 'i ~ Jį _ _ ♦ V* • _ • _ J • 21 "" _ •

K

teisme. Prisipažinęs kaltu ir iš-

M

n Dr. Albertas Schweitzer

bono valstybėje. Kartą po pa- 
partiios - geriausi iš geriausių pavardes, pamiršdanjaš, kad jis' skaitos vienas paklausė, kodėl 
kalbėtojai ir rąšytojąi tvirtina, pats savok pa va rdę^teid atveju į jis- vąripėją trečiąją klase? 
kad Ameriką ypą hiąųriausite nukando, t y. iš “šūfaičio” grą*- Schweitzeria ateąkė; /‘Dėlto.’ 
pragarą kampas. Ten mane ir žios -pavardės padarė .“šuIaa’V kad ketvirtosios klasės geležin- 
ibtremkite..

Apie nevisai teisingą mūsų elgesį sų tautinėmis mąžų- 
rppmjs esu jau rašęs anksčiau šiame laikraštyje ir aktais 
parodžiau tuos nenormalumus, todėl čia to nekartosiu. 
Galiu tik dėl žydų žodj kitą pąrašyti, nes mes šiendien-., 
žinome tik argumentus žydų kąĮtįnįmąįs sąve nuo jip> 
kaltinimų gintis.

(Bus dąugiau).
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Be tb, ne tik jis savo pąvardę keliai neturį.
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Detroito naujienos
Kariuomenės iventė

Minėjimas prasidėjo oro 
bangomis per abidvi Detroite 
veikiančias radijo valandas.
— ALB Radijo 'Klubo valandą 
ir .!
valandą. Pirmosios pranešėjas
ir redaktbrius Vacys Urbonas 
apibudino šventės - prasmę ir 
pagrojo pritaikintą muziką,

j tietė K. Daugvydienė prelegen
* tui J. šepečiui prisegė gėlę.
j Prelegento paskaitos tema: 
D-ras pasaulinis karas ir Lie- 

—. _ — - _ ’ tava jo sūkuryje. Prelegentas
Lta7u^")Li^iiju 'igadiji apje ijeluv.., tariau 

menę, jos Jaunėjimus jr nesek 
mes. Plačiai palietė Vokietijos 
karą, užėmimą Austrijos, če- 

j koslovakijos mūsų Klaipėdos 
gi anttosios praneSgjas ir r«- Išakija Ir kilu, krai-
daktarius Maūna, apibudm-,lus b' ’""kmm,.
damas -apgailestavo, kad ne-į Prelegento nuomone, Hitle- 

- buvo iššautas nei vienas šuvisjrio laimėjimai buvo be -nTanr.
kaip s^sai^kacapai žengė į Lie (nes kariniai planai 
tavą. met jungiami su

Sekmadienį lapkričio 28. d. Hitleris to nepripažino.
šv. Antano^Lietuvių bažnyčioj .Iš pasaulinės politikos perė
ję buvo atlaikytos šv. Mišios 'jo į Lietuvos vidaus politika.- 
už žuvųsiū^ dgl Lietuvos lais- Karo metų Lietuvos politika 

-"vės ir Nepriklausomybės. Or-j buvusi sunki ir'be’ pasirinki- 
ganizacijos -bažnyčioje organi- mo. Prisiminė paballiečiu san 
zuolai dalyvavo su. -vėliavo- tarvę su latviais ir estais. Pre- 
rois. Lietuvių namuose minėji-j legento nuomone tai būtu taip 
mas-akdademija buvo 12:30. pat bevrjtiška padėtis. Palietė 
vai.

Minėjimą pradėjo kūrėjas 
savanoris Stasys šimoliūnas. 
Pasveikino atsilankiusius ■ ir 
paprašė Įnešti į. salę vėliavas. 
Vadovavo šauliai švyturieeiai. 
Tarė žodi šaulių centro Val
dybos ■ pirmininkas A y f a s 
Šukys ir . sesių- birutininkių 
vardų pirm. Kristina. Daugvy
dienė ( -. , . ..

Pagerbti žuvusieji giedant: 
Brangi tu ŠSno graži tėvynė. aktoVus ,Ka?’s G™ns-

v aus. Juk. Raimonda yra ne-] J. MXJU.4I3 .
atldriama mūsų kolonijos da-4"’ mmi a A nn izimn 
Jis, jei matytume, kad jos šie. : < ; VIENAS^ PO KUO 
los dalis.

Latvių salės adresas ;----
1955 Riverside Drive, L. A., 
visai arti šv. Kazimiero Para
pijos.
Golden State Freeway
stadium Way įvažiuoti ir šiau-
*“?•

-T?: Garbingam Lietuvos kariui gen. M. Rėklaičiui atminti
Šių metų kovo mėn. 31 dieną mūsų patriotų, sukilusių prieš 

ažiuojant iš vakarų šketiavb amžinybėn Lietuvos ka- sovietų okupaciją 1941 m. biržė- 
išsukti riuomenės kūrėjąs-savanoris di- lio mėn. 23 d. Tačiau jau gero-- 

vrzijos generolas Mikas Reklai- kai palaužta sveikata atvyko į 
tis. Jo asmenyje mūsų išeiviją Vakarų laisvąjį pasaulį, į JAV, 

'vėl nustojo vieno iš stipriausių kur ir, nesulaukęs galimybės 
__  _  Rietuves nepriklausomybės stul- vėl grįžti į savo taip numylėtą 

i pu.' jis buvo’tas Lietuvos lais- tėvynę — Lietuvą, atsiskyrė su 
Los Angeles, Calif, vės pionierius, kuris pryšakinėse šiuo pasauliu. Jo kūną priglau- 

ail lllrLin Ab erajinrm V —'H a+r. vamalii !

ir mūsų nepasipriešinimą prieš 
rusų okupacija.

I 
šis klausimas, švenčiant ka-j 

riuomenės šventę, keliamas " 
jau nebepirmą kartą. Iš prele-

1 Savo ętsilankymo Montrealy-jrio partjgąs pęęėmė 
jc proia, generolas aplankė dar! galia i Rioį-H, itšultate lAStokej 
savo pažįstamus ir prietelius dar ūjūo plano suirimą; 
jx ----- •%!...---------t -------  ilž 1—
kų.

; fatališkai 
iš nepriklausomos Lietuvos lai- mažą pasėlių derlių ; sovietų naf

tos pabrangimą ir neraminantį 
Ak, rodos, dar tik taip ne-J Įsiskohiamą Vakarų valstybėms, 

senai 1975 m. ;
dienos laiške — generolas pri-Į bilijonų svarų sterlingų) 
•uuntė man ir mano žmonai nuo-; paraližuoia importą i< 
širdžius linkėjimus/iš Waterbu
ry, kur jis buvo apsilankęs pas 
svainį 
zauską (taipogi mano .brangų, 
prietelį. J. V.), kurio-laiške jis 
ir prirašė minimus linkėjimus. 
Tas laiškas man paliko labai 
brangi atmintis.

šia proga, aš reiškiu mano ir 
mano žmonos vardu, giliausią 
užuojautą visiems generolo Mi- 
Jco Rėklaičio-, artimiesiems, su 
kuriais mudu tikrai 'irgi kartu 
liūdiva. - . . * -

Jo, prieš penkis metus pasaky
ti paskaitos žodžiai ir mintys 
lai bus visiems mums dar pasi
tikusiems tikras paraginimas 
dirbti mūšų Lietuvos labui, gel
bėti mūsų tautą iš rusiškos ver
gijos.

gegužės mėn. 2 j Dešimties bilijonų markių (2.5 
,1 skolų 
‘kapita-

miškininką Joną Bra-

listinio pasaulio”.

Rytų Vokietijos kompartijos 
šefas • Honecker prižadėjo dau
giau būtų ir> vartojimo reikme-

Įnų bei kainų kilimo-sustabdymą 
iki 1980 metų, bet tai būsią ne
įmanoma dabartinėmis sąlygo-. 
mis, kuomet Rytų, Vokietijos, už
sieniu prekybos 75% yra su ko
munistiniais kraštais ir tik 10% 
su , “kapitalistinėmis . valstybė
mis ir 10% su . Vakarų Vokieti
ja.

Komunistinei Rytų Vokietijai 
[kogreičiausiai reikalinga gan
di duonai grūdų.

Jau prieš keletą savaičių Ho
necker kalbėjo, kad, dėka • nepa
prastai gero derliaus Maskva 
prižadėjo “duoti. žymų kiekį 

. “grūdų, bet matyti, kad tas kiek- 
kis buvo labai nežymus, kad bu
vo siųsta delegaciją į Washing- 
toną užpirkti 2 milijonus, tonų, 
kad galėtų nuo bado atsiginti, 
praneša D. P. Londone.

eilėse' su ’kitais kūrėjais-savano- dė svetingo krašto žemelė! 
rįais išėjo į atvirą kovą prieš ■ 
skaitlingus mūsų tautos priešus, i 
kurie jau iki 1919 m. pradžios 
paspėjo okupuoti netol du treč
dalius Lietuvos, Mūsų tautos ža- 
dintojų,. ir .išrinktųjų paskelb
tas Lietuvos nepriklausomybės 
Vasario 16 1918 metu Aktas at- 

Ii'6 1

sidūrė dideliame pavojuje. Be 
kūtėj ų-savanorių pasišventimo, 
kraujo ir aukų.' Vasario 16 Ak
tas būtų tikęs tik tabula -tasa. 
Be kovų nieks ‘laisvės neduoda, 
sakoma. Tik kūrėju - savanoriu t1CA*‘.xx u.‘ F‘.. ■ . . Juskeno straipsnis Gen. Mikuipasišventimu, Vaukoinis ir ki
tiems jaunuoliams pavyzdžių, 
Lietuvos nepriklausomybės 16 
Vasario Aktas buvo Įkūnytas. &artuu.
Mūsų tėvynė Lietuva džiaugėsi; ' .-

, 32 metus savo laisvu ir nepri-Į 1971 m. man teko didelė gar- 
klausomu gyvenimu, kūrė savo kūrėjų-savanorių vardu pa- 
dvasines ir ekonominės gėry-, kviesti gen. M. Rėklaitį į Mon- 

rini indėli i ^eS‘ dviejų pasaulio didžiau-1 trealio rengiamą Lietuvos ka-
7 . V\ , Z _ , I šių banditų ir žmogžudžių —'riuomenės atsteicrimo 5&ėiu m?-

Stalino ir Hitlerio, 1939 m. šuo- įjnį sukaktuvinį minėjimą.^ Ge- 
kalbių, Maskvos rusiškas im-'nero]as mielai sutiko ir lapkri- 
perializmas, prisidengęs savo .kio mėn. 27 d. pasakė šventės 
komuntistine skraiste, 1940 me- proga atitinkama žodį. Jo ne
žais vė! pavergė mūsų gražią ir.^aug ilgai -užtrukusi paskai- 
žydinčią Lietuvą, žiauriai api-(įa ]jUV0 viena iš gražiausių ir 
plėšė, visus gyventojus padarė, turiningiausių, ką man ikšiol pa

našiom progom teko girdėti, o ir

Raimonda Apeikytė

i Mes netekom taip žymaus ko
votojo dėl Lietuvos laisvės, kaip 
teisingai pažymi visa mūsų iš
eivijos spauda. Tarp kitko, pla
čiau pasisakė “Laisvoji Lietu
va” savo 7 Nr. iš š. m. balandžio 

” mėn. 8 d., straipsnyje “Miršta 
Lietuvos kūrėjai — gynėjai”, 
iš p. Vil-tis plunksnos, o taip pat 
gražia generolo nuotrauka pir- 

f mam puslapyje. “Naujienose” 
‘ savo 112'Nr. iš š. m. gegužės 
' mėn. 11 d. paskelbtas p. Stasio

Raimonda Apeikytė — 
Pabalti'ečią jungtis

Reėklaičiui mirus” veik išsamūs 
geri generolo biografiniai duo
menys. Dėl to netenka čia man 
kartoti! .

gento kalbos atrodą, kad tary- J Baltic radijo skamba Los 
tum mūsų’kariuomenė nebu- Angelėje kas trečiadienį, per- 
vusi paruošta pasipriešinimui, duodamas mūšių tautų kultū- 
nors ir dalinam.
Paskaita,užtruko apie 40 min.

Po paskaitos meninę dalį at-

riuomenės atsteigiirto 53-čių me-
tinių šokių šventėje. Dabar šią • 
kultūrine jungtį paryškina 
mūsų Įžymioji pianistė Rai
monda. %.
5?J. . . - * ■ % -

Latvių salėje Gruodžio 11 d. 
šeštadienį 8 v. v. įvyksta jos 
koncertas, rengiamas 
Coast Latvian Concert 
ciation. -

Programoje abiejų 
kompozitorių kūriniai 
viąms klausytojams bus proga 

-7 . . . , '-rr ■ išgirsti latvių kompozitoriusKaip ir visuomet aktorius K. . , • • • -
pažindino St šimuliūnas, pa- Gricius deklamuoja su giliu su savaisiais,
aiškindamas klausytojams, kad įsi jautimu. Sekanti deklamavo 
prelegentas yra parašęs du fi-į Angelė Šukienė — Antano \ „ - . . - .

\losofinius veikalus anglų, kai- Škirpos -eilėraltį. A. - Šukienė ° meis u- -nuopelnus tėvynei, — daug vas, ir rodos labai sveikas,nue-
ba ir pakvietė paskaitai. Biru-J yra- nauja -besireiškianti dek- ” ai, p j gim^as us yPac. iškentėjo barbariškos Maskvos las, žmogus, su kuriuo galima 

' • įdomus.y (okupacijos metu-ii'buvo-išgėl- buvo svarstyti jyairųis kiauši

nienėms šis koncertas yra dide1__
lis Įnašas į jų bendradarbiavi- —...... _____ o—
mą. Lietuviai gali didžiuotis dalis^Buvo sugiedotas kieta- (vinti mūsų, 
galėdami r----------  ~
žvaigžde šiam kultūriniam ti- vos. Vėliavų ceramomjai vado 
kslui. Tačiau tai irgi yra pro-!vavo šaulys. Juozas. Kinčius. : 
ga arčiau pažinti savo kaimy- Kariuomenės šventės minė 
nų muziką ir kartu supažin- jimas pasisekė labai-gerai. Da 
dinti juos su mūsiške. I lyvavo apie 150 publikos. Po

Tikimės kad mūsų kolonija iškilmingosios dalies dalyviai 
šiame koncerte gausiai daly-' birutiečių buvo pavaišinti py- 
lamatorė, ji perskaitė eilėraš-j ragais ir kavute. Minėjimą su- 
tį. ’7 • (ruošė ramovenai šauliai ir bi-

Tuo ir baigėsi iškilmingoji rutietės. A. Sukcmskas

Šepečio trumpo žodžio buvo'** Amanoji ngms. DeHama- 
apdovanoti pasidarbavę se-,’9 al5kl* tarsena strprru .baL 
kaiti- šauliai! mokytoja šaulė!5“ “ P^gyvenunu pakelda- 
stefanija Kaunienė šautis be! . nuleisdamas bals,, 
žvaigždė; Alfa Šukys ir My.-Maišytojai jautaar. pergyveno 
kolas Kisys —šaulių meda- Kalanta susrdegrm.no
liais; žyminius įteikė šaulių lraS?dlJ«- Rausantis dėklą-

Romo Kalanto susideginimo 
tragediją. Klausantis dėklą- 

Sąjungos garbės teismo pirm? “?cij?s OBR 
Marijonas šnapstys.. | tojų Šiurpas perbėgo per kunų.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta CMcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. dvieiu da 
ūp: Sėmės ūkio Metimo problemos ūkininku krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. -

Autorius savo žodyje rase* “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūty sutrukdęs Lietuvos nenrikhusomybės gyvenime ir nebūtu su- 
įrioves jeražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- j 
nįp fr kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai salima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Enronos tautoms”. - -, • '. *

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadanci 
absoliuti lietuviu tautos dauguma buvo ūkininkai fr no pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti daugumą vra arba patvs buvę ūki
ninkai arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knvsa bus brangi abso
liučiai.lietuviu daugumai, vpač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad pradėjus skaitvti nebesinori pertraukti. Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. V t

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose;

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

ii 1:1

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti, knygų rinkoje

Dr.- Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina J1.50

Knygos bus išsiųstos, jei I1J50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St. Chicago, IR 80608

Jau kuria taiku atspausdintu b- galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 nR69-1fWH metu 

Chicago* lietuviu gyvenimą Ir 1n atliktus darbus 664 pri. Kaina 
110. Hleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygele aprašyta pirmas Chlcagon atvaflsve* Uefnrls olrmm 
beturiu kolonllos. tu suorganlrnotos Šaipo* drsngllos statrins bet 
nyčlos. Įstrigti laikraščiai. kuriu rišo buvo 121 41 teatro draurita 48 
UasaultetiSki chorai. 9 bsfnvtinlsl ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socalllstinru. laisvamanišku Ir 
kfiu organizaciją atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt

Norintieji Hg knygĄ Įsigyti, prašomi parašyti č«kj arta Money 
Orderi -■ • - K

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu tr pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, IR 60608

West
Asso-

elgetomis, ir vykdo beatodaiiį
tautos genocidą; Laisvasis pa- skaityti spaudoje.. Gautą tą jd 

jsaulis visa tai gerai žino irma- pakaitą siunčiu “Naujienoms”, 
tautų jto, tik kažkodėl tyli užmerkęs neg niekur spaudoje iki . šiol 

•Lietu- a^s' ’ ~ fe '■ ‘ dar nebuvo spausdinta.
„I Generolas M. Rėklaitis, apdo-I

vanotas aukščiausiu neprikiau-f Minėtos šventės proga man 
somos Lietuvos karžygio ordinu, teko ilgiau pabendrauti mūsų 

- x.- - - ... , _ . - y- ‘ , ! Vyčių Kryžiumi su kardais, ne-} pastogėje Montrealyje ir arčiau
Žinant, kad Raimonda vyku- kaibant jau apie,, kitus, jo krū-'pažinti tą taurią generolo asme- 

siai . porduoda kompozitorių puošiančius garbės ženklus ' nvbę. Jis buvo toks judrus, gy- 
dyasiąuir kfiriuij^gpildo meis ug nuopelnus tėvynei, — daug vas, ir rodos labai sveikas, mie- 
riškai,’ palyginimas bus ypač, kentėjo barbariškos Maskvos las. žmogus, su kuriuo galima 
Įdomus. . ' - okunaciios metm ii- buvo -išeel- buvo svarstyti Įvairius klausi-

Bado pavojus 
Rytų Vokietijoje

LONDONAS (D. P.). — Ne
paisant “broliškų ryšių”, kokie Į 
saisto Vokiečių Liaudies Res
publika (sovietų okupuotąją ry
tinę Vokietijos dalį) su Maskva,

Kremlius užmiršta
Helsinkio parašus

šios vokiečių “respublikos” ko-. Aiškiai matyti, kad Kremlius, 
munistai svajoja plėsti preky- po visos išpūstos propagandos, 
bos santykius su “kapitalistų” stengiasi, užmiršti melsinkio pa- 
Vakarais ir siaurinti su marksis- sižadėjimus, patvirtintus Brež- 
tiniais Rytais. . ,nevo parašu; neleisdamas rytų-

Neseniai įvykęs premjero Hor- vakarų judėjimo, vis daugiau 
sto Šindermano atleidimas, ku- varžydamas piliečių laisvę. -

KNYGOS . ANGLŲ KALBA ,. ’ .
J. Jas mina s, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir frUiniu nuotykiu 

įprasymai; paimti is gyvenimo Lengvas stilius, gjrva kalba, gražiai išleista 
50 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
^antrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato.: 142 
isL, kainuoja S2.00. - > .... . .... , ,., . .

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLR Vy
tauto bruožai, paliepiant to taiko Lietuvos valstybės ir‘jos kaimynu istorija 
ill psL Kaina* Kietais $4.00

2 Dauguma šių knygų’ yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas ir 
etas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiurbtus čeki ar

- . \ .NAUJIENOS ivisoms galimybėmis, vėl islais- \
___ _____ __ j,* ‘dabar pavergta,---------------1739 South Halsted Street, Chicago* (IL B060KJ 

“paskolint” savo vos Himnas ir^iŠn^tos^lia-. brangią tėvynęLietuvą. Jobuvo ir-------- ------------------------ ----------- , ,,
. >. _ _ — svarbiausias rūpestis.-; _____ į______________- 

Lietuvių — Latvių Bendruo betas -nUo tikros -mirties tik vėl mus De tik praeities, bet ir atei- •inigine perlaidą 
ties mūsų siekius, surištus su

■kslui. Tačiau tai irgi yra pro->va5 
ga arčiau pažinti savo kaimy-]

>
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Naujienom galima gauti puikiu knvgu, kuriat papuoč bet kokl< 
knvąi» tnlnfa ar Untvna ' z 'j

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų /<
• atsiminimai ir ivvkiv bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro- ę 

manas. 367 psl Kaina $5. a
A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimą {vykią prisimini- 

ir laiko ivvtfą Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai sustirs- > 
tyti i 12 dalią. 296 psl.. kaina Š5.

Dr. Karys Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais viri. 15.00

Prof. Vacį. BĮrfrtkt, SENŲJŲ LIETUVriKU KNYGŲ 1STO-. .
RIJA, T dalis. 208 psL. įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — *2.00: H dalis. 225 psl, Įrišta — $3.00. minkš
tai. vfrSollals _ ............... — — ,T7 00

Henrikas Tomes — Tamalauskas, LIETUVrtKASIS PAMARYS.
v Pakalnės ir Labenvns apskritys su Įdomiais aprašymais, flln- 

stracHomi® Ir dnknmentaciia 336 dsL, kaina $6.
P. KesiOnas. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalią. Lletnvos.

'partiaaną buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3. r
JanIn* NarOni. TRYS IR VIENA, jaunystės atšiminimaJ •’ 

170 osi —-----------------------------------------—u-a
M. Gudelis. POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 

puslapiai .________ i—------------------------------ ------- °®
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tel HA 1-8100

Dgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
401 dideli poslapiai, daug nuotraukų.

V Kieti viršeliai S4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi i»nvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui Geriau
sia dovana globėjui siuntusiam siuntinius i Vokietiją ir ki
tas tremlw vietas. Knygą pasiųsime adresatui Jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
I73S So Halsted Street. Chicago, Illinois 80608

Taupykite dabarlyvavo apie 150 publikos. Po

pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- i 
. delius darbus. Pirma, .jie padeda Jums, pa- I 

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- | 
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Pinigus reikia siusti pašto Mone? 
Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos lietuviai yra išprusę ir susipratę žmonės. 
Ne visi turėjo progos baigti aukštuosius mokslus, ne visi 
lankė aukštesnes mokyklas, bet visi yra išėję gana gerą 
Amerikos gyvenimo mokyklą, kuri išmokė juos atskirti 
juodą nuo balto, teisybę nuo melo, rimtą dalyką nuo nie
ku neparemto plepalo. Paprastą Lietuvos ūkininką atsis- 
radęs fokusninkas galėjo lengvai apgauti, bet susipratu
sį Amerikos lietuvi kiek sunkiau. Vieną kartą gali jam 
pameluoti, kitą kartą gali tuščiom šnekom jį sužavėti, 
bet kai jis pagalvoja, tai tuojau atskiria pelus nuo glū
dų ir nesileidžia apgaudinėjamas. <■ • x .

Amerikos lietuviai žinojo ir šiandien žino, kad JAV 
yra galinga valstybė. Jiems buvo žinomas Amerikos eko
nominis pajėgumas, amerikiečių idealizmas, amerikiečių 
gabumas iš turimų gamtos turtų pasigaminti pačias nau
jausias ir geriausias priemones lengviau ir gražiau gy
venti. Jie labai apagilestavo, kad Lietuva neteko nepri
klausomybės, bet jiems buvo aišku, kad Amerika gali 
būti labai reikalinga tai nepriklausomybei atgauti. Pro
tingesnės Amerikos lietuvių galvos ėmėsi žingsnių viską 
daryti, kad Amerika būtų nuskriaustos lietuvių tautos 
pusėje-

Kiek amerikiečiams teko smegenų džiovinti, kad ši-

I dirvą, patarė nutiestų kelių naudingumą Ir visa savo t 
I energija verčia gilią vagą.' Kartu su jais šiandien dir
ba didelė Amerikos lietuvių anksčiau «čia atvažiavu
sių ir vėliau atsiradusių — dauguma. Praeitą mėnesį 
Chicagoje buvęs Amerikos Lietuvių Tarybos seimas pa
rodė, kad didelė lietuvių dauguma yra susipratę žmonės.

Bet tuo pačiu metu Amerikon atvyko maža grupelė 
fokusninkų. Jie sugalvojo sudaryti tokią organizaciją, 
kuri apimtų visus lietuvius. Jie neišaiškino, kaip jie tą 
organizaciją sudarys, bet jie ryžosi “apimti visus lietu
vius”, nesudarant net tos organizacijos narių sąrašo. I 
Jiems buvo aišku, kad visų lietuvių greitai nesurašysi* 
negalėsi, bet jeigu paskelbsi, kad visi yra “apimti” irt 
skaitosi organizacijos nariais, tai to gali ir užtekti

Jie pasisakė prieš visas politines grupes, nes toks 
grupeles esančios nedidelės, jas skiria įvairūs politiniai

u su gyvenimu ir nemoka suorganizuoti didesnių ren
ginių. Jie sugebėjo atsistoti šios nesamos organizacijos 

priešakiu, nes jie turėjo tokius “įgaliojimus’’ iš “aukš
tesnės instancijos”. Kas jiems tuos įgaliojimus davė, iki 
šios dienos Amerikos lietuviai dar nežino. '

Jie" turėjo labai didelius planus perimti visą Ameri
kos lietuvių gyvenimą. Jie buvo pasiryžę sutvarkyti 
Amerikos lietuvių kultūrinius ir finansinius reikalus, o 
vėliau, kai išaiškino Amerikos lietuvių gerą širdį, tai 
ryžosi perimti ir Amerikos lietuvių vedamą politinį dar
bą. Bet jiems nepavyko. Jie padarė didelę klaidą. Jie 
manė, kad Amerikos lietuviai , negalvoja ir nieko, nesu
pranta. Jie nesistengė Amerikos lietuvių įtikinti, bet 
pradėjo jiems įsakinėti. Jie nežinojo, kad Amerikos lie- Palestiniečiai pradėjo 

kariauti savųjų tarpe
BElKUTAS. — Dvi Palesti- 

.niečįų frakcijos — Al Fatah 
ir Saiga Palestinian antradienį 
Tripoli uoste smarkiai susišau
dė savo tarpe; palikdami 35 už
muštus. Sostinėje Beinrte’ ra
miai besilaikant Libano prezi
dentas Elias Sarkis tariasi su

Kubiečiai tremtiniai tiki į laisvą Kubą
Floridos valstijos Majami ko kelius atydžiai ruošė sekr. veiksmai, neminant smulkes- 

mieste yra kubiečių tremti- Kisingeris. Amerikos slaptoji nių. j 
nių pagrindinis veiklos cent- tarnyba įspėja, kad toks -admi 
ras, iš kuzio, kaip iš Mekos, nistracįjos žingsnis privers 
sklinda įvairios veiklos ban- kubiečius griebtis teroristinių 
gos, teisėtos ir neteisėtos. Jų veiksmų net nužudant prez. 
veikla nukreipta Kubos iš- Carterio administracijos na-

TZ............ . . . , , , , . .. .. , laisvinimo linkme iš Castrui rius. Kubiečiai tokiems veiks-
Kai jis įtikina, kad darbas yra būtinas ir reikalingas/ rė maw yra ištremttaioa pačių
tai jis užsikrauna sau nat pečių ir pats norisi ją nesą,' kuri kartais pridaro amerikiečių, juos ruošiant in-: 
bet jeigu kas nors bando jam įsakinėti, tai jis atsisako j daug nemalonumo patiems, ku vazijai į Kubą, kuri, kaip ži- 
įsakymo klausyti. Fokusninkai neįtikino amerikiečių, biečiams ir pačiai Amerikai, nia, pasibaigė pralaimėjimu 

~ ' . . ........... ........... kuri yra/juos priglauduąi. Jų juos išdavus ir prez, Kenedžiui
temrištiniai veiksmai, kaip, pa atsisakius invaziją paremti oro 
vyzdžiui, išsprogdinat Kubos.jėga. Tuomet, 1961 m., Kubos 
lėktuvą su visais, keleiviais gerai treniruotą Floridoje, Gva musulmonais ir krikščionimis, 
virs Karibų jūros, sujudino tema loję ir Nikaragujoje 1.3QQ bandydamas sudaryti laikiną 
Venecuelos .ir JAV teisinius ir vyrų brigada išsikėlė taip va- vyriausybę, kuri išvestų kraštą 
užsienio reikalus tvarkančius dinaųioję. kiaulių ^lankoję, pie iš 19 mėnesių trunkančio crrili- 
organus. Ir visa tai daroma tinėje Kubos dalyje, bet jų lais nio karo. Laukiamą, kad pre- 

j Kubos laisvės vardų. Jiems vės vardan žygis, kaip minėta,

todėl ir pralaimėjo. 0 dabar jie ir susiskaldę. Didelė jų 
“viską apimančios’’ organizacijos dalis nuėjo su Ameri
kos Lietuvių Tarybos nutiestomis gairėmis ir .pritaria 
jų vedamam darbui

Visas politines grupes niekinusieji -fokusninkai da
bar privalės persiorganizuoti ir pasimokyti iš senų Ame 
rjkos lietuvių. Jie pamatė, kad negalima sudaryti viską 
“apimančios” organižacijos, jeigu neturi padėtų rimtų JąisvT patekina r-risas wasisekA buvo suimti •£ 

priemonės. Jų pogrindžio vei- sukišti į kalėjimus, iš kur juos 
ksinaj vardan laisvės iš Maja tik išlaisvino 1962 m. tas pats 
m i pasiekia ne tik pačią Ku-1 prez. Kenedis^ sumokėdamas' 
bą, bet per tisą Karibų jūrą-1 Castrui už jų laisvę '53 mil. dol. 
Meksiką, Barbados, Jamaiką, mąįstu, vaistais ir kitomis pre- 
Venecuelą, Panamą ir net . Ar-į kėmis, “laisvai” privačių asme 
gęntiną. Jie, trugdant Ameri-J nų suaukotomis. - ,-
kos pakraščių argybai, sųgeabą( 
greitais laiveliais užpulti ir 
apšaudyti komunistų laivus Į 
plaukiančius į Kubą arba iš 
jos- ' '' ■. ' ' , '7 . /

pagrindų tam darbui. Toliau jiems nesiseks, jeigu nesu
pras moderniam gyvenimui reikalingų darbo planų. 
Patys lietuviai juos izoliuos. Iš aukštybių jie turės nusi-

skelbs naują ministerių kabinetą.

Libijos Kadafi Maskvoje
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tą reikalą kiti suprastų^ir tą idėją^.paremtų, tuo tarpu*ieįsti ant žemės ir pramokti žingsniuoti kartu su kitais 
mūsų tautiečiais.

f f.
Kad Amerios lietuviai yra susipratę žmonės, rodo

dar neaprašyta. Kurie daugiausia šioje srityje dirbo, 
jau ir rašyti negalės, nes jie per anksti j Anapili iškelia
vo. Gaila, kad jie nerado reikalo plačiau apie savo žings-

MASKVA.— Libijos lyderis
I Iatvyko į Maskvą, oficialiu vizitų, 

kurio metu būsiąs svarstomas 
Libano konfliktas ir atominio ' 
bendradarbiavimo _ klausimas. 
Kadaffi siūlosi tarpininkauti Li
bano religiniams konflikte ir 
planuoja Libijos dykumose sta
tyti atomine jėga varomą iriga-r 
ei jos (drėkinimo) sistemą, ir '

nius parašyti, kol jie dar galėjo rašyti. Bet kiekvieno; šiandieniniai jėzuitų rūpesčiai. Neturėdanti Jokio -paty- 
lietuvio didžiosios pastangos nenueina niekais, bus pa-jrim’o visuomeniniame darbe ir nepažindaini klastingo 
minėtas ir šis didelis darbas, vykęs tarp įtakingesnių, okupanto, jie leidosi dviem veikėzams juos. ajĮBtaiytL 
amerikiečių. Amerikos lietuviai pirmiausia rado būdą Į Vaikezai pakišo okupanto specialią! pagamintą filmą, 
savo jėgoms apjungti ir sudaryti Amerikos Lietuvių Ta-[i? įtikino nieko nesuprantančius tėvus, jog tai yra gry- 
rybą. Nei viena kita lietuvių organizacija neatliko tokių1 iriausios kultūros šedevras. Kokia yra oki^h^^kukū- ~ TqTT1
didelių darbų pavergtai Lietuvai, kokius atliko šis Ame--ra, lietuviai labai gerai žino..Jie tuos kultūcrmgųs baiba-^terjo perjos Amerikos valdy-;J. T. asamblėjoje kalbą. .1967 jau pemai aptartą atominį 
rikos lietuvių, susirūpinusių gimtinio savo krašto lais- rus pažino, kai jie įsiveržę.; nepriklausomą ĮJetųvą. .j —- t--—. i _•»—

Šiandien jėzuitai norėtų atsisakyti paskubomis duo^- ji pripažins Lastro Komumstt-1 oieciai n pončuos Kanai su-
«avo tų pažadų, bet nežino, kaip tai padaryti Ghicagos lietu-1 nį režimą teisėta ir užmegs su čiupo Che Guevąrą kartu su 

priemones^sudarė’salygaLdidokamjietuvių1 skaičiui at-'viai juos laiku įspėjo ir patarė nepakenkti Amerikos' juo draugiškus ryšius, prie, kitai, komunistę tetrorisiais 
važiuoti į šį kraštą. Didelė jų dauguma Įsitraukė į Ame-lietuviams, bet ar jie paklausys sveiko patarimo., tai ne-i . ------
rikos Lietuvių Tarybos darba. Teisybę pasakius, po ka- j tolima ateitis parodys. Būtų buvę daug geriau, jeigu jie filmą lietuviams rodyti, tai patys užsitraukė bereikaliii- 
ro atvažiavusieji dabar jau vadovauja Amerikos Lie- būtų maldąs suorganizavę. Dalis lietuvių būtų kartu su gd nemalonumo ir rūpesčių. Susipratę lietuviai taip nei 
tuvių Tarybai. Jie suprasto Amerikos lietuvių paruoštą jais pasimeldusi. Bet kai jie suplanavo Maskvoje suktą sielgia. -

Kubiečių veikla laisvinant 
Kubą, kuri neturėjo pasiseki
mo bei neatsiekė tikslo, trum 
pai paminint yra šii 1964 m. 
apšaudė Jungtinių Tautų pas-

Dabar, kai nauja Amerikos! tatą minosvaidžiu, kai Kubos 
administracija prie prez. Car-, ministeris Che Guevara sakė taJm tikslui nori iš Sovietų pirk-

S'

I

ve, vieningas junginys.
Amerikos Lietuvių Taryba, naudodama visas

[ mą, kubiečiai baiminasi, kad m. Amerikos ištreneruoti ku- centrą.
Šiandien jėzuitai norėtų atsisakyti paskubomis duo- ji pripažins Castro komunisti-1 biečiai ir policijos kariai su-

■ -
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FIGHT HEART DISEASE
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meilės deivės Mildos šventė buvo švenčiama Palan- ji pati dar šoka sūpuoklių šokį. Lietuviai jos garbei 
v • '8°j- T- Narbutt (71-230) byloja, jog ir Vilniui (An- šoka “Blezdingėlės” šokį ir gieda jai sudėtus himnus Senovės lietuvių tikybos bruožai i takalnyj) buvusi meilės deivės Mildos šventovė

J. VENCLOVA

Ji buvo įsivaizduojama, kaip meilingoji motina su 
praskėstomis rankomis. Be to, dar ji buvo laikoma ir 
išminties deive. Apie jos spalvas S. Malewksi (Litwin, 
1901. lt nr.) rašė: “Taigi, garbinimas Mildos (meilės 
ir išminties deivės) turėjo ženklą spalvos mėlyną ir 
baltą. Mėlyna ženklino žinojimą ir viltį, o balta gry
numą. Mėlyna ir balta spalvos užsiliko tautiškomis lie 
tuviu splavomis”.

Prof. F. W rotnowski (118-113) nurodė, kad deivės 
Mildos garbei buvo skirta pavasario šventė, švenčiama 
balandžio mėnesyj. Tai buvo kartu lietuvių džiaugs
mo ir vienybės šventė, kur buvo šokama ir dainuoja
ma.

Galimas daiktas, kad tuomet buvo šokamas ir mi
tologinis šokis “Mildutė”, apie kurį rašė 1962 m. “Tė_ 
viškės žiburiuose” taip: “Mildutė”, tai pusiau lokis ir 
pusiau vaizdelis su kanklininkių būreliu. Mildutė iš
raiškos šokyj čia susikaupia, čia blaškosi, rodydama 
lietuvės meilę savo tėvynei, atnašauja meilės deivei 
Mildai aukas, o tarpais kanklininkės chore, Mildai klū 
pant pakeltom j dangų akims, posmais dainuoja pri
tariamos kanklių muzikos. Įsibrauna jaunas karžygys 
apibėga pasišokinėdamas aplink kanklininkes, pri- 
.... 'G prie Mildos, nusilenkia ir tada kanklininkės 
k.inkh :<• ’ aro pergalės šokį: turi, sūnau laimėti ar
ba mirti... ’.

Be to. inūsu vmusis rašytojas ir pagoniškos praei
ties /.inox.is v. \i.- ntas (Šventaragis, II, 597) rašo, kad

Gaivinimo deivė Saulė
T. ■ _

, Senovės lietuvį labai stebino dangaus mėlynė su 
visomis dienos ir nakties šviesybėmis. Dėl to jis sudie- i,
vino ne tik patį dangų, bet ir sudvasino saulę, mėnulį, ;harac7eris“tic‘of th?true Lithuania cro^s...' 
aušrinę, sietyną ir kitas įžymesnes žvaigždes.

Ypač lietuvis pamėgo saulę, kuri savo šiluma jį 
taip jaukiai gaivino. Ji jam buvo gaivinimo deivė, ir 
jis ją vadino Dievo dukryte. O taip pat jis ją ideali
zavo: prof. L Jonynas (40-25): “Lietuvių dainose ir 
pasakose saulei suteikiamas aukščiausias titulas”.

Jau mūsų minėtas rašytojas V. Alantas savo kapi
taliniame veikale “Šventaragis” taip idealizavo deivę 
Saulę: “Motina saulė mane šildo... štaj Saulės, Dievo 
dukrytės, auksinis vežimas, devyniais žirgais pakinky
tas, jau skrieja per dangišką skliautą mūsų šalelėn... 
Jos (vaidilutės) renkasi apeiginiam Motinos Saulės 
grįžimo šokiui... Motinos Saulės mūsų aukuruose už
kurta Amžinoji Ugnis yra mūsų Genties gyvata... Sau
lė deivė pasipuošusi paparčio žiedo vainiku, rytmetį

senovės indoeuropiečiai, taigi ir lietuviai, garbino 
Mėnulį. Prof. dr. S. Chatterji (12-119), pasirėmęs bal
tų, t y. lietuvių mitais, Mėnulį laiko dievaičiu. - A. ■ ’

Ir mūsų mitologinėse dainose taip pat Mėnulis lai
komas dievaičiu (Pig. Prof. L. Rhesa “Dainos oder

; (Plg. prof. A. Benedictsen “Lithuania”, 45 ir 67 p.)
Pagal dr. M. Gimbutą (28-108) per dabartines jo

nines senovės lietuviai šventė. Saulės šventę. Be to, 
j visas birželio mėnuo jai buvo pašvęstas. E. Davies Litauische Volkslieder” 1825). Dar ir dabar kai kurio- 

(19-233) rašė: “Aureole, the sun symbol, which is so se vietose Dainuvos krašte kaimiečiai sako “dievaitis 
____ ,________ ______________________ . The sun šviečia”,11 y. dievaitis Mėnulis šviečia, o kilį. sako 
god remind us that to the present day the Lithuanian “Mėnulis kelią rodo”, atsieit, Mėnulis naktį keleiviams 
craftman unconsciously links himself with his ances- kelią nurodinėja, 
tors”.

f

įšokusi iš savo ugninio vežimo šokinėją ant debesėlių...? 
Kaip Motinos Saulės spinduliai atskleidžia žiedo gro-< 
žį ir brandina javą, taip mūsų genties tako pradžioj 
įžiebta Ugnis Amžinoji atskleidžia mūsų išminties gro 
žį. Mūsų senoliai pagavo Motinos Saulės.spindulį nuo, 
dangaus skliaute...”, i ;4-Į

Dr. C. Wilke (119-134) nurodė, kad deivė Saulė 1 
ne tik savo vežime iškilmingai važinėja padangėj, bet

Ugnies deivė Gabija

A. Guagnini (Respublica sive status Poloniae, Lit • Atrodo, kaip mūsų žymusis tautosakininkas prof, 
huaniae etc, 1627) nurodė, jog žemaičiai turėjo Auš- dr. J. Balys (Viltis, 1949, I nr.) byloja: “Visi šaltiniai 
rą-saulės spindulių deivę. Iš to sektų: jei Saulė vadi tvirtina, kad senovės lietuviai visų pirma garbino 
namą Dievo dukryte, tai Aušra turėtų būti Saulės dūk ugnį”, jog senovės lietuvio gyvenime ugnis tupėjo ne 
ryte. |

T. Narbutt (71-68) Aušrą vadina rytmečio deive.] 
Panašiai kalba ir dr. Mierzynski savo raštuose.^ Bet 
prof. dr. S^ Chattterji (12-119) rašė: “The Dawn-God 
des or the Morning star”. Atrodo, kad Aušros parei
gos, kaip pas senovės graikus daivės Eos (Aušros), 
buvo atidaryti Rytui duris.

Deivė Aušra
į

į ■

paprastai didelės reikšmės. . , -
Visų pirma ji buvo tarpininkė tarp žmonių ir die

vų: prof. I. Jonynas (40-26) : “Su perkūnu, žaibu ir 
griausmu yra surišta ugnies garbinimas. Ugnis buvo 
nuolatinis tarpininkas tarp dievų ir žmonių. Jos pagal
ba buvo teikiamos dievams aukos. Ji buvo garbinama

I ir saugojama kiekvienuose namuose. Ji buvo garbina- 
Savo keliu lietuvių deivė Aušra rišosi su senovės ma ir Gabijos (deivės) vardu’*.

deivėmis: dr. L. Reinmardf (83-864): “Ostara, senovės
germaniškai Austrą, vadinama ankstyvai pasirodau- 6): “Ugnies garbinimas lietuvių tarpe buvo ypatingai 
ti saulė rytų padangėj, kuri kalbiniai rišosi su latynų paplitęs, šio garbinimo centras žemaičiuose buvęs 
Aurora, indų Usra, lietuvių Aukšra” 
•’K' Dievaitis Mėnulis

Tas pats dr. G. Wilke savo veikaluose kalba, jog

Daugiau papildo kun. prof. dr. K. Gečys (29-5 |r

^aukštas kairias -aut Nevėžio kranto, AukštaičivMą-Vįl- 
| nius.

(Bus daugiau)
NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— Thursday, |976



tree

E. Geležiais

"-T-r

Oar Economy
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdg 74911

0

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA,

Remove the pineapple from both shells, halve 
FRUIT LE^GWVpSe. SLICE OFF CORE (TOP PORTION) 
OF EAH QUARTER. CHUNK FKlMT. PUT BACK IN THE

$ — NAUJIENOS, CHICAGO % ILL— Thursday, December 9, 7976

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

Ii jvainu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
i i —-

SHELL ~4T MAKES AN ATVC^TIVE SERVING DISH

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.; HEmlodc 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

H01V TO CUTAWSEMZ FRESH PJM EAPPLE

G9oW THATA PLUMP ĄND FRESH-l 

LOOKING PINEAPPLE HAS TOUNJJ 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,YOlį 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TČ CUT ANP SERVE 
THIS pELICACV.WELLjirtOULPNl ' 
BE EASIER

valdyba t 
ji 
šokiai 
janL

tom. m M2U J Lietuvos okupanto propagandinis filmas
D R. ANNA BAU Ui . AS. Chicagos katalikų dienral- pažinti net kokiai tautai, iŠ tik-

- lis garsina, kad Jaunimo cent-! rųjų, vienas ar kitas tų kostiu 
' re bus rodomas Lietuvoje pa- mų priklauso!
ruoštas filmas apie 1975 met.' 
vykusių Dainųlokių šventę ir

. du kiti priediniai filmai. Pažy 
mėta įėjimo kaina, bet nėra 
parašo, kas kviečia, paduotas

i tik telefonas Tai rodo kad sle- 
Į piamasi, reiškia yra kaž kas

AKIŲ AUSŲ. NOSIES, 
IR OfcĄtĮtS LIGOS 
’2&5I W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
- AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford

Medical Building). TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal sus*iarua« 

<ei neatsiliepia, skambinti

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ . 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533 -
Fox Valley Medical Confer 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS 

DR. PĖTER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON, t 

2434 WES i 71 st STREET ’ 

Ofisas: HEmlock 4-5849
Rezi4. 388-2x33 . '

OFISU VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—'t vai 
antrad.. penktaienį nuo, 1—5. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
-~ ' '' -■

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medici no$ ’ direktori us.

<938 S-Manheim Rd.zWestchester, UI.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 3—3 vai.
TeU 56z-2727 arba 562-2728 .

’ < REZ.: Gi 8-0873

DR.W .E1S1A-E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINĖKOLOGINė CHiHURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos' pagal susitarimą. Jei neat
•siuepia. skamb.nti Mi 3-0001.

-Telef. BE 3-5893 .

DR. A. B. GuE VECKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ UGOS .
3907 West 103rd Street

V-'o—>cs-ppstal susitarimą

189-444} 561-46U5
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

Al: WESTERN AVt. 
į: 52M H. WESTERN 4VE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK • PLECKAS
OP.TOMETRIS TAS 

„KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ.PUSLES f R 

-p. PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso tslof.; 776-2880

N»ui»« rot. tokrf.ę 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYprTOJAS i r CriiXMKwAS

praktiku spec. MOTERŲ Ilgo* 
VtėST 59th STREET

TtL: PR 8-1223
OFISO VĄL.; pirm., an trad., trečiar 

peiį&i. z-i ir 6-8 vai. šeštadie 
itais Z-c- vai pc pieUi u kitu laik 
„U;, k pagal susitarimą.

P. SiLEiKIS, 0. P.
uk’i nurttoa-fftOl EZlSTAi 

xX}: zIPtuaiai - PiueaaL Med. Ban 
lazRM sociali[ pagalba koįomi
Arch - Su^perti) ir L L

US0 Weft o3rd Stu Chicago ill. 6062 
1 Ttlefų PRospect 6-5084

Reikalų žinančių, patikimų 
asmenų teigimu, L. Okupan
tas šios šventės proga pasislė
pęs po jaunimui skirtų džiaugs 
mo šūkių galutinai sumaišė, 
suniekino gražiuosius lietuvad- 

.... ... . . ėių tautinius kostiumus. O kad
ne ar oje, jei. įjo pasiro y- prjej tau^ įr pasaulį liktų ne- 
” ’ v. . . . . , kaltas paskelbė specialų kon-
Pazjstant okupantų, netenka k menininkams, kad šie 

1 « v • • . — stilizuotų, šiai šventei kostiu-l
damų svenlj marenge, surea- Q faktlnal ūku
savo pats okupantas, Įsakęs )u; ^ntštanuga-
minui šokti ir dainuotą. Fakįi- - 
nai taip ir buvo okupantas šių 
šventę surengė propagandiniu 
tikslu, dviejų sukakčių proga, 
tai 35 m. nuo Lietuvos tariamo 
prisijungimo, o faktūrai Lietu 
vos prijungimo prie Rusijos, 
ir 30 m. nuo Antro Pasaulinio 
karo užbaigimo, rusų skelbia
mos- pergalės karų.
Abi datos atžymi okupanto lai 
mėjimus, jų džiaugsmo šven
tes. Okupantas įsakė džiaugtis., ... , , . . 
. T . ■. -. . . . l talikų kronikoje yra ne tik proir Lietuvos jaunimui: surengė | ... . ' J.. . ' •
Dainų-šokių šventę ir- įsakė 
Lietuvos jaunimui šokti ir dai
nuoti... Tai tokia yra skaudi 
tikrovė šios buvusios šventės.
Tai baisuą melas, baisi, apgau
lė, tai tik okupanto sarkastikąs- 
pasijuokimas iš pavergtųjų — 
aukščiausio laipsnio prievar
tavimas!

Tad neapsakomai skaudu, 
kad šį okupanto prievartinį 
okupanto propagandinį įvykį 
mūsų politiniai pasimetėliai 
siekia išejvijaį parodyti, pris
tatyti, kaip Lietuvos jaunimo 
džiaugsmo šventę, kaip. pasige 
retinu kultūrinį įvykį!? Skau
du, tikrai skaudu, kad šis pro
pagandinis, bjauraus melo fil
mas planuojamas rodyti ne 
kur- kitur, bet Jaunimo centre, 
rutiluose, kuriuos savo auko
mis pastatė to paties okupan
to aukos, pabėgėliai nuo rau
donojo maro !?... Tai tikrai, 
istor i j ai mežinortia \ dar payer- 
gėjo tokia baisi apgaulė, išjuo
kimas pavergtojo-ir savųjų pa
simetimas! ’ - ■ -

. ‘r . -.4;_ ' > - -

Lietuvoje šią šventę 
mačiusieji pasakoja

Lietuvos jaunimas šoko, dai 
navo okupanto įsakytas, o tau 
ta verkė, aimanavo. Anot vieno 
jąutrios širdies lietuvio: “Tau
tos skausmo poveikyje virš 
šios šventės net ir juodi debe
sys sustoję: verkė ašarojo, oku=t 
panto melo ir klastos akivaiz
doje”.

šventę mačiusieji liudija: 
dainų repertuaras buvo parink 
tas įr pataisytas, pagal okupan 
to direktyvų. Daugelio dainų 
žodžiai sukeisti, melodijos sus
lavintos.

Tas pats buvo ir šu tautiniais 
šokiais: kai kurie jų buvo iš
kreipti iki visiško neatpaži ai
nio, viename šokyje atsispindė 
jo kelių tautu, judesiai, —.jnis- 
rus, neatpažįstamas charakte
ris. ; -

Buvo suniekinti iškraipyti ir 
lietuvaičių tautiniai rūbai: vie
name kostiume margavo kelių 
tautų raštai. Negalima buvo at~

šai juos apdovanojo ne tik or- 
ctinais, bet ir piniginėmis prel 
mijomis! Tai šitokia, yra liūd
na ir skaudi tautos dvasios slo 
pinimo, kultūrinių apraiškų: 
naikinimo tikrovė.

Okupanto klastą liudija 
sibiro tremtinys

Sibiro tremtinio skundas ka-
t • - :

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAABKMMA) 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

NAŠLIŲ, naMiukiu klubas gruodžio 
10- 7 vaL vak. turės metini su

born įvyks Vyčiu salėje, 
<7 St. Nariai kviečiami pu- 

renkama nauja 
klubo einamie- 

lūkimo vaišės ir 
orkestrui

2455

svietą5
mas įvyks
1:30 vaL popiet 2549 W. 71 St. Narės 
kviečiamas atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti ir valdybos 
rinkimas 1977 metams.Taipgi bus Ka
lėdų dovanos, vaišės ir kiti margu-

gruodžio 11 d. LOWELL WEICKER 
Senator, Connecticut

MARQUtlTE Parko Lietuvių Na
mu Savininku Draugijos narių susi
rinkimas įvyks gruodžio 17 d., penk
tadienį. 7 vai.-30 min. vakaro para
pijos salėje-

Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus renkama nauja ateinantiems me
tanas valdyba. Jonas Stankus

Connecicut senatorium buvo išrink
tas politikas Lowell Weicker. Jis yra 
peras kalbėtojas ir politiniy kampa
niją organizatorius.

SX.A. 134-tos MOTERŲ kuopos su
sirinkimas įvyks šeštadienį, gruodžio 
11 d.. Chicago Savings ir Loan patal
pose, 6245 S. Western Ave., 1:00 vai. 
p. p. Malonėkite dalyvauti, nes bus 
kūčių, vaišės.

"Ai padarysiu ii tavfs didele tautg ir palaiminsiu tavo ir tu būsi 
palaiminimas". — 1 Motės 120.
Sitais. Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartu mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mos nuo vargų ir sielvartu, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš-

sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

VW Uoo* kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
rusiiįi? j t< klausta* knygutė /'Viltis po mirties", kurią 9<u*He
nemokamai. Rąžykite:

f. ZAVIST, XH5 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL 60629
i V. RATTO TT KIN STOJAI

Gėlės visoms progoms 
BEVfeRLY HiLLS GfiulNYČIA , 

wfeST dąrd STREET 
"^Tėte+enei: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
r r, Taip pat naujoji - Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė
The DAISY STORE • 

991S Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Tel. 499-1318

pfidKRAUSTYMAl

Leidimai — PŪna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Tel. WA $-8063

IOT H. S. MVMM MM

tą judinantis veikti, galvoti, 
bet ir širdį veriantis: “Su di
deliu skausmu skaitome Gim
tajame Krašte ir kitur.mūsų 
emigrantu pasisakymus ku
riuose išgiriamas mūsų gyve
nimo išviršinis blizgesys 
mūrinės gyvenvietės, asfaltai 
ir dainų: šventės bei koncertai.

Tai yra tik fasadas, bet kas 
už jo.slepiasi? Giriant šį fasa
dų, nuslepiami varžtai, kurie 
smaugia mūsų dvasių. Dar 
skaudžiau, kad: taip’ pasisako 
ir kai kurie emigrantai dvasi
ninkai “Pateikia ir Lietuvoje 
važinėjusio kum Balčio pasi
kalbėjimų su okupanto patikę 
tiniais, padarytų spaudai, kur 
šis kunigėlis teigia, meluoja 
tikslu įsiteikti okupantui! Tai 
įvykis, kuris šaukiasi tautos ir 
dangaus bausmės!... Vietoje 

-priekąištavęs, okupantui, jis 
giria, džiaugiasi -civilizacine 
pažanga, melagingai nutylėda
mas aiškiai jaučiamų apgailė
tinų tautos priespaudų. Tai bai 
si žala tautai ir didelė, didelė 
gėda prieš pasaulį...

Trumpai ir aiškiai kalbant, 
tariant, okupantą propagandi
nio įvykio filmbs rodymas yra 
ne kas kitas tik tarnyba oku
pantui, tik negarbingas, neat- 

• leistinas patarnavimas emigran 
to okupantui^ už' kun. Bal
nis nusikaltimas, už kun. Bal
čio padarytų nusikaltimų pa
vergtai ir kenčiančiai tautai.

■ . . . '
Tautiniai gyvos išeivijoj pa

reiga aiški: tokius įvykius n^a- 
, tyti girdėti ir ątatinkąmai į juos 

reaguoti.

Politiniai rinkimai 
Japonijoje

TOKIJO. — Japonijos parla
mentariniai rinkimai praėjo 
T ockheed bendrovės kyšių skan- 

■dalo įtakoje: Daugiau kaip 21 
metus turėjusi daugumą Japo
nijos parlamente liberalų-demo- 
kratų partija pralošė rinkimus, 
pravedusi į parlamentų 7 atstos 
vus mažiau.
-. t

( Liberalų-demokratų partija 
nasiliks Japonijos valdymo vir
šūnėje ir toliau, 8 nepriklauso
miems kanįidatams prie jos pri
sidėjus, tačiau pati liberalų-de
mokratų partija turės viduje 
persitvarkyti.

Vienintėlė partija, kuri ne- 
rinkimais kyšiu priedangoje, tai 
Japonijos komunistų partija. Ji 
per šiuos rinkimus pralaimėjo 
21 parlamente vietą.

t Panašų į astronauto šalmą 
dėvėjo kadaise princas Kaunrtz, 
Austrijos ministeris pirminin
kas. Jis sėdėdamas negalėjo pa
kęsti bet kokio oro judėjimo, 
todėl dirbdavo užsidėjęs ant gal
vos stiklini šaliną.

BESSIE LEONAS
-fc- ’"*■ J

Gyv. Chicago, Illinois.

gruodžio 8 d., sulaukusi 86 metu amžiaus. Gimusi 
apsk., Sauliuku kaime, Akmenės parap.

IEVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME

< > 2533 W. 71st Street,
* Telef.: GRovęhiįį 6-2345-6

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

TRYS M0DIRN1SK0S KOPLYČIOS
ĄIĘŠTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Mirė 1976 m.
Lietuvoje, ■ Šiaulių

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Panko nubudę: dūktė^Anna Montvid, sūnus Ted Leonas, marti 

Dorothy ir kiti giminės, draugai bei pažįstamu
Lietuvoje Ūko sesuo Morta Mikovičienė.
Penktadienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Collins koply

čioje, 5350 W. North Avę.
šeštadienį gruodžio 11 diena 11:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. BESSIE LEONAS giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiam dalyvauti laidotuvėse ir suteikti, jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

■ - . - —- Nuliūdę lieka:
’ - - • ” ' . ■

Duktė, sūnus, marti, giminės, ir draugai

Laidotuvių direktorius Collins. TeL 889-8841.

WALTER KUCHINSKAS
Gyv. Cjcero, Illinois.

Mirė 1976 m. gruodžio 5 d., 9:00 vai. vak., sulaukęs 59 metų am
žiaus. Gimęs Chicago, Illihos.

Paliko nuliūdę: žmona Sue, pagal tėvus Staliga, teta Mary • La
ven, gyv. East Haven, Conn., giminaitis Alger Kuchin, gyy. Albu
querque, New Mexico ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

»- _ ■— * .. *

Priklausė Pirmyn chorui. >
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 South 50th Ąvenųe, 

Cicero, Illinois, , .... J * C
Penktadienj, gruodžio 10 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. WALTER KUCHINSKO giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

r -4 * Nuliūdę lieka:

< ^.2 Žmona, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, TeL 863-2108
* * WA-- r ♦ " r* -W «

I (Lay THE PINEAPPLE ON rr$ 
SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH 1HECR0WM.

REMOVE THE FHHT, 
INSERT A CDRVEP KNIF& 

CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT ALL THE AROUND-

* * *> ***

< ' UODĖSiO VALANDOJ

LAIDOTUVIU pl R EKTORIAI
6845 So. Westers Ave. Air Conditioned Chapel «d 

REpublic 7-8600-8601 flcUitie£’ 
E2M. tale crreM Wtose «i«to dxhw .«««>•

4305-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: ;
_ Chicagos

1 AMBULANCE
! PATARNAVI

MAS DIENĄ
Lietuvių ! IR NAKTĮ.

' .aid otų vi ų ' i ‘ TURIME

rJiręktorių KOPLYČIAS
! VISOSE MIESTO

A asociacijos < j ; J DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LįTŲĄNICĄ AVENUE; Phone: YArds 7-3401

BUTKUS VASAITIS
1446 Sįo. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1033

; PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE*. ?Įlon.e: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
33:? Sfl. 1JTUAN1CA AVĖ. Tel: YArds 7-113S-1133

. STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-5672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, Hl. 971-4410



REAL ESTATE

nupirkite

GENERAL FACTORY

FULL TIME PERMANENT

Notary Public

APECO CORP

Jonas D. Lukoševičius
equal opportunity employer

1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

$3.50,

UH kimu j tkel-

Nauja lietuviška radijo programa

PAVARDE ER VARDAS

2100 Dempster

EVANSTON, IL

Hettrrtp laisvę 
tr 1d Isalio

Floridos, o po susirinkimo ' vėl 
išvyko porai mėnesių Į Floridą 
maloniam poilsiui. Kuopos na
riais. yra ir įsi kitų - tolimesniu

$3.00
$2.00

2625 WEST JI TIP F ET
Tel 737-7200, arba 737-8534

Dail. Antano Rūkštelės dar 
bų paroda ruošiama sausio 13 
d. St. Petersburg© Lietuvių klu-

8UILDERS ANO CONTRACTOR! 
Nimy Statyte Ir Ramentas

Excellent Benefits.

(Žali For Appointment 

583-8800.

185 North Wab**h Avsnu* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

Dixie Lee Ray
Governor, Washington

NAUJIENOS,
i 39 So. Halsted St. 

Chicago. QI. 60608

Call Frank Zapclis 
3208’A W.95trh St. 

GA 4-8654

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

Dalia Bobeliai iš East Dundee, 
Ill., G. J. Lazauskas iš Addison, 
Ill ir kiti.. .Sekantis susirinki
mas įvyks, kovo mėn. pas P. Li- 
nartus Bellwood, Ill.

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, jlmlnly 
•ikvlenmal, pildomi ph.etytet pra- 

iymal ir tatoki blankai.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

ihlcago. UI. 60609 Teel. VI 7-3447

JUBILIEJINIŲ METŲi 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki U-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM Banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St.,
Chicago, DL 60629 TeL 778-5374. - ' < -

PASKOLOS perkant namus, daromos ilgiems terminams 
XB žemais nuošimčiais mėnesiniais issimokejimais

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, K HELP KITES I * -

Siunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

PETKAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai
2212 Vv. Cerzn&k Roac CJiicap^ C Virginia 1-TJM

FETTING CONSTRUCTION 
7152 South Keddie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savinirikas 
778-8165

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
TeL: 927-3559

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NECzZINSkAS. 4065 Areter Are 
Chlcape, Iii. <0132. T»l. YA 7-59M

PERRY PLAZA MOTEL.
1007 Park Ave., Hot Springs; Ark.
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė-1 

nai. Spalvota TV. šildomas maudymo-Į 
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel/ 
501-623-9814. -

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomauja tės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE . ..
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare. <

— Melrose Parko BALFo 
skyrius kiekvienais metais ak
tyviai praveda Balfo vajus: au
kas,, paskambinus, net atsiima 
iš namų. Daug dirba visa val
dyba, ypač pirm. Juozas Urbe- 
lis ir Junkerienė.

• SEWING 
MACHINE . 

OPERATORS 
Full Time. * REAL ESTATE SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen

O t M E S I O .
7—40 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 
tiktai $74 pusmečiui automobilio 
lability apdraudimas pensininkams

Kreiutir:
4. L A U R A * . * 5

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
52347 ZS

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTA?

Tuo reikalu Jums gali daug 
oadėti teisininko Prano -šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI "
TESTAMENTAI '

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujieūų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St„ Chicago UI. 60608.

— Cicero Balfo skyriaus val- 
dybon išrinkti: Ona Zailskienė, 
Rozalija Memėnienė, dr. Bronė 
Motušienė, Agnė Pračkailienė, 
Liuda Dubauskienė, Julius Pau 
lėnas ir Pranas Zailskas. Revi
zijos komisijon išrinkti: Algir
das Didžiulis, Vaclovas Lesčiau 
skas ir Antanas Tauginas.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted *t, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 
V. VALANTINAS

nas, išėjęs į pensiją gyvena Chi- 
cagojtt, bet daug laiko pralei
džia ir Beverly Shores, Ind. 
Kaip ir anksčiau, jis remia Chi
cagos organizacijų lietuvišką 
darbą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo ParmrĮ, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiy sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

‘ — Ponia Anelė Kapinskas, 
‘ Santa Monica, Cal., platininio 
vajaus proga susipažino su Nau 
j ienomis ir jas užsisakė viene- 
riems metams per visuomenės 
veikėją ir spaudos bendradarbį 
Kazį Karužą. Dėkui už dėmesį 
ir už bendradarbiavimą. Plati
nimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 
2 savaites nemokamai. Visi skai 
tytojai prašomi remti Naujie- 

) nas ir jas platinti. Visi lietuviai

SWNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis potlrfnklmas fOIIm jvsIrlŲ prrkfv, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9/m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette PTike. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette narke. $38,000.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originali 25 m. statyba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambariu 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk- 
u, Marquette Parke. Vyras keliamas 

po Nauju Metu kitur. Reikia pirkėjo 
su $5.000 savo pinigu.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru ranku priešais parką. 
Naujas sazo šildymas ir nauia elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa 
jamu. Palikimas

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis bizniu Arti 63-čios ir 
Campbell. Virs $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY

— Pr. Dovidaitis išrinktas To
ronto lituanistinės mokyklos Tė 
vų komiteto pirmininku, H. Su 
kauskas — vicepirm., L Ross— 
sekr., A. .Vaičiūnienė — ižd-, O. 
Ažubalienė, G. Gaižutienė, B. 
Prakapienė ir D. Karosas — pa
rengimų komisijon, A. Petru
lienė, B. Saplys ir V. Sendzikas 
— kontrolei. Mokyklos metinė 
apyvarta yra $17,000, kurių di-

Didžiausias kailiu 
pasirinkimai

P6-* vienintelį
If lietuvi kailininku EpT 

Chlcigoje —

^^Lnormaną 
/®>gkBURŠTE1NĄ 
'J^Eį|SNjįfcJeL 263-5826 

yikVIĄ yw (i*taigoa) ir 
677-8489 

JtfT (buto)

Ii, įteikė šimtinę MaSinų"(oiidui, 
; Tai yra jo :uitroji*Tok o put dy- 

’ džio auka, lik abejais atvejais 
’ jis prašė pavardės neskeibti.
į — Keliaujanti aplink pasaulį 

Australijos lietuvė p. Ugienė pa 
tikslina, kad ji ne Ceilone buvo, 
bet Singapūre ir nei ten, nei 
kitur jokių rublių nepirko ir 
jų nematė.

— Juozas Jasiūnas ir jo sesu
tė p. Delia Kirklienė iš Gagę 
Park apylinkės žiemos metui iš 
vyko i St. Petersburg, Fla.

— Romas Urbonas, savinin
kas delikatesų krautuvės: Brid
geport Delicatessen, 3263 So. 
Halsted St., ir Cicero Delicates
sen, 4900 W. 14 St., įteikė De
šimkę Naujienų paramai 
administratorę Kristiną Austin. 
Dėkui. R. Urbono krautuvėse 
yra parduodamos Naujienos ir 
kiti lietuviški laikraščiai.

»aUJLCNvMis aemei »u«Jo CO metų Minint tą sukatų gerbtam ptrmuj< 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmb 
aus ir atliekant būtinas pareigas Amžinam lietuvybės 
olamaa Naujienų platinimo vajus?

<MJJIENOS tvirtai stovi ir kovoja ai Lietuvos ir pavergtų 
□eidamos tr nesidėdamos t sandėrius su okupantais 
Intais

NAUJIENOS palaiko tisas lietuvių demokratines grupes, jų oendras tnrtttu. 
d j as ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bet tikslus.

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

Cudėl Naujienų vadovybė tr Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
.šelpdama platinimo rajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
tpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
{raudinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietu* os ir ios žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
mrištu reikalų renesa^k.
KAINUOJA: Chicago)* Ir K«n»do|* metams — $30.00, pirse’ m*tų — $1$.00, 

rrlms mėn. — $830, rl*n*m mėn. $3.00. Kitos* JAV rlttose m*t*ms 
— $26.00, putai m*tų — $14.00, vl*n«m mėn. — $2-50. UžsUnluo 
m — $31.00 m*t«mK Susi pažinimui slunil*m» s*v*itf n*molum*L 

t*rašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________________________ :__ . '

Or. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik >_

Minkštais viršeliais tik___________________________
Or. A. J. Gvss*n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelioitės po Europa Įspūdžiai. Dabar tik .2______

• Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 
kitoinįs progomis Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti , jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė; 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą, as- 
niėnį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas. Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 Sb. 
Halsted St., Chicago, Dl. 60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. . (Pr.)

—Anna ir Juozas Bimba, New 
port Richey, FIa„ siunčia kalė
dinius sveikinimus ir Naujųjų 
Metų gerus linkėjimus visiems 
savo pažįstamiems, visiems 
Naujienų bendradarbiams ir 
skaitytojams. Dėkui už ta pro-, 
ga atsiųstą -?10 auką Naujienų 
paramai.
— Andrius Ignaitis, Brooklyn, 

N. Y., po ilgesnės pertraukos 
vėl tapo Naujienų prenumera
torium. New Yorko apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 3 
mėn. tinkamesniam susipažini
mui, todėl pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už dėmesį.

— Jonas K. Kairys su žmona 
sveikina savo artimuosius, bičių 
liūs ir pažįstamus Žiemos Šven
čių proga, linkėdami visiems į- 
manomai linksmų Kalėdų bei 
sėkmingų Naujųjų Metų! Vietoj 
atvirukų — laiškučių, jiedu “at
siperka” 100 dolerių auka, iš
dalinę ją: Maironio Lituanisti
nei mokyklai, New Yorke, $50, 
kita tiek — laikraščiams, po 10 
dol. Darbininkui, Dirvai, Drau
gui, Keleiviui ir Naujienoms. 
Naujienos dėkoja p. J. K. Kai
riui už auką, kurią atsiuntė per 
Maironio Lit. mokyklos vedėją 
Gintarę Ivaškienę.

— Pranas Paulauskas iš Mar
quette Parko apylinkės tapo 
Naujienų skaitytoju, perimda
mas a. a. Juozo Juraškos prenu 
meratą. Taip pat naujaisiais 
skaitytoj ais tapo tos pat apylin 
kės Jennie ir Charles Chiston, 
ilgametės skaitytojos a. a. Ceci
lijos Machulis giminaičiai. Jie 
atsisakė jiems priklausančių pi
nigų už Įmokėtą prenumeratą, 
linkėdami, kad Naujienų pre
numeratoriai nemažėtų, kad lie 
tuviška . spauda . gyvuotų, kad 
būtų gyvi dr. Vinco Kudirkos 
žodžiai — išvirtus vienam stul
pui, turi būti jo vietoje pastaty
tas naujas- Sveikindami naujuo 
sius skaitytojus,dėkoj ame jiems 
už dėmesį Naujienoms ir pui
kias intencijas. !

Tuo tarpu Bacevičius, near- 
tistiškai gestikuliuodamas, na
mų savininkams pradėjo savo 
kūrybą taip skaityti:

— Antai iš Rytų, nuo Da- 
men juodas debesys ateina.

Išrinkite mane draugijos pir 
mininku, o mano draugus — 
valdybos nariais.

Tai aš, Bacevičius Juzys.
Tuos debesis prie Deimon 

sustabdvs. t

Jeigu taip iš tikrųjų būtų, 
tai mes jį jau rinktume, bet 
mes visi juk žinome, kad nie
ko iš to neišeis. Juzys jokios 
magiškos jėgos nebeturi. Jis 
gali paskubomis pakalbėti, 
bet ne padaryti...

Poetą prisiminęs, labai jau 
nepoetiškai užšoko ant scenos, 
rankas pasiraitojo iki alkūnių 
ir pradėjo rašyti kandidatus, 
kuriuos jis norėjo. Jis perskai 
te Jono prašymą išrinkti jį se 
kretorium, o tai reiškė didelį 
norą išstumti tikrąjį sekreto
rių .Jis pats perskaitė Jono 
laišką, o vėliau užsigynė. Jis 
tvirtino, kad tokio dalyko nes 
kaitė.
Vardus galėjo perskaityti sek kivečiami susipažinti su Naujie- 

retorius arba kitas valdybos 
narys. Juos užrašyti 
galėjo kiti, o ne pats Bacevi 
uius.

OPENINGS
Competitive salary and Com

pany paid benefits.

Apply in person

$2.00
G«1im* t«ip pat užsisakyti paštu, atsiuntus Jekj arba money orderį prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pirdavtaas ir TaizyniM 

2644 WEST 69?h STREET 
Tolofj REpublle 7-1941

Marquette parko namu savininkų rūMSciaL^^hi^d’ir ręikąlą,.j^ skuilai xetiiouluu- 
Būdingos susirinkimų nuotrupas

vertėjo užrašinėti kitų vardus, 
nes tai buvo paruošimas “am
žinai” vadovyltei.

Pirmininkas, paskaitęs tei 
singą pastabą laikraštyje,. rin
kiminiame cirke p r a virko 

ašaromis ir pradėjo 
krctorių ugnies rykš- 

kaltindamas jį, kad jis 
Jeigu ne

parašyta, tai 
jam buvo pasiūlyta neteisin
gumą pataisyti, bei jis ne-dri- 
so to padaryti.

......  ■■ ■ *i ■■■■!—r    i . ■ .u BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
........................-- ---------------------------1 ------------“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSĄ 
NAUJUMO*, CHICAGO I, MX. — ThurWey, Doownter 9, 19F«---------------PAKSKEMA MWNT1IC

nomis ir pareikšt savo asmeni- 
taip- q>at šką nuomonę jas užsisakant.

Bridgeport© apylinkės tau-
Pačiam pirmininkui ne- tietis, sužinojęs apie Naujienų

Juozas Bacevičius, privedęs 
prie liepto galo Marquette Par 
ko Lietuvių Namų Savininkų 
draugiją, bet norėdamas ir to
liau su savo ištikimais sėbrais 
būti šios draugijos vadovybė
je, pradėjo paskutinį susirin- dramblio 
kimą labai jau poetiškai. Kar-lplakti se- 
todamas ne savo kūrybą, bet temis 
pamėgdžiodamas tikrus poetus neteisingai parašęs 
tus. ■ - ’ w teisingai buvo

Musu poetas keldamas iš 
miego apsnūdusių tautą, savo 
eilėraštyje sakė: j

Antai, pažvelkite Rytuose, Susirinkime buvusieji prisi- 
jau saulė teka. mename, kad niekas Jono sek-

Prabudę paukšuiai pagiryje retoriaus pareigoms viešai ne
šneka... pasiūlė, o Bacevičius vis dėlto

jį įrašė, tai kaip čia atsitiko? 
Bacevičius, aišku, jį į sąrašą 
įšniūgelino, bet vėliau užsigy
nė. Sekretorius norėjęs pasi
aiškinti, bet pirmininko žiau
riai buvo nuo mikrofono buvo 
nustumtas, žmonės girdėjo ir 
žino, kaip buvo parašyta, o 
kaip buvo paskaityta. Jie taip 
pat matė, kokios grumtynės 
ėjo prie mikrofono. Kam rūpi 
stebėti, kaip pirmininkas gru
miasi su valdvbos nariais?

REAL ESTATg FOR SALE 
Nimti, žemė — Pardavimui

Geras ir įtikinanč7as kalbas sakyti 
'mokėjusi Dixie Lee Ray išrinkta Wa
shing tono valstijos gubernatore. Ji 
planuoja -surengti pačią didžiausią 
džiaugsmo partiją ir bešokdama nori 
įsisukti į valstijos gubematūros ru- HELP WANTED — MALE-FEMALE 

perimus. Ji yra- pasiryžusi gerokai ap- Reikja Darbininku |r Darbininkiy 
valyti .valstijos įstaigas ir prižiūrėti, 
•rad kiekvienas užsidirbtu sau duoną. 
Tinginiu darbe ji netoleruosianti.

aukomis bei renginiais. Mokyk
lą lanko 244 mokiniai, moko 26 

. mokytojai, šiemet įstojo 34 mo
kiniai.

.— Vytautas F. Beliajus, tau
tinių šokių ir folkloro žurnalo 
“Vilts” ledėjas ir redaktorius, 
Box 1226, Denver, CO. 80201, 
švenčia šio žurnalo 35 m. su
kaktį. Sukakties išvakarėse, 
lapkričio 26 d.,The Denven Post 
dienraščio kolumnistas Glenn 
Giffin išsamiu straipsniu pami
nėjo V.F. Bėliajaus ir Vilties pa
stangas, atvedusias į neabejoti
ną pasisekimą. Sukaktuvių pro 
ga buvo suruoštas vakaras, ku
riame dalyvavo įvairios 'grupės 
su savo šokiais bei programo
mis. G. Goffin straipsnį užbai
gia linkėjimu: Happy anivėrsa- 
ry Viltis, and Vytš, too.

— Sandaros Seimas, įvykęs 
lapkričio 14 d. Chicagoje, išrin
ko naują Sanadros centro val
dybą: Povilas P. Dargis—prezi 
dentas, Aleksandras Chaplikas, 
vykdomasis viceprezidentas, ki
ti viceprezidentai yra „— Alena 
Devenienė, Caci Oksas, dr. Al
girdas Budreckis, Vytautas Uz- 
nys, Vladas Bajerčius, centro 
sekretorius ir Sandaros redaktd 
rius— Grožvydas J. Lazauskas, 
iždininkas — Antanas Vaičaitis, 
ižd- pav. — JuzėGulbinienė, 
teisinis patarėjas — dr. K. Šid
lauskas. Taip pat išrinkta kon
trolės komisija, švietimo komi- 

Įsija, iždo globėjai.
— Melrose Parko SLA 125 

kuopa Juozo ir Felicijos Urbe- 
lių namuose turėjo metinį susi
rinkimą š. m. lapkričio 28 d. 
Kitiems metams perrinkta ta 
pati kuopos valdyba su jos ilga
mečiu pirmininku Niek Petrai
čiu. Pažymėtina, kad pirminio

BEST THINGS IN LIFE




