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TRUMPAI IS VISUR

Politi-

įstaigos Joįpareikalavo atvykti j 
Washingtoną tardymui. Kad mi
nėtą pirklį jėga galinis būtų at
gabenti j Ameriką,’ reikia, kad 
Amerikos vyriausybė formaliai 
jį apkaltintų kriminaliai nusikal-

buvo
Wn»v
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Ramiajame Vandenyne (Pacifiko 
okeane) bus daroma sovietų lai
vyno raketų išbandomųjų šaudy
mų antroji serija ir perspėjo lai
vus ir lėktuvūs. kad vengtų plo
tų, kur tie šaudymai vyksta.

faktmai buvusį pasiuntinybės 
žvalgybos agentą.

Otcr One Million Lithuanian 
In The United States

■Illinojaus namų apšildymo 
reikalams dujos bus imamos iš 
Alaskos, jei Amerikos'kongre
sas ir federalinė jėgos komisija' 
patvirtins planą, kurį žada įgy- ] 
vehdinti mišri Amerikos ir Ka-1 
nados bendrovių sudaryta kom
panija vardu Arctic Gas Project., 

Tam reikalui numatoma iš 
Prudhoe įlankos Alaskoje ir iš 
Mackenzie Deltos pravesti vamz 
džius iki Amerikos vidurio.

DACCA, Bangladeš (Benga
si. —. Kariškasis ’ valdovas

MASKVA, Rusija
piečiai labai norįai lanko JAV suruoštą Dviejų šimtų metų Ame
rikos laisvės ir ' nepriklausomybės parodą, bet sovietų valdžios 
agentai stengiasi tai parodai pakenkti. Lapkričio 17 buvo pranešta, 
kad parodos patalpose buvo padėta galinga bomba, bet josios ne
rado. Vakar vėl telefonu pranešė, prie parodos paskirtam sovie
tų vaidininkui, kad parodoje padėta galinga bomba, bet šį kartą 
patys rusai josios nęt neieškojo.

vą eksportuojančių arabų šabų 
kariškos valdžios reikalauja pa
kalti 15%,.bet Irano nacional. 
Alyvos kompanija privačiai tvir
tina, kad alyvos eksporto kaina 
MJ» nedąuvieu katp 10%.

laikomas prieš jo _ 
lauja jį išleisti. “Sulaikytasis” 
K. S.Keun’as yra FBI protekci
joje. Jis papasakojo kongreso 
atstovų papirkinėjimo paslaptis 
ir prašė Amerikos vyriausybės 
suteikti jam politinį prięglobstį.

P. Korėjos pilietis, pirklys 
Tohgsun'Park’as, kufs' papirki
nėjo kongreso atstovus, sėdi Lon-

kbse kariuomenės ir policijos 
vadovybę.

Britų delegacija Ženevoje, 
lyg ant tvoros sėdėdama, dar nė
ra nusisprendusi, į kurią pusę 
šokti. Jie lyg ir stebi, kaip de
rybų reikalai klojasi. Bet pa
skutinę savaitę jie, atrodo, yra 
su tikę pereinamame valstybės

ją, kuri pagelbėjo Šiai naujai 
valstybei atsipalaiduoti nuo Pa
kistano,; dabar kurstanti neri
mą išilgai Bangladešo ir Indijos 
pasienį.- žiauri7 Rahman, kurs 
prieš 13 mėnesių paėmė į savo 
rankas valdžią, ir prieš savaitę 
laiko pasidarė/pilnu Bangladešo 
diktatoriui apkaltino Indiją, kad 

j ji kurstanti Bangladešo opoziči- 
i ją* ir^j ai''shihčianri-ginklų triįa- muose projektuojamas filmas 

nebus rodomas. •
’ ♦ NančyMikužiutėęiucagos 
bose buvo užpulta, bandyta atim
ti jai rankinuką, nulaužta ranka

Pietų Korėja 
pasipiktinusi

Rumunijos žvejai gaudo žuvis Greace 
Šime ežere rumunai gaudė i

WASHINGTONAS: ;Sen,'C. 
H. Percy mano, kad respublikonų 
partijos gubernatorius Tompso- 
rias neturės pakankamai laiko 
rūpintis 1980 m. prezidentiniais 
rinkimais, kadangi jis turės be 
galės daug darbo tvarkydamas 
Illinojaus valstijoj reikalus “Aš 
nenorėčiau turėti jo bėdų ir rū
pesčių”, — pasakė sen. Percy.

Gub. Tompsonrias pereitą sa
vaitę respublikonų gubernatorių 
suvažiavime buvo pasakęs, kad 
išrinkus prezidentu Carterį, se
natorių era pasibaigė. . Dabar, 
esą, gubernatoriai yra geresnė
je padėtyje vadovauti preziden
tiniams rinkimams.

WASHINGTONAS. — Wash 
ington Post pasižymėjęs žurna
listas 'Carl Bemstein’as £asi-

siradęs kariuomenės bazėje, tuoj į nine, 
suorganizavo ir pasiuntė karius 
į La Plata gaudyti pogrindinin-

je dalyvauti, prašant juodųjų ir 
baltųjų delegatams, skirti Rode- 
zijai pereinamame laikotarpyje 
Britanijos gubernatorių ar ko- 
misionierių.

Ministeris pirm. Smith’as bet* 
gi. pareiškė, kad jo vyriausybė 
svarstysianti''tik sekr. Kisinge- 
rio pateiktą ir rugsėjo mėn.'pri- 
imtą planą,\ perduodant7 Rbdezi- 
jos.valdymą j uodiešiems.’ - -'" t

Prašo panaikinti 
benzino kontrole

lapkričio mėnesį speciali ru
sų grupė apėjo visus parodos už
kampius, ieškodami padėtos bom 

j bos, bet jos nerado, šį kartą pa- 
• tys rusai nutarė, kad tos. bom

bos neverta net ieškoti, bet pa- 
Pietų Korėja yra pasipiktinu- rodoj buvusius 1,600 lankytojų, 

si Amerikos elgesiu, aiškinant kaip praneša Associated Press 
kongreso narių papirkinėjimo agentūra, iŠ parodos išvarė. Apie 
skandalą. P. Korėja prikiša. lankytojams susidariusį pavojų, 
Amerikai, kad ši prievarta sulai-1 pranešė rusas, priskirtas prie pa
kanti P. Korėjos pasiuntinybės] rodos, bet amerikiečiai nieko

NEW ORLEANAS. — Fede- 
r&linės energijos j administrato
rius F. G^- Zarb’as- siūlo prez-. 
Fordui panaikinti benzino kon-’ 
trolę, kuri dabar neturi reikš
mės, kadangi-benzino rinkoje 
yra perteklius. Jo kontrolė tik 
pabrangina benzino prekybą.

Federalinės energijos adminis
tracijos direktorius atsisakė 
pranašauti, ar OPEC’as pabran
gins alyvą 10-12%. Jis' sako, 
kad to nieks negali iš anksto ži
noti. Net OPECo ministerial ne
žino, nes jie nėra iš vyriausybių 
gavę instrukcijų.

Amerikoje spėliojama, kad 
alyva išrėžančių šalių trustas 
OPEC alyvos kainą pakels du 
kartu: jpirmą kartą 8% dabar 
gruodžio mėnesį susirinkę 
Qatar’o sostinėje Doha ir kitą 
kartą vėl.7-8% 1977 m. <

Filipinų modemai nori 
. > autonomijos * - * 

MANILA. — Moro nacionali
nis Išlaisvinimo Frontas paskel
bė reikalavimą duoti Filipinų j “imperializmą”- ir reikalau 
pietiniame gale gyvenantiems r 
musulmonams savivaldą. Tuo 
klausimu, Libijai tarpininkau
jant, šio gruodžio 15 dieną Li- 
bijoję įvyks konferencija, bet 
Filipinų prezidentas Ferdinand 
Marcos pareiškė, kad absoliuti 
autonomija visiškai neįmanoma 
duoti. Filipinų moslemų (musul
monų) riaušėse per Ajnetus žu
vo 5,000 žmonių. Dar $9.7 mil. dėl CTA

SPRINGFIELDAS, Hl. X. Gu
bernatorius Walker pasirašė 
$9.7 milijonų Illinojaus paskyri
mą Chicagos Tranzito Adminis
tracijai (CTA), kuri už tuos pi*

Sovietai visą mėnesį 
Pacifike šaudys 

.MASKVA. Sovietų Sąjun-

Geležinkeliai siekia 
valdžios pašalpos 
ČIKAGA. — ’Ryk Čikagą jun

giančios geležinkelių bendrovės 
pasiuntė į Washingtonu- savo at
stovus pasirūpinti pašalpos rei
kalais.- ’ * ■ ,

Sulig reformų aktą, geležin
keliai 1976 m. turi teisę gauti 
1.6 bil. dol. iš federalinės admi
nistracijos geležinkelių bėdoms 
tvarkyti. '

''' Kisthgerio planas arba nieką
ŽĘNEVA. -^-1 odezijos ministeris pirmininkas lan Smith’as 

pareiškė vedančiam Britanijos atstovui Tvorui Richardui,
kad derybos ^M.Rodeąjo® likimo gali išlėkti per langą, nebent 
bus priimtas derybų pagrinde seki.. Kisingerio planas. Ministeris 
pirmininkas Smith’as atvirai pasirodė įpykęs. Būk tai jis britams 
pasakęs; “jei jūs atmesite rugsėjo mėnesio susitarimą, priimant 
sekr. Kisingerio planą derybų pagrindan, tuomet jūs būsite at
sakingi dėl derybų nepasisekimo’

•„ Rugsėjo mėnesyje buvo susf- 
rarta ir priimta Kisingerio pla
nas, kuriame .nrunatomą palaips- 
niui'juodiesiems perleisti valdy- 
ti 'Rodeziją. fpagal Kisingerio 
planą, turėtų būti sudaryta mai- 
šyta jjaltųjų ir juodųjų vyriau
sybė, vadovaujant juodžių mi- 
nistęriūi pirmimnkui. Baltieji

rika ir galėtų jį iškrapštyti iš 
Londono, bet ir tai susidaro 
daug keblumų, kadangi jis yra 
P. Korėjos pilietis.

Tuo tarpu P. Korėjos vyriau
sybė siunčia Amerikai stipraus 
išsireiškimo notas, reikalauda
ma gražinti į p. Korėją pasiun
tinybės tarnautoją Keun’ą.

jančių demokratiškų reformų Is
panijoje. Taą JAV “imperializ
mas” esą pasirriškiąs Pietų Ame-, 
rikos lotynų valstybėse, kurio
se JAV laikanti karines bazes.
Kiek nuošimčių pabrangs alyva? 

’^TEHERANAS
koji valdžia ir civiliniai alyvos 
valdininkai suskilo negalėdami 
rasti bendrins kalbos, kiek nuo-

f Tha FinĖ and Geoatest \
Lithua^rian Dady m Amerwa

Argentinos teroristai 
paleido karininką

- BUENOS AIRES.Argen- 
tinos pogrindžio partizanai bei 
teroristai š; m gęgužės 30 buvo 
pagrobę vieną: ArgĄitHiOs -ka
riuomenės karininką. Beveik -6 
mėnesius jį išlaikė La Platoje, 
Gorina priemiestyje, š-.’ m. gruo
džio 7 paleido (.'laisvę.

raščio redakcijos ir mano verstis 
tašant knygas. Jis 1973 m. lai
mėjo Washington’© Post’ui Pu- 
litterio premiją už seriją para
šytų straipsnių, aprašant Wat
ergate skandalą.

“Labai sunku apleisti Wash
ington’© iPost’ą, — sakė Bem- 
Btein’as, — kariame pradėjau 
dftbb- turėdamas 16 metų — pu-

žydai nepamiršo Inkvizicijos

žęmų reikalų rninisteris Yigal 
AŽfen ‘įiašmėricė’^ Ispaniją, ku
ri “negarbingai” pasielgusi su 
Pasauliniu žydų Kongresu, ku
rio konferencija ką tik baigėsi 
Madride. Dėl to PŽK (Pasauli
nio žydų Kongreso) lyderiai at
šaukė savo prašymą gauti audi- 
enteiją pas karalių Juan Carlos. 
Ta audiencija būtų turėjusi 
reikšti, soimbolišką susitaikymą 
tarp Ispanijos ir žydų, kurie te- 
reikšti simbolišką susitaikymą 
bėra nedraugiški nuo pat Inkvi- 
zicijos pradžios 1912 metais, 
Alion pavadino ėžK' “naiviu” už 
konferencij os šaukimą»Ispani joj.

Nedraugiški Ispanijos socialistai
MADRIDAS. — Ispanijos so

cialistų partija baigė savo pir- 
imą po 40 metų kongresą priėmu- 
• sį gerą tuziną rezoliucijų, pa- 
I smerkiančių Jungtinių Vaisty

siantis žmonių. Parodą uždarys 
gruodžio 13 dleaą? * '

Sovietai kiaulių slogos neturi?

LENINGRADAS. — Georgij 
Garpuchin, Infuenzos tyrimo in
stituto direktorius, pasisakė ne
tikįs, kad Sovietus šiemet ičtiks 
kiaulių slogos epidemija ir dėl
to jokio'masinio skiepijimo ne
planuojamą^ tačiau —f atsargu
mo sumetimais — skiepų atsar
goje esą.laikomi ganėtini kiekiai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

T o Tėvas Borevičius,'įtakingas 
jėzuitas?yįttęltą ketvirtadienį 
savo pažįstamiems jąų. pasako-

suruoštą amerikiečių parodą
Rusai ir Maskvoje gyvenantieji užsie-

JAV karo lėktuvai 
parduodami Indijai
WASHINGTONAS 

niai Washingtono sluoksniai pa
stebi,'kad prez. Fordo adminis
tracija patylomis sutiko parduo
ti Indijai A-4 Skyhawk tipo bom
bonešius.’ ’ ■'J

Toks prez. Fordo administra
cijos žingsnis, aišku, sukels pa
sipiktinimą Pakistane, kuris jau 
senai skundžiasi, kad Indija yra 
ginklavimo srityje pralenkusi 
Pakistaną ir prašo parduoti ko
vos bombonešius tipo A-7, -Pen
tagonas yra sutikęs Pakistano 
prašymą patenkinti, bet vals
tybės departamentas sekr. Ki
singerio asmpny patarė parda
vimą sulaikyti iki naujasis pre
zidentas perims Amerikos valdy
me. . ., <. • ■

^4^W*w**,w*:*

Aarodo, kad pati amerikiečių 
paroda yra pati didžiausioji bom- 

Hetų Korėja sako^kad jis yra i ba visoje Sovietų Sąjungoje. Į 
‘ V VaĖą ir reikš- ‘parodą važiuoja ne tik maskvie

čiai, bet ir tolimesnių provinci
jų gyventojai. Visi turi progos 
pamatyti, ką amerikiečiai per 
200 metų padarė, kokį progresą 
pasiekė ir ką davė krašto gyven
tojams...Parodoje yra šių dienų 
amerikiečių gyvenami butai su 
visais įrengimais. Parodoje yra 
jaunų žmonių grupė, kuri atvy- 
kušiems rusams labai gražiai ru
siškai išaiškina Amerikos istori
ją ir pasiektą, pažangą. Ypatin
gai rusai klausosi pranešimų 
apie Amerikos teismus, piliečių 
teises, policijos pareigas, darbo 
pasirinkimą ir laisvę keliauti ne 
tik į bet kurią Amerikos vietą, 
bet ir į užsienį.

■ Kiekvienas parodos lankyto
jas, išeidamas iš parodos, gau
na Amerikos konstituciją ir vi
sus josios pataisymus. Įteikia
moje brošiūrėlėje, paruoštoje 
gražia rusų kalba, pasakojama 
apie pagrindinius konstitucijos 
dėsnius ir praktišką tų dėsnių 
vykdymą. Bet labiausiai rusų 
dėmesį atkreipia Amerikos bal
suojamoji mašina-. Ji pastatyta 
su visais Amerikos poetinių par
tijos kandidatais, įskaitant ir 
komunistų kand'datus. Lanky
tojams duota teisė balsuoti. Jie 
Uždaromi į , atskirtą būdelę, ku
rioje gali pasirinkti pageidauja
mus kandidatus. “Balsuotojams” 
paaiškinama, kad krašte pirma 
pravedami pirminiai rinkimai ir 
atrenkemi kandidatai. Sovietų 
piliečiai gali balsuoti tiktai už 
komunistų partijos parinktą 
vieną kandidatą, o jie matę, kad

I Amerikoje piliečiai gali pasirink
ti labiausiai mėgiamą kandidatą.

Nuo lapkričio 11 dienos Mas
kvos Sokolnikų parke amerikie
čių suruoštą parodą jau aplankę 
214,000 sovietų piliečių. Visi ste
bėjosi amerikiečių padaryta pa
žanga ir gaminamamomis leng
vatomis įvairiems patogumams 
bute, gatvėje ir darbe. Lauke 
snigo, kai gautas įsakymas už
daryti parodą, bet gatvėje bu- 

, Indija prašo parduoti jai $00' vo eilė, kurioje stovėjo visas tūk- 
IcbvA Mkrirvų' bei bombonešių

m.
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žinti su Vakarų. Vokietijos. (Ulmo) teisirto sprendimu,- 
kartu ir $u visa byla, kurioje įvairiomis bausmėmis nu-

augšto rango dvasiškiui daviau susipažinti su tos bylos 
aprašymo į Vokiečių teismo pavedimu l duomenimis

Cwrtifktfw
(MiriHnOT*

žydų ir dar Įdek kitu tautypių bet daugiausiai žydų) 
žudymus,'Įvykdytus Lietuvoje, maždaug 25 kilometrų 
platumo juosta pagal Lietuvos ir Vokieti jos rubezių,

jūs darėte, Lietuvą okupavus bolševikams?” -Tai.labai 
nevykęs savęs ir visos mūsų tikrai nekaltos tautos teisini
mas, nes tokiu ^pasiteisinimu” yra gi pateisinamas pats 
žydų žudymas, tas baisiausias nusikaltimas, kuris, tikrai

susirinkimas.-.-greitai.- r J Pamok^a1
jis irgi terškėsi savo.p 
suomenme'-vėikla>. Ir* dabar 
tonfe jį tokįps pat Jąunatviš- 
kps-dvasiosįar jaunų- iš veido, 
norsįir sulaukusį jau-79 savo 
amžiaus'metu. ■■

Sutirtą dieną ir valandą prie 
Jaunimo Centro susirinko ŠeMo

Žydams vokiečių okupatoje Lietuvoje
. ■ v. ”' •

Sis klausimas aktualus šiandien todėl, kad žydai kal
tina visą lietuvių tautą* dėl tų’jiems padarytų neteisingu
mų, skriaudų, net Jų tautiečių žudymų II-jo Pas,, Karo 
metu, vol^ečiįt oįcup. Lietuvoje. . • , rilr'.-■ :.vK 4 

Lietuviainuo tų jiems metamų kaltinimų ginasi,-teisina 
si, , bet kartais taip, kad jie ima teisinti ne pačią musų 
tautą (kuri vįsą del žydams padarytų skriaudų dr žiau
rybių tikrai nekalta) o gina tikruosius žydų žudikus, at-

I.undzta, parodydattris savo 
re išauk Įėjimą ir rėkdamas: — 
'Lauk iš čia! Męs norinre mel
stis...." Tota^jn dicesysitran 
priminėj Naujame Testamente 
Aprašytais 'fariziejus. IJeWvJ, 
nukik; -. Rririiruš Rąmtftis

vo'.parodymus davė net 177 liudytojai, jų tarpe ir eilė 
lietuvių taipgi ir iš Amerikos (prel. M. Krupavičius ir 
kiti)irgi išklausta 6 ekspertai: posėdyje perškžityta 
dar visos eilės 'policijos ir teisminių protokolų. ?ByĮa.na
grinėta Su prisiekusiais posėdininkais, labai kruopščiai: 
taipgi surašyti išsamūs motyVat Sprendimas palyginti 
labai švelnus, nes už masinius -(šimtus ir tūkstančius) ne 

/kaltų žmonių, jų tarpe kūdikių vaikų ir senelių,..sveikų 
ir iš ligos patalo ištrauktų, het ir lietuvių, atėjusių at
sisveikinti savo draugų, sušaudymą, už .tą iki kaulo sme
genų sukrečiantį nusikaltimą nei vienas tų nusikaltėlių 
negavo mirties bausmės, kurios jie, mano nuomone, 
visi buvo vertu Jie nubausti tik kalėjimo (Zuchthaus) 
bausmėmis, kaikųrie tik po 3 metus.

Toje byloje labai plačiai teismo motyvuose aprašy
ti Lietuvos žydai, taipgi ir Sėtuvių.,tauta, kaip labai, 
augštos moralės. Ji parodyta, kaip žydų niekuomet nęs- 
kriausdusi ir jų žudymu nekalta. Tiesiog nudfcabuy kad 
niekas iš mūsų tais anos bylos duomenimis nesidomi ir 
nesiremia, net ir tie, kurie Žydų skundžiami Amerikos

301taU’ jei nenorime būti žydų tautos' apkaltinti 
‘ne M'«vanse]jjosr;/‘druskaV^nte bendrininkavimu žudikams, tai nęturi-
■— nė tik. feikščioiiiško gx’ve- me nusikaltėliam^ jų neprašyti ir nėsamdyti,- “advoka- 
minio,'bet ir lietuvybės sąžinė, tauti’’, juos gintį, dargi- tuo labai nevykusiu argumentu 
.Rimto amžiaus sulaukusiam «0 ką jūs padarėtes”. 0 jei kas mūsų nori savo, minty- 
^Dievo ” akin'osf11 'sė,'^turėdamas teisėju savo sąžinę) tikrų >jiųmksdtėlių
ir iexo pa a mos. ...bylą išpręsti, tai pirma t^šsiaiškina tos bylos aplinkybes/

(Bus daugiau) - - tikrai neginčijamų, autentiškų šaltinių. - ' -

VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBĘ
IR MES JOS ŠVIESOJE 

(Tęsinys) g .

8V?9 $o marlėm AV6..
fWfWHi #04SS

girdėti apie Sibiro ką. jus dareto/ atsikirtimu.Turime aiskmiį.nųo , zų-;
’žuyT,s,5^ p^rtizą- dikū atsiriboti ir gintis patys, save ir visą mūsų tautą 

nūs, isipekinta? ..bažnyčias -ir argumentais,;iš esmės kaltintojamšrp^akydami-
pam . savo griežtą Ne!į nes už nusikaltimą atsako kiekvienas:

Atskleisdamas tplažžąl^naušu 
sukatuvininko ' Dr.
Z.' Danilevicfūš^^S^ii‘i§yy’ais 
faktais parodė jo dvasihgtmia,

5'^ą
»o«Ad«d d*4y —

- 'jnfiMoarniiiTWWIH

jau buvo ’nformnotas 
vykimą, labai nervinosi. Išklau
sęs p. J. Bagdžiaus informaciją 
ap e atvykusiųjų misiją, labai 
naviai atsakė, kad t e film ii 
yra gana priešingi komunis
tams, už tat ir nori parodyti lie
tuviams...

Po lokio kun. Kezio pasisa-. 
kymo, kalbėjo keli iš atvyku- 
s ų, jų tarpe ir J. Kreivėnas, 
d jodami s išsam’,’ paaTkinirią, 
pabrėždamas, kad Joą flmos bu 
vo pagamintas Lietuvos prijun
gimą prie Rusijos paminėj mui,. 
o č.a atsiunčia su ‘‘Lietuvos Jau 
n'ino Šventės" pavadinimu ir 
Maskvoje sukurtais ‘ tautiniais” 
Tfbais, kuriuose nieko nėra lie-

• •» ’ - / r *■ * ‘ f v

tuviškoj tai tik yra kelių' slaviš-
chbrakte- 

visai ' svetimas 
linų tekstui iš-

p Kam V. Zakarausko pagerbimas
Lietuvių Spaudos Klubo susirinkime

1976. XII. 3 d. Chicagoje, staiga susirgo. Jau gulėdamas

Į ką atvykusios komi- kūi pagerbti jo 70-tiės metų šu ;Čįa a; 
s’jos dalyviai pasisakė, kad bus- 
pa daryt i reikiami žygiai, kad 
rusų filmai nebūtų rodomi. Kar 

kad kun. Kezys atšauktų tų fil
mų rody'.ųi. i ką. kun, Kezys at
sakė:' “anksčiau: jis ątsistaty- 
d ns iš savo pareigų,- negu -at- 
auk?&ntuoTahri filmų ro- 

: Lmų,". Tada vienas iš'.atvyku- 
s'ų atsakei — Matoma;., jauni
ni,?, centro Maskva turi daugiau 
gailos, negu Jaun ino Ce^ti-o va 
dovis’?' >

Į tads pasikalbėjimus Įs k'š- 
i'ėkviėsias' kuTkoks Antana:-

lams, jo kunigišką šventumą, P.-STRAVINSKAS 
principingumą ir tieson' mei
lę viąiems lietuviam*, nežiū
rint kokių jie bebūtų-pasaulė-, 
žvalginių ar politinių įsitiki
nimų, kad tik būtų dori žmo
nės ir ištikimi savo tautai ir 

.Tėvynei .Lietuvai. $iais savo 
asmenybės bruožais mūsų so- 
lenizantfls sigijęs ne tik mi
sų, bet ir plačios niūsų visuo
menės pagarbą bei inęilę. Sa
vo taip gražių ninčių, įspū
dingą kalbą Dr. Z. Danilevi
čius baigė nuoširdžiais linkėji
mais kanauninkui-sukąktuvi- 
ninkjuį, savto ir jo pagerbti su 
sirinkūsšųjų vardu, o (visi klau 
šiušieji kalbą palydėjo ilgu ir 
jausmingu plojimu. ' v

Inž. D. Adomatčhi žodis ’
Aiškiai įr gražiai perskaitęs, 

tą pagrindinę -Dr. Ž. 'TJąnilęvi 
čiaus ka]į>ą, inž. D. Adomaitis 
tarė dar ir savo trumpą žodį, yra buvęs ir kurio jokiais motyvais negalima pateisinti, 
turintį visiems pamokomo- įj- tuo. atveju, jei didžiausia žydų Haūgintaą būrij -ką 

.sios reikšmes. Jis patiekiamas negero padariusi mums ar ir visai mūsų tautai, 
^orSL irVOnuoaS^sS:pai Uetuvs*‘’^upavus bolševikais, tat įrišti^ įegalimą;bu- 

sakyti keletą žodžių, nors tu- V0 žudyti nei vieno žydų tautos nekalto.žmogaus, yietoje 
riu prisipažinti, — sveikintu tų kaltųjų, Jairie tuo ar kitu būduj^ūtų mušis nusikaltę, 
dvasiškius man nelabai sekasi. Kas šitifo būdu “teisinasi”, pats saye apsikaltina,..nes jis

Gal prieš kokia 20 metų svei pateisina aną baisų nusikaltimą su pačiais jo vykdyto- 
kinrianias kunigą, švenčiantį-.-r : .... j. 
5 m kunigystės sukaktį paeita 
vau; Šv. Rašto žodžius: “Jūs 
gj’venimo druska... Kas' sūdys

š. m. gruodžio 3 d. čikagie- 
č:us pritrenkė žinia, kad š. m. 
gruodi o 12 d. Jėzuitų adrniui- lika asmenų iš skirtingų Chica- 
strupjamame Jaunimo Centre, gos" vietovių ir tuoj kreipėsi pds 
bus rodomi trys filmai, atsiųsti kun. Kezį. Pastarasis, matomai, 
iš Lietuvos. Lake debatų paa’š- jau buvo Informuotas j”1’“ š: ai 
kijo, kad bos rodomas -tas fil
mas, kurty buvo specialiai su
suktas pinint 35 metų sukaktį 
nuo Lietuvos prijungimo į So
vietų Tarybą-ir 30 metų nuo 
karo pabaigos.
Tų sukakčių minėjime susuk

tus filmus siunčia į užs enį, o 
ypač į lietuviais apgyventas vie 
tove^'fet jau su kitu ravpd ri
mu; pavadindami “Lietuvių šo 
k ją šventė V ‘ L .etuviu d urių 
šventė” ne panašiai, tai Ik tam, 
kad neapdairūs ir tėvvne m- 
tieji iiettiv'iai pakliūtų -ant ko- 
mua'štinžs meškerės.

Mūsų tėviškės pavergėias. ;š- 
naudodanras Fetuvio jautrus 
pafrjotin'us jausmus. pRrdifcii, 
kaip masalą, siunčia filmus apie ; kų tautų tautodailės 
“linksmą, šokanti ir dainūojan- rių junginys 
tį jaunimą’’ ir kitokius, maž- lietuviams, 
daug be nachaliskos komunis- kraįpyfi’sulig rusiško kurpalio. 
t;nės propagandos, bet tik iam, Pilniuose vartojamos muzikos 
kad pralaužtų ant komunjstinį melodijos pagrįsto rusiškojo 
ais rubeiiayimą, o tada jiėnls kazoko melodijomis. — 
bus kur kas lengviau s’^t 
iliuziją lietuv o galvosenojrapie pajėgė atsakyti i atvykusios de- ko Lietuvių Spaudos' 
komunistinį “roiu”, net ir. tups legacijos argumentus. Jis karto sutrinkimas, skirtas, 
kbmūnistų .. teigimus, kad iš- jo kad “visvien; filmas bus -ro- fim kam Vaclovui Z? 
tremtieji į Sibirą ir nužudytiej- domis 
Lietuvoje ar tremtyje buvo 
sitarnav-” tokio atlyginimo

Tai č a tik viena lietuviu < 
mos dal:s... Kita dalis tai ta, kad tu pakartst ną biwė 
t e filma: bus rodumi J m t 
admin’strąojgm^se Jaunimo 
centro patalpose'-.. Ta yra tę
sė patalpose, kur dal s 1 ėtuvni 
sukrovė. ir Iriau; u savo pri.-rs 
ir vilti, kad ten degtų ar-ižipą 
Tetuviškum > £ve-'tn L’pni

Susirinkąs ‘e ji nutarė nede’- 
sjant kre’pt's į J. CerUro valdy
tąją kun. Keri su prr^yrm l.ąd 
atšauktų rndvm ■ v š mi’-eįų i 
Lietuvos atgabentu filmų.

• Ilgametis patytiras sąžiningas darbas
Jči ruošiatės keTfarrtf ’L2Mriėipkitės į Lietuvių įstaigą.: , 

/ rneri ran Travel Servize BnTėan J 
97^7V/ešieru Ave., Chicago, 13. 60343 
įi'į Te’eį 312 2,kS-978zriJ .

Nemokamas |*giaHiavilnas užsakant lėktuvų, traukinių, tab. nūo 1941 jn. birželio 24 d. iki 1941 m. rudens. Byloje ša 
vų kelionių (oru sc^K/N’^bucių h’ autninobilnj mrnnav m i 4e> 
/crv^ciias; Fai:<t86daiMe kęiiortių diaiui mus; OrganizuojaBR* 
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keliones į J Jehivą ir kitais; ki-ašlus; Siidatoine iškvietimus g ini-
*tfii ą’isf'ankymni Antikoje ir teiktame informacijas v^ais kc-
[jwnių reikalais. < -y-t : . * .*

kuriais mūsų dvasiškiais ir 
vienuoliais, kurie, atrodo, ma x...... - ____ i - -
dos pagauti jungiasi į “good ritinusia, męs turime kalbėti su jais iš ęsinės, ne išsisuki- 
time” būrį, , nenorėdami nei nedarni ir n^ bandydami save apsiįmtij&io nevykušiu “c

gi Klubo narįaj? .tikriau. Išgarsėjęs visų, mėgiamais- kas matyti/ nei
... j.._x.. , 'sekmadienį iK^aųno rądiofp- kankinius,

-kada
čia Vi

m a

MIDLAND 
SAVINGS 
KMO LOA> assocatkx

«RCHE» AVINUI 
CHICAGO, IU.IN0I* UCD,
,-FMONG »•-*«?•

Kun. Kezys susinervavęs ne- Marquette Parko naiųųose, įvy lovoje šit aūgštą. temperatūra,
’ Wį Įj? py3“ ka!"; P“ " “ gikos” ir Į-.1 --moralės - fewgus, o M dar fr įų bendriniu

) &a- gerbime perskaitė irgi mušu vau. šv. Rasto zodziūs: Jus m .... . _ 'j ' ' 'araus. Klubo nan^ inž. D. Adonmiti* S'venimo druska Kas sūdys *«S. 10KS neva Lašinimas yiSOS musų tantOS žydus pa-
ijtp^ak^yįįos turinį. . I ^yeMmą,’ . jei'' druska, ‘išdvo- grįstai .gali tik dar labiau pnes mus visus- tų zudikų ‘mo- 

kakties proga;' | č Šavo žodžio pradžioje Dr. užteko, kad tą ku- ralės” ir jų dvasiniais stiprintojais, Jų paręmėjais, su-
Pagerbimas atkreipė visų dė migelį' klebonas p r aminių dariusiais jiems ta dvasinę atmosferą^ (tainį'tikras ppsi-

vybinia tik su kviestiniais Klu niesį į mūsų Tautos Himne pa “durskos -maišeliu” p<H“s 'ma- etiologines sąlygas), kuriose tie beširdžiai, ^eko nebijo
to, svečiais, nors mažoji. Mar- .vądįnimą Lietuvos didvyrių no intenciją buveį pati _ rim dami: ir prieš. nieką nesigėdydami,, įfeal ir. n<t save '<idT 
quette Parko-namų salė/ buvo žeme ir ’pastebėjo* kad didvy- fciausią. Ąs ^manyčiau, kad he•i u- t- j • įė-' < vyTiHis- pnes mus laikyclHnii) galėjo - vykdyti; suvo^sįut-pilna, ues/ pagerbime .d&vva-.^nai-.: vra visi dideles dvasios sv< Kasto žodžiai ir šiandie \ r -• y ,<vv
vo kone visi Klubo, nariai, kiti žmonės, kurių.Lie tu v a turinti JTa labai prasmingi. Barring. piUS. nusikaltimus,; nekąltų-žmonių masines žudynes.. 
dar ir su žmonomis, mūsų ma daug. Jis sakė,>iad tokiu di- tonai, gropiai ir panašūs “iš- Joi kas tuose-Žydų Žudymuose dalyvavo, tais neturė- 
įiniomįs viešniomis. . . . dėlės dvasios ■'#tųvių.'<iri^ųt4vp^1os‘_<iruskos’’ pavyzdžiai dainas geresnių inętyvų, gali ir tuo savo rto ką jus darė

Noriu betgi čia. dar pabrėž- esąs ir kan. V. . Zakarauskas,' te dabąr neišeina iš spaudos^.įę”? ^a-igumentu” teisintis — tai jo-dalykas — bet jis ne-.' 
tinai pasakyti, kad tai nebuvo kuri daug kaspųitisų pažįstąs puslapių. () kas darosi su kai puri tuo apkaltinuS; VISUS lietuvius, VISOS : mūsų tautos.- 
viešas ir visuomenei- skirtas darLiėtUvoąįQDaktaras sa- ■“* «•”»<* 
kanauninko pagerbimas. ir ]CT' 'kėsi jį ;pažįstąs:,iabai gerai iš 
kas tekį ruoštų, Spaudos Klu- tų laik^kądauiis buvęs^Lie- 
baš mielai prie jo.rengimo pri tuVoję dars-jąunas, kunigas' ir 
sidėtų, į ' 
šia, j ame dalyvautų. 

. Klubo 
ir garai buvo aprašytas 1976. 
XII. 6 d. “Naųjienuose”, TdtiėT 
noriu čia tą aprašy-mą tik kiek 
papildyti ir. svarbiausia,, duoti 
jame, pasakytų mūsų solėni- 
zantui pagerbti kalbų pagrfn- 

! dinės mintis, kuriomis ^buvo 
išryškintas ne tik mūsų mielo 
kanauninko', bet ir mūsų Klu
bo idėjinis veidas.

Pirmiausia noriu pastebėti, kuklumą, dosnumą,.tiek"arti, 
■kad į garbės prezidiumą, be nnri, tiek ir; viešiteiems riika 
j “>(aūjienuose” nurodytų as- 
■ menu; buvo pakviesti dar Dr. 
i K. Šid'iauskas, “Laisvosios Lie 
tuvos” Redaktorius V. Šimkus 

, ir pulk.. J-. Švedas.; , 
- Toijaeu. susirinkimas buvo 
kiek pavėluotai pradėtas. Tai 

i mandykaitė dėl pasitaikiusios 
man vienos klaidos. Atsipra- 

i šau tuos, kurie būva dėl to 
nepatenkinti. Aš gi, kaip Klu 
bo pirmininkas, reiškiu vi- 

j stems pagerbimo dalyviams, 
"į. Klubo nariams ir svečiams, už 
1 labai dėmesingą pagerbime 
; pasakytų kalbų klausymą, už 

-i jausmingais aplodismentais jų 
I paly'dčjimą ar vietomis jų per 
į traukimą, reiškiant joms ir j 
i mūsų solenizanlui savo prila- 
i rimą, fikrą pagarbą. . j 

O dabar patieksiu pasaky’- 
tų kalbų aprašymą. v

į)r. Ž. Dordlrinčious t 
' p^^ndinįfilifilt^

• * i * *v r ** k * CDr. Z. Danilevičiuj,.®aį-p ir( 
mūsų' sukaktuvininkas Ipnau- 
nįukas yra mūsų Klubo akty
vus naryje o'be to, dar ir ka
nauninko asmeniškas dtau- Ū-. fr-
gas. Todėl 'jis ir buvo l^resy-f 
tas pasakyti susirinkime -—pa 
gerbime pagrindinę kalbą. Bet 
jis, kaip teisingai buvo paste
bėta “Naujienų” reportaže,

1914 ttietų
Midhnd .Vdvmįt an V”

UHtUh t3'»pVITW» T.

.kims dž
pasrtikėjtRi* —nor^- 
tumr bun witfr**-
0 aidim .

Jie*
$40,0#

M. Šileikis \ pi >Potvy0o Madona
(Dr. AL. Rackaus nųp^J.



Susivienijimo Lietuvių Amerikoje prezidento Povilo P. Darginį 
kalba, pasakyta Šl m. lapkričio 7 d. SUlT 14-tos kuopos bankete

Cleveland e Ohio valstijoje

Gerbiamas pirmininke, gerbia- ną, Olišauską jr Baltrukonius ir ’ 
mieji clevelandiečiai ir 14-tos kitus, o taip pat toj kuopoj vei- 
teuopos šeimos nariai: kusius pijų ^iurį; daktarą Vit-

Susivienijimo Lietuvių .Ame
rikoje. 14-ta kuopa- yra įkurta 
1901 metais, taigi, pirmais šio 
šimtmečio metais^ Be to, T901 
metai yra istoriniai ir pačiam 
Susivienijimui, kai katalikiška
sis ’Susivienijimas atsiskyrė ir 
mūsų šis Susivienijimas pradė
jo eiti tuo keliu, kūrino jis buvo 
sumanytas, tautiniu keliu, api
mant jr vienijant, kas tik lietu
vis. 14 kuopa yra praėjusi 75- 
rių m^tų distanciją, J i tebeina 
ir toliau. Su džiaugsmu vertinu 
dabartinę 14 kuopos visą valdy
bą, su., jos pirmininku Alfonsu 
Mikulskio.' -

Žinodamas; kad maestro turi 
didelę,, muzikinę - šeima, kuriai 
reikia skirti nepaliaunamo dė- 
mesio, laiko ir darbo, laikau gar
be ne vien 14 kuopai, bet ir vi- Į turi progą savo džiaugsmą iš-

kusius pijų Žiūrį; daktarą Vit- 
1 kų, Karpių, Baranauską, Misci- ‘ I
kus, Praškevičių įrjtitus — ryš
kius visuomenės ir Susivieniji-- 1 
m o veikėjus. . - ! .

Jie Susivienijimą mylėjo, jie ‘ 
gyveno juo, tad ir gyvi jie mūsų j 
atmintyje skatinančio’ prisiriši
mu prie SLA, irj bendrai, gra-* .. 
žiuoju narystės pavyzdžiu. CIe-*. 
velandas lietuviams yra tautinis - 
miestas, nes jo kapai yra priglau- k. 
dę pirmąjį Lietuvos-, prezidentą , 
Antaną Smetoną. Taip, Cleve-|/ 
landas mums lietuviams ne ėili-1 
nis miestą. Jis «tUri nuo seno 
viešąją lietuvių-tribuną — laik
raštį “Dirvą”, kalbančią neretai: 
apie SLA, gražiai ” talkinančią 
mūsų Darbams. • / I

•Mikalojaus Čiurlionio vardo 1 
; ansamblis yra antra pažiba. SLA Clevelando visuomenei, bet ir į kalbėjo apįelautos laisvę ir lie- Amerikos žemelėje. Taip, jam

. -'x- g’ * ».>• . ~ ;■ ' • ,*6_; -:

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupantų vadinama Lenino prospektu

Kubiečiai tremtiniai tiki į laisvą Kubą
(Tęsinys)

Į reikšti čia, kad šio ansamblio so
dybai įkurti yra talkiftinkavęs 
ir jis, t. y. Susivienijimas, čia 
lietuviškasis radijas, aidįs ban
gomis, pagaliau, virtęs skambiu 
inžinierio Edmundo Kod akio var
das, ryškus miesto administra
cijoje. Tai visa liudija lietuviš
kojo gyvenimo aktyvą, rodo lie
tuvišką-spalvą, sako, mus einant 
teisingu ir garbingu keliu.

sam Susivienijimui, kad jis kuo
poj yra tuo spiritus movens, ran
da laiko ir kuopos^vadovavimui. 
Sunku būtų šiandien įsivaizduoti 
14 kuopą be jos vicepirminin
ko Alfonso Braziulio, kurio adre
sas, ryšyje su kuopos gyvenimu 
ir veikla, iš laikraščių neišeina 
ir virsta, žinoma, atminimai.

• Ir to viso kuopos gyvenimo 
vadovaujantį vienetą sudaran
tieji — protokolų raštininkas i Susivienijimo švęsta auksi- 
Lazdinįs, finansų sekretorius Šu-( nis jubiliejus 1936 metais Cle- 
kys, iždininkas. Johnsonas ir iž--.velando seime, neišnykstančiai 
do globėjai Jokubaitienė sų Ber
notu, -manau, spėja savo taik
lumu paremti užsimotus darbus. 
Tą rodo ir šis banketas, jų visų 
sumanumų vaisius, kuriuo džiau
giamės šį vakarą visi. -z

141 kuopa turi ištvermingo 
veiklumo . tradiciją. To esama,

yra Įamžintas specialiame albu
me didžiule nuotrauka tautinia
me darželyj e-sode, kur prie dak
taro Jono Basanavičiaus bronzi
nės stovyklos. yra matomas vi
sų .seimo dalyvių tarpe didysis 
kitas Jonas, dar tada gyvasis 
aušrininkas, atvykęs šventėn iš 

gal; būt, dėl to, kad kuopa buvo Lietuvos, t. y., Dr. Jonas Slin
įkurta 12-kos asmenų.. Tai apaš
tališkas skaičius, lemiąs užtik
rintą, tęstinumą. • *> 1 <■

Reikia atminti originalius kuo-, 
pos kūrėjus; Juodišių, Jurgi čės- ‘ ■■ ■ ‘ • 1

pas. Anas sukaktuvinis seimas 
— tada pavadintas auksiniu, lie
tuviams buvo didelis įvykis. 
Šiandieną-matom jobūta naudin
go ne vien,to seimo dalyviams

šiandien anos šventės .prisimini-j tuvio garbingą gyvenimą, tada teko ir vėl sugrįžti į šį laisvą 
*mu ir mums, tai pėdsakai Susi- tokios mintys nebuvo lengvai kraštą, kuriame jis įkūrė Susi
vienijimo tvirtų žingsnių, atve- priifnamos, nes jos buvo sunkiai vienijimą- Lietuvių Amerikoje, 
dusių ir 14 ’kuopą pšią brilijan- suprahtamosanoj, glūdžios tam- tai yra, Lietuvos respubliką 
tinę sukaktį.

Tokia šio . susirinkimo proga 
kaip gi atrodytų, jei mes," švęs
dami SLA 90 mėtų ir 14 kuopos 
75 metų sukaktis, jei plačiau, 
daugiau neprisimintume pačio 
Dinamiškiausiojo lietuvių tautos 
sūnaus Amerikoje Daktaro Po
no šliupo. Jis gi buvo pirmasis 
1885 metais, iškėlęs vardą Su
sivienijimas. Jis, dar jaunas bū
damas, dar ir studentas tik, o 
jau nerimastingai judėdamas šen 
ir ten kalbėjo, šaukė, žadino tau
tiečius burtis draugėn, ragino 
šviestis, siekti mokslo, kad tuo 
pasiekus Lietuvai savistovaus' 
valstybinio gyvenimo, kad pa
siekus kiekvienam lietuviui gar
bingo gyvenimo pasaulyje.

sumos gadynėje.sumos gadynėje. Amerikoje. Jis byloja mums iš
O, vienok tos kalbos nenuėjo Tautinių kapų gyvąjį ir teisin- 

niekais, jo ir. kitų dėka buvo gą kelią — Susivienijimo kelią, 
įkurtas Susivienijimas Lietuvių Jis pats juo ėjo,-paskui jį ir po 
Amerikoje, kuris, praėjus 90 .oj ėjo daug mūsų tautos sūnų — 
metų, šiandieną didžiuojasi tūks-l mokytų ir nemokytų, gimusių 
tančiais narių.jr tvirtu finansi
niu stoviu. Na, o juk ir pats 
Šliupas sulaukė' nepriklausomos 
Lietuvos, joje jis dar ir moky
tojavo (ir man teko būnant 
Šiaulių gimnazijoje jo paskaitų 
klausytis) ir buvo gražiausios 
Lietuvos vasarvietės — Palan
gos burmistras.- 'r; j

Jam teko -matyti ir išgyven
ti Lietuvos respublikos gimimą 
ir beveik po 22 metų ir vėl jos į Midi broliai ir sesės, viso Su- 
praradnną. Jam teko dalia, kaip sivienijimo gyvenime 14 kuopa’ 

. ir dviem. Lietuvos respublikos yra toji, kurios pozityvus Įnašas 
IjKai Jonas šliupas čia, kai jis prezidentams, amžinai atgult stiprino visą Susivienijimą kuri 

neeiliniais savo nariais, veikliais 
nariais išsiskyrė iš daugelio ją 
supančių kuopų, tad, galbūt, ir. 
retoji su savo deimantiniu’ am
žiumi.

čia ir kitur, bei ėjo daug mūsų 
kartų. Tegu tesitęsia ši eisena 
toliau, rikiuokime pon ko dau
giau mūsų tautiečių, nes jei ne
išsaugosime šios mūsų “lietuviš
kos respublikos”, čia laisvėje, tai 
tuo daugiau būsim bejėgiai at
gauti laisvą respubliką Lietuvai, 
okupuotai didelio grobuonie ir 
varginamai labai griežta prie
žiūra ir kieta priespauda.

1959 m. sausio 1 <L Fidel 
Castro perėmė Kubos valdy- 
ąią, bet kubiečiai jau pirmo
mis Castro valdymo dienomis 
pamatė kuo viskas jas kvepia 
ir ėmė bėgli. Kaip sakoma, jie 
“kojomis balsuodami” pasisa
kė prieš Castrui , vadovauja
mą komunistinį rėžimą. _Pir- 

i momis dienomis jų išbėgo'pėr 
600.000, o vėliau visokiais bū 
dais, -Amerikai išperkant, dar 
koks milijonas jų “balsavo” 
pasirinkdami laisvę.
JAVse jų gyvena virš 750.000. 

Jie daugumoje gyvena Florido 
je, arčiau savo tėvynės Klibos. 
Dauguma įmigrantų bei pabė
gėlių kubiečių yra geri Ame
rikos piliečiai derinasi su vei
kiančiais įstatymais. Jų tarpe, 
panašiai kaip ir lietuvių bei! 
kitų tautų pabėgėlių iš ana
pus geležinės uždangos, yra 
dąug išsilavinusių asmenų, 
kaip daktarų, advokatų, inži
nierių, prekybininkų, fabrikan 
tų ir kitokių. Jie visi sielojasi 
Kubos likimu ir tiki vieną die 
ną grįžti į laisvą jĘubą. Bet 
iki tas įvyks, jų tarpe klesti 
ir kitos rūšies kultūra, kurio
je gali atsirasti pagiežos ir 
smurto bacilos.

“Majamyje, — sako Kubos 
pebėgėlių lyderis, — kubiečiai 
laikosi, savo, tautybės, kalbos, 
savo papročių, tradicijų ir vil-

Ilgiausių metų Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 14-tai kuo
pai! -

ties vieną dieną .grįžti į tėvynę. • 
Jie gerai žino, kad to daryti . ? 
negali iki Castro režimas gy- , 
vuoja Kuboje. Todėl jie ir sau 
planuoja nuversti Castro. Aiš- ! ‘ 
ku. jų sapnai kitose JAV da- 
lyse yra nerealūs bet čia. Flo- 
ridoje. Majami atmosferoje, ' 
yra realūs ir labai galimi.”

Kaip praeitis rodo, kubiečių 
pastangos išlaisvinti Kubą ne- 
davė laukiamų vaisių, bet jie 
rankų nenuleidžia. Atrodo, 
kad jie paskutiniu laiku p’rič- 
jo vienybės ir sukūrė visų ku- 
biečių vieną organizaciją trum >r 
pai vadinama CORU — Co- . '■ 
ordinacion de Organizacines 
Revoliucionarias. Unidas. Tai 
kažkas panašu į Amerikos lie
tuvių organizacijų tarybą ’— 
ALT, tuo tik skirtuinu, kad AL ... 
Tą lietuviai pradėjo griauti, o 
kubiečiai — kūrti ir vieningai 
organizuotis. V. Pr.

(Pabaiga)

Krikščionys ir musuhnonai 
pradeda tartis

BEIRUTAS. — Dar kartą ap- 
sišaudę iŠ patrankų krikščionys ' 
ir musulmonai, pirmą kartą per 
6 mėnesius pradėjo taikingai " 
tartis. Krikščionių milicijos ka- ; 
riniš komanderis Bashir Gema- ' 
yėl susitiko su musulmonų lyde
riu Najib Karanough, su kuriuo 
aptarė klausimus ir svarstė pla
nus apie sugyvenimą karui Li
bane pasibaigus. Sutarta regu- ' 

.liariai susitikti ir aptarti koeg- 
I zisteneijos planą.

praradimą. Jam teko dalia, kaip sivienijimo gyvenime 14 kuopa

- 4030 Archer Avė.; Tel VI 7-1515

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MELE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Daupara*. ŽEMES ŪKIO’ŠVIETIMAS. . Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais'paties autoriaus-lėšomis.-Knvga dvieju da
lim žemės-ūHo švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio Švietimas Lietuvoje. '

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas, lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Liefovos-nenriklansomybės gyvenimo- to nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos .oolitiniu. ekbnonji-J 
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai salima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis to džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms^. v į;

• Knygos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti Beturiu tautos dauguma buvo ūkininkai to no Pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba natvs buvę ūki
ninkai; arba’ ūkininku vaikai, reiškia, knd ši knven bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvsa su tokia meile Lietovns 
žemei parašyta, kad pradėiuc skaityti nebesinori pertraukti. Kurna 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. S

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. -

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: ; >

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir ” 
Station Wagon’s už S3,570 ir^daūgiaiL- -- 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Pildomosios Tarybos vardu 
linkiu kuopos valdybos nariams, 
kuopoje esantiems organizato
riams ir. visiems mariams .geros 
sveikatos;—'”- ;-r "

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmiu nuotykiu 

paimti iš gyvenimo Lengvas stilius, gyva 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 
osL, kainuoja $2.00. " " > ' ' ’ »

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai. paliočįant to. laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.66. Kietais viršeliais $4.007

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
Piniginę perlaidą. \ ~'

• . NAUJIENOS
-r ■ - ” 1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupy Kit e - dabar
.. :e j _ < i.... / ; ' ‘f " . ’

pas mus
FSIJC

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pašiau- 
gas daryti įtakos j krašto politiką. 10S psl. Kaina 11.50.

s - jį •
✓

Knygos bus išsiųstos, - jei 11J50 čekis arba. Money Orderis 
.' bus pasiųstas tokiu adresui "■<

N A U J I E N O 8.
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 80608

Jau kuris laikas atspausdintą to galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
\ ■- ■ .<

Alekso Abrose knyga aprašanti p»«kutin1u PO HMSLIBWi meto 
Chicago* lietuviu gyvenimą to 1u atliktus darbus 684 pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Keturis, pirmos 
Beturiu kotonitoa. ju suorganizuotos šalpos drangltoa stafvto* baž
nyčios, (strigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121 41 teatro dr's n rito 4P 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių btografi- 
ios. Duoti dokumentai katalikišku, aocafliritbni. laisvamanišku to 
kitu organizacijų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, bsn-

Norintiefl šią knygą IrigyU prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi Iff

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu tr pasiųsti:

z 1789 So. Halsted SU CMcaro. HL 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

I
 Naujienos* galima gauti puikiu. knygų, kurio* papuoi bet kokią 1 

knygų «einta ar lentyna. .
' Aleksandras Pakatnilkls, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų jį 

atsiminimai h- ivykhj bei vietų aprašymai, skaitomi kaip n>
< manas. 367 psl. Kaina S5. ' ' , J

1A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- S 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- i 

t tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5. - -
Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra- J

Bais viršeliais. ' 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš. , J 
”-prof. Vael. BlrfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- i

RUA, I dalis. 208 psL. įrištą — S3.00. minkštais vir
beliais — S2.00; H dalis. 225 pst, įrišta — S3.00. mink*- 
fale vivSoHelg _ _ VV 00 (

Henrikas Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais surašymais, fliu- ' 
praeitomis to dokumentacija. 336 psl* katoa Sfl.

P. Keslūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos / 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminlmaJ 
170 psL----------------------—į------------------ ;------- -

;; M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai - 235 
ė puslapiai ------------ ■  -------- ------——:----------------- $3.00 ,
p Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

Į NAUJIENOS,

'Į 1739 S. Halsted SU Chicago, HL 60608. — Tel HA 1-61W ;

■ - --— ------------- —------------- ---------------------------- - '

e- ■ ■ . a ■■ ■■—■ i » ' . ......... k

Ilgamečio BALFO pirmininko, ' J
” prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $100.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniai. Geriau
sia dovana alobėjui, siuntusiam siuntinius i Vokietiją ir ki
tas tremlles vietas. Knygą pasiųsime adresatui. Jei prisiu

site čekj arba Money Order} tokiu adreso:

NAUJIENOS ; Į
178S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

i . ■ - - ■ _ . -u-.-. —į----- n---- «

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

* Taupykite dabar.- ,,

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki • 

7%%

palūkanų, priklausomai- nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

' Investavimo knygelės sąskaitos neša

IVERSAL
SAVINGS.& LOAN ASSOCIATION 

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

(steigta 1923 metais. ' . : TEL. 421-3070

įstaigos pietuose ktanag aPtomoMBamė pastatyti. ’ ;

* —NAUJIENOS, CHICAGO S, ILU— Eri4«y, 10, 1976

f I
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams __________________  $30.00
pusei metu _________ _ $16.00
trims mėnesiams ___ ' $8.00
vienam mėnesiui---------------- $3.00

Kitose JAV vietose:
setams _
pusei metu

organizadjų atstovus, padėkojo Jiems už aukas ir lei
do aukotojų vaikams naudotis jėzuitu - namų salėmis. 

(Jėzuitai skriaudė Chicagoje buvusias parapijas, rinko 
K palikimus iš ilgamečių parapijos narių ir vieną pastatą 

glaudė prie kito, kol visas reikalas išaugo į didelius mal- 
_ dos, susirinkimų, koncertų ir jėzuitiško mokslo rūmus-

sekmadienius, Leidžia Naujienų Ben 
drovė. 1739 So. Halsted SL. Chicagc 
m. 60606. TeleL HAymaiket 1-6190

Pim£U3 reikia aiusu vato .Menei 
Orderiu kartu au užskymn.

trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui ______

_ $7.50
---- $2-50

Kanadoje: 
setams ______ :____
pusei raehj —________
vienam mėnesini .

__ 830.00

— 33.00

Tfffnrnfnono;
metams .----------------- __ 431.00
pusei metu ___________
vienam mėnesiui ---------

__ »M.eo
—

Nsnjisias eina kasdien, ifaktriam

Vietoj Dievo žodžio.

rausias jėzuitas visoje Chicagos jėzuitų grupėje, domisi 
įvairiausiais dalykais. Jis gaH garsiai akordeonu pagro-

straipsnį parašyti, laikraštį redaguoti ir dešimtį kitų ama 
tų. Jis nieko nebijo, visur su jaunimu ėina, kartu su jais 
jaunimo rūpesčiais gyvena ir ragina juos būti jaunais ir 
domėtis, gyvenimo klausimais. Kai prieš tris metus Chi- 
eagos jaunimo grupė sutiko pašokti kelis tautinius , šo
kius Naujienų piknike,. tai vėvaš Kezys, vietoj jam įpras 
to foto aparato, atvyko su dideliu akordeonu ir jauniems 
pagrojo. Jis nieko nebijo, visur eina ir važiuoja, visuome 
niniame darbe dalyvauja ir dabartiniu metu jėzuitų na
mus prižiūri *

Tėvas Kezys dirba tiek daug įvairių darbų, kad jis

kinai perkelti Čiurlionio galerijos paveikslus, prižadė
dami neimti nuomos už pastogę...

Kantrūs parapijų klebonai/geri lietuviai katalikai, 
jaunų žmonių tėvai buvo nepatenkinta jėzuitų naudoja
mais lietuviams neįprastai metodais, bet jie tylėjo, 
manydami, kad jie susipras, vyresnieji labiau įsismagi
nusius jaunuolius sudraus, privers juos grįžti prie pa
čių-pagrindinių Kristaus mokslo tiesų ir kreivus biznius 
ištiesins.!. Atrodo, kad tėvo Kezio nesugebėjimas atskir
ti sovietinės propagandos nuo “kultūrinės veiklos” dide
lės lietuviškos kantrybės siūlų nutraukė. Nespėjo mari
jonų dienraštis paskelbti, kad jėzuitų, centre bus rodo
mas Maskvoje suktas ir lietuvius prievartaujantis fil
mas, visa Chicaga sujudo.' '■ • 'x ’ j

Pavienių asmenų delegacijos ėjo į jėzuitų centrų, aiš
kino pačiam namo prižiūrėtojui Algimantui Keziui apie 
jo padarytų klaidų, ir prašyti, kad jis tų klaidų atitaisy
tų. Namai lietuvių aukomis juk buvo statyti nė tik lie
tuviško jaunimo auklėjimui, bet ir Dievo žodžiui. skelbti, 
o tėvas Kezys leido jėzuitų salėmis naudotis Lenino pro
pagandai vesti. Tėvui Keziui nepatiko, atvykusių visuo
menės veikėjų protestai, jis pasimetė ir- nežinojo, kaip 
padarytų klaidų atitaisyti. Kiekvienas protingas žmo- 
gus, pastebėjęs padarytų klaidų, jų. tuojau atitaiso. Pa-

frontininkua, u ž v aMflusltis 
LB, tikslu sugriauti . ALT© 
integralumą, pajungiant šią o> 
ganizaciją savo kompetencijai., • ,

Tolygiai ALTo vadovybė ne- 
išdrįso iŠriuntinėti savo sky
riams aiškių nurodymų, kad 
įsibrovusius į 16 Vasario minė
jimus neautorizuotiis aukų tin ' \ 
kėjus laikyti chuliganais, ir^rei 
kai ui esant, pakviesti policiją 
jiems pašalinti. Net šiam suva
žiavimui prisiųstas LB svei
kinimas pasirašytas vien Val
dybos sekretoriaus, turėjo būti 
traktuotas kaip chamizmo^,ap
raiška ir gražintas siuntėjui. 
Bendrai imant, ALTo vadovy
bė stengiasi laikytis toliau nuo 
vykstančių kovų, tarytum ji nė 
būtų pagrindinių griovėjų tai- 1

V. KAROSAS

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
f (Komentarai)

V'

Ašaros ir emocinės kalbos 
nėra moralės pakaitalas, nes 
arogantiško priešo akivaizdoj 
sukelia bejėgiškumo jausmą. 
Taip nebuvo per VIII ALTo 
Kongresą ir 34-jį suvažiavimą. , 
Anuomet dr. Bobelio balsas 
skambėjo griausmingai • aiškiai 
išvardinant Alto griovėjus ir 
nevengta pakelti mestą kovos 
pirštinę. .- Wf.

tenka vertinti šį reiš- nų veiklos organą ALTą, ati- Viskas ėmė keistis nuo 35-jo - 
kinį? Ar privalome drauge jau darydami plačiai savo duris suvažiavimo kada frontinin- 
dintis ir kartu švaistytis pyk- kiekvienai lietuvių patrioti- kai negalėdami parblokšti AL- 
čio prasiveržimais'kaip tokiais nei organizacijak Tai kokios frontaliniais namais,, 
atvejais mūsuose yra daroma." vienybės ieškoma?. Tad ko imi skverbtis į fetfadikų Fe-

Kaip

’ darytas klaidas Amerikoje viešai taiso ir -net atsiprašo 
valstybės prezidentai, nieko gėram savo vardui nebūtų 
pakenkęs ir jėzuitų namų prižiąėtojas. Bet jaunas jė- k,aiis ;al Hau reikalaujama? BSSjg ir kitį taMk®,
zuitas, nepasinaudojo protingesnių visuomenes veikėju tai - vietoje Jaudin-: Galvojant moralinėmis ka- organiLcijų vadoves, tad
naudojamais metodais.' 4 . tis iki ašarų ar sakyti . emoci- tegorijomis, tektų kiekvieną aplinkiniai* kebais pakirfns

Tėvo Kezio elgesys SU nuvykusi gausia delegacijai įm. A. Stasys pta ALTo griovei, laikyti žmogum Si« organizacijos- gyvastagn-

šukele ant kojų visų Chicagų. Tuojau prasidėjo telefonų 
šaukimai, tikrinimas susirinkimai, rezoliucijos ir net 
atsišaukimai Visa lietuviškoji Chicaga j pasipiktino tė
vo Kezio nutarimu išnaudoti salę, komunistinei propa-

suvažiavimą nuo jo duobkasių kaip tokį traktuoti. Su žmo^ ėmė prarasti savo ' užnugarį, 
ir leido pasiekti aukščiausi dar nėms be inoralės, kaip su įvui! kas turėjo atsitifeptf1 į jų?mo- 
numą. x . , ; : 1 raus tipo kriminalistais, jokią ratinę laikyseną.

’ derybų, jokių kalbų, jokių vie y . -v, , r
‘ a. - ■ Jj?VaZįa_T^ nybių-negali būti. Vietoje aša- Šiame kritiškame laikotar-

mas jervrenybes vardan ;but, į šeiniu prerf^rftan, P»e.. hetavi, J^uda, slovmti 
[atvykęjo prisiekę^ giovgąir Iaikyti3 į,rint savo tautos laisvės Mrgjboje,
PasipUtų demagogines kalbiu vadovauas užpildė susidariusią spragą, at

kieg> verklmp t > remdama rialą paskui kitą se
mažiausio pranešimo, ' ;, kusį puolimą prieš ALTą. Tą.

pdvejs^^i^ visą sutarimą Pastatę ALTo kiausitną mo Tatf susirūpinimą pergyvena
politiniu, jomarku. Tai visų plotmėje, nesustoki- visos ALTą remiančios orga-
diktatūrininkų taktika, kuriąpusiaukelyje, bet peržvel- nizacijos ir.plati Amerikos Jie 
savo laiku pergjveno SLA se.- kf-mp jos laikyseną, Tš prąne- tuvių išeivija. Ne dėl ko kito 

imai, besigindami hūo besiver- pirdėjomtykad ALTo va šis nuvažiavimas taip gaiva-" 
žiančių ją pagrobti bimbinin- dovybė'išdiįso^ įteikti nevieną•-tingai reagavo f kiekvieną tar 

kartu rašytą protesto notą prez. tą žodį, palaikantį ALTo ne- 
Nepabūkinie tarti žodį Ame Fordui net pareikalauti dri Ki Priklausomybę ar smerkianti 

rikps lietuvių išeivijos garbei, singerio atsistatydinimo,’ką su j© griovėjus, bet galutinas jos 
Taip/mūsų išeivija padėjo mil laukė suvažiavimo griausmin-. tikimas lieka naujai išrink tear 
žiniškas pastangas lietuvių tau gą pritarimą ir galinau pavy- vadovybės lankose.

(Bus daugiau).; "

neturi laiko nei vieno rimčiau pastudijuoti. Viską jis vestL W: eflė UetavMni. organizaeiju atstovų 
dirba paskubommis ir pagraibomis. Jis, būdamas jėzuitų { jėzuitų vadovybg; patardami jiem6 sustabdyti--—'------ -- ----- - - .L____ __________ ____ _  _____
voje gamintu ir vieno vaikėzo jam parodytu filmu, lei- tej kad j&nftų na<ai OTŽrMausiį statyti Dieį0 , „ . _____ _
do tame pačiame jėzuitų centre, pačių jėzuitų propa- žodžiui skelbti, o ne Lenino propagandai garsinti.. Kai ^Statų priekabių prie kie 
gandos sumetimais, pavadintu ne jėzuitų, bet Jaunimo'jėzuitl} namai buv0 pavadmti Jaunimo tetaptai turėta vi;n0 
Centru, rodyti minėtą filmą. Tėvas Kezys, apie politiką) kad lietaviškas jatmimas, fe Dievo žodžio, gaus "
neturėdamas jokios nuomonės, filmą matė, bet nieko Įkvėpimo tėvynės meilei, padorumui ir teisingumui,
blogo jame neįžiūrėjo. Jis net nepastebėjo, kad minėtas’ _ e / #
filmas buvo rusų pagamintas Lietuvos prijungimo prie Ketvirtadienio rytą visoje Chicagoje ir josioą prie- 
Sovietų Sąjungos 35 metų sukakčiai paminėti. Jeigu uiisseiuose pasirodė Chicagos lietuviškų organizacijų 
jėzuitų namo prižiūrėtoju būtų buvęs tėvas Kubilius, atstovų atsišaukimas, dalinamas prie bažnyčių,, lietuviš- 
arba politikuojantis tėvas Borevičius, tai jie, pasižiūrėję i valgyklų ir mokyklų, kuriame kalbama apie faktą,
į filmą, būtu vaikėzui pasakę, kad jėzuitų namuose tokio ;^ad lietuviškų jėzuitų centras leidžia Lietuvos^ękupan- 
filmo nederėtų rodyti. Jie tūtų padėkoję demonstrate- į tai same susisukti savo propagandos lizdą- Atsišaukimai 
riui ir būtų patarę eiti į Mildą ar kurį kitą viešbutį ir'eina iš?rankų į-rankas keldami lietuvių nepasitenkinimą ...
jo salėje rodyti sovietini propagandos filmą. Jeigu ~de-'ir pasipiktinimą. Nejaugi visoje ųėzuitų organizacijoje'atgimimui, jo^ kovoms, už dą iš-daug gausesnių etninių 

Į -nėra sveikai galvojančiu žmonių, kurie jauniems tė- Nep^ldausomybę, M ugniam grupių. Bet ta pati vadovybe 
’ “ • į suklestėjimui-ir pirmoji pake neišdrįs© išreikalauti įs VLL . ,

— -------- ------ , . . . .. . ’ - ’ė kovą prieš; jos pavergimą. Ko, kaip vyriausio Lietuvos A^yg dar pennozci veikjg
leistų jam pasinaudoti sale, jeigu savininkas nenori) tL Jie jau ir šiaip >T?a nukentėję nuo okupanto. .Kūnam (Tjk lietuvių dėka laisvinimo organo, pripažinti LONDONAS. — Penketukas''
leisti jėzuitų salėje rodyti prosovietinį filmą, tai jis bū- galui dabar’ bandyti atnaujinti tas kančias? Tėvas Ke-į buvo išgelbėti tremtiniai ir pa ALTui išimtiną atstovavimo naujagimių — trys moteriškos
tų galėjęs pasakyti, kad šitą namą jėzuitai statę Chi-.zys yra septynių amatų meistras, bet lietuvių jis nepa- bėgėiiai nuo išdavimo į enka-fteisę Amer&įoaTieturių išeivį į. du vyriškos lyties, kuriuos iš 
cagos lietuvių sudėtomis aukomis. Aukų rinkėjai ėja iš žįsta, o apie okupanto naudojamus propagandos meto-1 vedistų rankas. Jų didelių pa-Jai JAV valdžios organuose, karto pagimdė 32 metų amžiaus f 
namu i namus, prašė jėzuitų namams aukų, įsigijo skly- dus jis neturi mažiausio supratimo. Būtų gera, kad jam pankavimų dėka 3(^00 tiem- sudrąustr sudaryto tarp Kru- Mrs. Helen Miles, visi peaki svei- g
pąir pamažu pradėjo statyti vieną mūrą pne kito. Kai butą sudarytos sąlygos ir šioje sntyje įsigyti 4auPau din[i šiaiile laisvės krašte. Ame laužytojas dėl steigiamos LB savaičių motina paginė c^a-,
pastatė didžiąją salę, tai sukvietė visų Chicagos lietuvių rimų, kad jo. sprendimai būtų protingesni. /.<■ rikos lietuviai sudarė savo dar darbo apimties^' pasmerkti rines operacijos būdu. i < -K.

namo prižiūrėtojas, neturėjo laiko susipažinti su Lietii- Maskvos propagandą jėzuitų centre. Jiems buvo primin-

monstratorius dar būtų-reikalavęs (tesingiau prašęs, ~ . .. į suklestėjimui, ir pirmoji pake neišdrįso išreikalauti S., Viri
nes jis neturi teisės reikalauti, kad namo savininkas vams pasakytų, kad neverta;lietuvių bereticalmgai erzini,. , > - . a. 5 . ..

. pašvęstą medį ąžuolą ir net ištisus ąžuolynus. Kalba- Tacitas savo veikale “De situ et populi Germaniae”| .Taipgi, ir J. Lasicius savo žemaičių dievybių sąra
ma. kad jam buvo, skirtas rugpiūčio menuo. rado reikalo pažymėti, jog aiščiai, tai yra-lietuviai, geri še, ir prof. H. Usener savo dievų vardyne ir taip pat

Dr. J. Bašams (4-585). nurodinėjo, jog senovės lie- žemdirbiai. ' . _ ■ eilė kitų istorikų (A-. Guagnini. dr. ^. Šliupas; etc)
tūriai Perkūną laikė dievaičiu, kilusiu nūo aukščiau- Dėl fo lietuviams buvo labai reikšminga turėti že- mini linų dievaitį Vaižgantą. J. Kraszewski (50-172)

J. VENCLOVA '

Senovės lietuvių tikybos bruožai ‘
sk> Dievo, Praamžiaus. Gal būt, jį laikė tokiu dėl to, mes ir jos vaisių globėją. T^d jie, kaip ir kiti indoeu- net nurodė maldavimą į linų dievaitį Vaižgantą: “Vaiž '
kati jis savo trenksmais ir žaibais įspūdingai reiškėsi, ropiečiai, turėjo žemės deivę Žemyną. O kad lietuviai' gante dievaiti, augink mums linus”. . ..

Žemaičiai sakydavę: “Perkūne dievaiti, nemuški turėjo žemės deivę žemyną tai tvirtino: J. Lasickis Prof. F- Wrotnowski (118-214) sako, jog per Vaiž- ' 
žemaičio...”.-J. Laukis (52-7) pažymėjo: “Perkūnas (55_g4)t prof. H. Usener (95-105), dr. O. Rutter (86- garite dievaičio šventę jaunos merginos'pasipuošdavo
-griausmo dievaitis . Dr, O. Norėm (72-11) praplėtė: 68), dr. O. Schrader (85-671), prof. B. Redfield (82- baltais drabužiais ir užsėdėdavusios ant galvų gėlių T
“Perkūnas, God of Thunder and Li thing”. 312), dr. J. Basaitis (4-579), J. Gabrys (24-4), prof. Nes vainikus. Ir kaip J. Lasiekis (55-23) kalba,, jog mergi- '

Dėl savo smarkumo ctievaitis Perkūnas buvo vadi- selroan ir visa eilė kitų. , nos per šią šventę prašydavusios dievaičio Vaižganto, j
namas įvairiais vardais: Bumbulis, Dundulis, Smar- Prof. G. Nesselmann (Dainos, 1853, 196) žemyną kad užaugintų gerus linus. - V ' 1 ■ ;
kūlis, Piktulis, Tarskutis, Barškutis, Poškutis, Brašku- vadina visos augmenijos deive. Gi dr, D. Schrader: Rūdinga, jog ir senovės graikai turėję linų globos 
tis ir t. t Jis buvo vaizduojamas, kaip smarkus, pik- (85-671) žemyną laiko ne tik laukų, bet ir namų pa-j deivę, vadinamą Lina (Žiūr. J. Venclovos 
tas su ilga, ugninga, barzda, variniu veidu ir žėrinčio- laimos deive 
mis akimis senis, sėdįs vežime, pakinkytame šeše- ■ šalia deivės Žemynos buvo sodybos dievaitis Že- 1976 m., 10 p.) 
tu baltakarčių žirgų, kaire ranka valdydamas žirgus, mininkas, dirvos dievaitis Žemėpatis, laukų saugotojo-’ 
o dešinėj iškėlęs sidabrinį kirvį paruoštyj smokti. Ir jaszLauksargis,linųdievaitisVaižgantas/apie .kurį pa- 
taip jis vikriai važinėja padangėmis. kalbėsime atskirai ’ : - X - A •

Vienok dievaitis Perkūnas darydavęs žmonėms iri Rudenį, j avus.nuvalius nuo laukų, berods, rugsėjo zėwski etc) mini deives Verpėją ir Audenę. Galima prie ,

. šis visuotinis ir patvarus, net į krikščionybės kul
tą perkeltas, gal būt, su didele reikšme kuriame žmo-; 
gaus gyvenime. Ugnis reiškėsi galingai ir žaibu ir kis 
tais pavidalais. Pirminiam gamtos žmogui ji ^aiškiai 
galėjo rodytis esanti jo ir dievų tarpininke. .. Ir ne
kas kitas vėl, kaip tik ugnis persiųsdavo dievams mal
daujančiais žmogaus dovanas-kruvinas ir nekruvinas 
aukas. Pagaliau įos pačios ugnies laužais leidosi lietu
vis į amžinų polsio^krfionę. Amžinosios ugnys degė ne 
tik miškuose bet ir kiekvienų namų židiniuoe. Buvo 
tai šventoji ugnelė namų, arba gabija”.

Vadinasi, ji buvo ir namų židinio deivė: prof. G. 
G. Morici (67-34) tvirtino: “šventoji ugnis, šventa Ga
bija, namų židinio deivė”. O pagal V. Alantą (2-283) 
susituokusieji jaunavedžiai turėję iš Ramovės “parsi
nešti žarijų savo šeimyninio židinio Gabijai įkurti^ 
Kartu ji buvo saugotoja namų nuo gaisro: dr. J. šliu
pas (SM-397): “Gabija buvo deivė namų židinio, ser- 
gstanti nuo gaisro”. Gi krikščionių tikėjime šv. Agota 
laikoma saugotoja nuo ugnies.

Ugnies liepsna laikom^ šviesos bei mokslo simbo
liu. Galima prielaida kad Gabija pas senovės lietuvius 
buvusi ir žinojimo bei vedanfos deive o gal kartais ir 
b ’ v rentoj i namų ugnelė, arga gabi ja”.

^riffn^Tno dievaitis Perkūnas

Jau 13 amž. Rimkos (Eiliuotoji Livonijos kronika 
etc) mini lietuvių griausmo dievaitį Perkūną ir jam

“Perkūnas. God of Thunder and Li thing’'.

namas įvairiais vardais: Bumbulis, Dundulis, Smar-

: 312), dr. J. Basaitis (4-579), J. Gabrys (24-4), prof. Nes vainikus. Ir kaip J. Lasiekis (55-23) kalba,, jog mergi- f
’ “ < nbs"per šią šventę prašydavusios dievaičio Vaižganto, .

. v. v.* v ..... Seno v cs
' i graikai, giruliai ir getitai ir jų ryšys su .lietuviais*,

tu. baltakarčių žirgų, kaire ranka valdydamas žirgus, mininkak, dirvos dievaitis Žemėpatis, laukų saugotojo-- Apie Verpėją J>ei Audenę

Kai kurie istorikai (prof. F. Wrotnowski, J. Kras .

gero nes jis apvaisindavęs žemę kurios vaisiais žino-i mėnesio pabaigoj buvo švenčiama derliaus arba pade-,laida kad senovės lietuviai turėję deivę Audeny oe» 
nės maitinasi. Dr. M. Gimbutienė (30-II) nurodė: “Per kos šventėj kurioj buvo pagerbiama žemės deivė Že- nuo seniausių laikų lietuvės pasižymėjo savo puikiais 
kąną vadina žemės_žemynos vyru’. myna, jos brolis žemininkas. Žemėpatis, p gal kitos ir~skoningais audimais. Bet dėl žinių trūkumo nie-

Be to, mokslininkai (prof. G. Morici, prof. A. Meil- su žennninkyste susijusios dievybės. Rodos, kad nig-jko aiškesnio apie tai negalima pasakyti.
et ®lc) lietuvių dievaitį Perkąną prilygina vedų Par-
janya, keltų Percunia ir germanų Fiorgyn. Reiškia,
Perkūno genezė yra labai sena-sickia indoeuropiečių
pmtėvj'nės laikmetį.,

^emėx deivė Žemyna . parjj1j<o pe auginimui g]obeją-<fievaitį *Vaiz-į naudos,'1"6^
Lietuviai nuo indoeuropiečių protėvynės laikų ver-' gantą., vaizduojamą jaunu, gražiu jaunikaičiu, pasi-*

tesi žemininkyste. Ir net senovės romėnų istorikas C. puo&isiu mėlynu linų žiedų vainiku.
—„ , , ---------- ■ . i d ■ ■ u . J-------------------------------------------- ■ <

, MAUntNOS, CHICAGO 8, ILI----- FrM*y, Owtanb., te, W8 r

myna, jos brolis žemininkas, žemėpatis, p gal kitos ii~skoningais audimais. Bet dėl žinių trūkumo nie-

sėjo mėnuo buvo pašvęstas Žemynos garbei.
Liną dievaitis Vaiigantas

Nenuostabu, jog linai laikomi lietuvišku Šilką. Lie- tą, jos 
taviai1 tuos labai mėgo ir augino nuoGuIos-senevėsuTad1 godavi 
. . 2-—A* « ,. ____.-v* .v ' _..

* Miško deivė Medeinė
Taip pat lietuvis, kaip gamtos kūdikis, mėgo gam- 

► girias bei miškus. Giria* «aur {

(Bus daugiau)

c
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AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 
IR Gte- XĖS LIGOS 

2853 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Al 0 V I N G
Apdraustas perkravstymas 

ii Įvairi v atstumu.
ANTANAS VILIMAS ,

Tel. 376-1882 arba 376-5996

ir kitas savybes. M. Miškinytė
- < ———— 

dantis iš senojo ir naujojo testa- 
» ' ' ~. .

Kilimas sunku išsirinkti
Vienas iš brangiausių . na

mams įrengimų yra kilimas ar-

; lelet. BE >5o93 ' ’’

rfADIJO ŠEIMOS VALANDOS .

Visos programos iš W0PA, U

■ 1490 kll. A; M.

Lietuvip kalba: kasdien nuo Rjr-' 
. madienio iki: penktadienio 12:30
— 1:00 vaL popet Šeštadienį* 
ir sekmadienį nuo 0:30 iki 9:30* 
vaL ryto. .

Ttlof.: HEmJodc 44413

7159 $o. MAPLfiWOOD/AV6-
CHICAGO, ILL. 60629

t
4

Tek*. PR 8-32V

ttR. AMSA BAL1UNAS

, .DR. K. G. BATUKAS 
^AKUJERIJRA ir moterų LIGOS 

GInčiCOLOGINe chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical 8uild.ng). Tel. LU 56446 
vPnuna ligonius pagai mupuumim 
ei roeaUUiepia. skampinti J744f-L4

T INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKU 
Cril RURGIJA 

Telef. 695-0533 
" ■ Pox Valley Medical Center 

650 S0MM1T STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2*34 Wesijlst STREET
, Ofisas: Hemlock A5649

* Rezid. 3884k33
i • OFISO VA1ANDOS: 

Cirmadieruais ir ketvinaa. 1—$ 
anirad./ penktaienj nuo L—5; 
/ ir sesiad. aktai ^usitaruk

Dr. UALL V. DAKGlS 
GYDYT vJAS i r CHIRURGAS 

Westchester Commvmty fidwikos 
medicinos direkionus.

1938 S.M<ihheim Ka^Westcnester, TIL 
VAuAADUb: 3—H aaruo cLeaanns ii 

Kas antrą šesiadieai d—< vaL 
leM dox*z/z/ aru .

RcZ.: GI 8-0*73

DR. Vv .jckOAi’i -iaiolN A>
• -N “ - \

AKUSwRMA IR MOTERŲ UGOS 
GmnUKU’LTA

Kfcozje Ave.,- VwA
yaiajiuos pagal susitarimą. Jei neai- 

ĮSiuejHk skainDiiiti Arti 3-UuOU - <į

u t U f t UJA$ JR CrtiKunUMi 
SrcLiMursE AK t V LIGOS 

arvZ West ivarčL >>reęt> 

p?sai susitarimą

CK. K. A. V. JUČAS y . \ ' .rot-'fovoi -
uG^b-LfGOS — CHl^Ų^GŪĄ> 1 

im, mftbi tKfM Avt. / ' - 
S nt. Wei I tKN A V te. 

“Telefonas atsakomas 12 vaL

CK. IkANK hkkas 
UrWMETRiSTAS 

uIETUViSKAI - 
iilS W. Zlst $r. — T®1. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko - akinius ji 
•'contact tenses' . .

pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SĘI8ŲTIS 
imKšiU, ruSLes iR : 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «3rd SIREET į ' ■

VsL; antract nuo 1—4 po pietū- 
,, ketymad. nuo 5—7 vai. vak. 

Qfrso teltf.: 776-2^00 
Nauias raz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
HtTxrr* praktika, spec. MOT Erti/ hgo 

OtiMLi. 2652 WfcST 59rn STkteteT 
Tat: PR 8-1223

OFISU VAU; pirm... aniracL trečiac 
u tKuja. 4^. ir o-č vak vak. bestadie 
alau z-4 vai. po pietų, ir aitu iaia^ 

*yr ; pagal susitarimą.
, ' . / .

K SILBKISr G. P.
1 A: 

A^vVezaL Meu, itiu.
uolmu. pagalba <o|om

« i \Mrcn Supports) ir L L

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
Naudingi patarimai ir įdomūs jba karpetai. Jų medžiagos ko- j 

dalykai į kybę, patvarumą ir audinio bū- j
v. ,. , Ida bei kitas svarbias savybes

• Nuskinto. aAa nujautos gaM 5unku apyJ
pavuKuryje ro«s ^laikys bent |ikrjai anoti v„, 
aatnomomB valandomis ilgmuj kiUnlal vW ki J
uz nuskintas rytmetį dar sualldjniaii yra vflnoniai. Jie' 
raSa* * i y™ “‘inkšti, nesi velia, neteptus,'

. • Žirniai buvo valgomi, jau o kai susitepa, tai lengvai išva- 
senų senovėje, akmens ir bron- lomi. Jiems reikalinga vienin- 
zos amžiais. Šveicarijoje rasta telė speciali priežiūra— apsau- 
ezero dugno dumme Konservuo ga nuo kandžių.
tų znmų. Austa lyta, kad ten gy-Į. Iš sintetinių kilimų žinomiau į 
veno žmones pr.e virš o,(JUO me sr yra nailono, akryiiko, polys- 
tų. Labiausiai žirnius išgarsino terio ir polypropylene siūlų, ku 
prancūzų karalius Liudvikas rie yra atsparūs ir didėjimui. 
sU-v, Kurio dvaro dąmos turė- 
davo urmų prie kiek vien t| pie
tų. Nors 'daržovių augintojai 
propaguoją sparagus bei' kitas 
uarzoves žirnių pakaitalui, bet 
dauguma valgytojų rėstorąnuo- 

. se neatsisako skanių ir maistin
gų žirniukų.

• Pilgrimai ir prmieji kolo- 
nštai Amerikoje buvo nepasi
ruošę gyvenimui ir būtų bada
vę be draudingų indėnų globos- 
Indėnai juos išmokė žuvauti, 
medžioti ir ūkininkauti bei pri
sitaikinti prie gamtos sąlygų.

• Vienas iš daugelio būdų iš
likti jaunu yra gerti daug vanį- 
dens: 4—6 puodukus per dieną. 
Esant kūne daugiau vandens, 
jo daugiau būna ir odoje. Ypa
tingai tai aktualu moterims, 
turinčioms tamsius paakius! 
Vartojant daugiau vandens, 
tamsumas pamažėja. - , •:

* National Pest Control Assnų 
8150 Leesburg Pike, Suite 1100, 
ViennąjĮ-VAi 22180, išleido^bro- 
šiūrą^The Ten Most Unwanted:. 
Cpųinron. Household Pests and 
vVhat to do About Them”. -Pa
tariama, kaip- naikint .namų 
kenkėjus ir vabzdžius. .Gauna
ma prįsįųntus 25 centus siunti
nio išlaidoms. C- • P4'

• .Būdami Bombėjuj ė ar toli
muose rytuose ir norėdami vai; 
gyti paukštienos^ neužsakykite 
Mombėjaus . antĮes, ■—Somhay 
duck; neš tai visai nė antis, o 
Indijos pakrančių žuvis buma- 
Jo,",pagaminta su įvairiais prie
skoniais sukelti apetitui.
. • Seniau buvo madoje deli
katesas marcipanas. ŠĮ saldumy ; 
na išrado vienuolės/iš žemės rie 
šutų, cukraus ir kiaušinio bal
tymo. Skanumas buvo iRbai ma 
zai ęinomas ikiziS4'4 m., kai ra
šytojas Balzakas užėjo Į Pary- - 
žiaus skanumynų krautuvę ir 
pirko marcipano. Krautuvinin
kas atspausdino skelbimą ir "jį 
išplatino visame mieste, kad 
Balzakas buvo. Jo' krautuvėje. 
Skelbime citavo jo raštų saki
nį, jog “vienintelis saldumunąs,; 
marcipanas, anksčiau buvęs tik 
ant turtuolių stalo” dabar .yra 
galimas gauti visiems už pusę 
kainos laike krautuvės didžio
jo atidarymo. Rašytojas buvo 
patenkintas tokia kultūringa 
reklama, todėl tapo nuolatiniu 
krautuvės lankytoju ir marci
pano pirkėju. Juo pasekė visa 
Paryžiaus šviesuomenė ir xt»- 
duomenė. , ■ ė

Nailonas yra purus ir nesusi- 
mina, lengvai valomas, tik švie
sios sjYalvos yra teplesnės. Nai- »
lonas yra viena iš patvariausių 
medžiagų.

Akrylikas yra labai panašūs Į 
Vilna neblunkantis patvarus iri 
nelepius o susitepęs —- gerai ir 
be didelių pastangų išvalomas. <

. Polysteris yra švelnus bet ne urento' 
sugniauždinąmas ir gražiai atro Į _
do._Patvarus ir lengvai valomas. matytj dar. laišką rašytą 1943 
Patvarus ir lengvai valomas. j m Kolumbo Ispanijos karaliui 

Polypropylenas vienas iš pat- Ferdinandui ir Izabelei apie ke- 
variausių nelepius lengvai va- lionę ir darbus. Minėtame New- 
lomas ir neblunka. Prie geres--»berry knygyne yra daug senų 
nės gamybos kilimų yra etike- raštų ir dokumentų, liečiančių 
tė, nurodanti firmą, medžiagas Amerikos žemyno kolonizavimą

ir kovas šulo$ėfiąis, Thomo Jef- 
fersono pasakojimų kopiją ir t.t? 
Iš viso Newberry knygynas tū
ri surinkęs per 6,000 Įvairių se
nų knygų ir raštų.

Religinis baraliefas

Švento raito pamokymai ir paakkinimaj
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
''Žiūrėkite, broliai, | savo palaukim^, kad nedaug yra iimintingv kO- 

h v, nedaug galingy, nedaug aukštos kilmė* yra pašaukta" — 1 K or. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže- 
’ mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje, 
• Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime-juos 
' mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mi- 
’ rusi ei i t | tą kūu&kną atsako knyautė "Viltis po mirties**, kurią gausite 
’ nemokamai. Rąžykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629
ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI

SUSIRINKIMŲ

NAŠLIŲ, našliukiu klubas gruodžio 
10-tą d. 7 vai. vak. turės metinį su
sirinkimą, kuris įvyks Vyčių salėje, 1 
2455 W. 47 St. Nariai kviečiami gau
siai atsilankyti, bus renkama nauja 
valdyba ir aptariami klubo einamie
ji reikalai. Po susirinkimo vaišės ir 
šokiai Jurgio. Jonikio orkestrui gro
jant. _ -V. Cinką

LIETUVIŲ moterų Draugijos “Ap
švieti priešmetmis nariu susirinki
mas įvyks šeštadienį,, gruodžio 11 d., 
1:30 vai. popiet 2549 W. 71 St. Narės 
kviečiamos atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti ir valdybos 
rinkimas 1977 metams.Tqpgi bus Ka-> 
ledu dovanos. vaišės ūrkiti margu-

Rože Didžgalvis, rast

C1CEK0
5 SLA 301 kuopos veikla

Kai aš 4955 metais iš Kana- ..
dos nęrsMiau į dAV in -B 123 RattX neatsikrato teismu 
kuopos persiregistravauį 301Jv LOS ANGELES. - ~ . J /,‘ 
čia buvo apie 220 narių ir susi- Hearstaitė, laikraščio leidėjo j visos —yvaukite. _ 
rinkimai buvo daromi kas inė- duktė, kuris ją ištraukė iš kalė-;- 
nesj. Bet turtingesnieji SLA na jimo, jmbkėdamas teisme 1^50,- į 
riai, išėję f pensįųą, persikėlė į GOO doL iižštatą, gruodžio 9 tu- 
Šiltesnius kraštus, vyresnio am- rėjo pasirašyti-atitinkamus raš- ’ v . s v » ULlAXLLklS £V J UUUZJU A< U., p^-URV
žiaus nursrta, o hapjij gauti yra tus, heciancius busimą pnes ją tadienį, 7 vai. 30 min. vakaro, para- 
labai suriku.-Po paskutinio ŠIA teismą ateinančių metų sausio ” 
seimo Cicero visuomenininke 10 d.’ : . - :
Aldona Brtisdkienė turėjo gerą'i -j ją lydėjo didelė sar-
norą čia Įrašyti bent 30 naujų 1 —privati tėvo nusamdyta
SLA narių, bet PT narei Kristi
nai Austin padedant buvo Įi-a-

S suaugę ir 2 jauifiioliai. 4
301 kuopos mėtinis narių su- 

sĮrinkimas buvo kviestas gruo-. 
<džio mėn. Vd., bet dėl šalto oro 
ir sniego atvyko tik .7. • Pagal tas komitetas i&tų,dijuoti as- 
konstituęiją. susirinkimas gale- mens dokumentų-reikalą,.18 mė- 
jo būti teisėtas, bet buvo pasi- nešiu patyrinėjęs, 8Q0 puslapių 
dalinta mintimis dėl naujo SLA raporte pasisako-prieš betkokių 
vajaus, o nesant iš ko rinkti vai asmens dokumeitų Įvedimą 
dybos, nutarta ..-metilų susirin- ’ Amerikoje. Komitetas sako, jog 
kima ir pranešti nariams 1976 iasmėns dokumentas būtų1 ame- 
mętų veiklos apyskaitą 1977 m- 
kovo 2 d. 7 v. v, Teresės ir Jur
gio Pečkių svetainėje, 1500 Šo.
49 Avė., Ciceroj. S. Paulauskas

Kviečia į bendras Kūčias
G-en: T; Daukanto Jūrų šaulių 

.kuopa šeštadienį, gruodžio 18 d. 
7 v. v. Vyčių salėje’ ruošia na
riams ir jų šeimoms Kalėdų -eg
lutę — Kūčių ‘vakarienę, j kurią 
kviečia ir Cicero jūrų šaulių 
kuopos Klaipėda narius su šei
momis. Kas nori dalyvauti pra
neša moterų Vadovei sesei U. 
Zinkienei, lel. 776-7579.

Kuopa šiais metais paaugo 
dvigubai ir jau turi virš 109 na
rių. J kuopą naujai priimti: Kle
mente Diedėla, Biriitė Pumpu
tienė, Jonas Utara ir, Albinas 
Vieraitis. ■ ' t
' l9/7 m. vasario 6 d. 12 v. Ci- 
ceroje, šv. Antano parapijos sa
lėje, 1500 $o. 49 Court, po Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimo, Įvyks geni. Dau
kanto ir Klaipėdos jurų šaulių 
bendras visuotinis barių sUsirin 
kimas, kuriame bus išrinkta j'u 
rų šaulių • rinktinės pirminin
kas. c ‘ S. P.

s MARQUETTE Parko Lietuvių Na
mu Savininku Draugijos narių susi
rinkimas įvyks gruodžio 17 d., penk-
? ” 7. ?. j-. •
pįjos salėje. ;i I

. Visi nariai -prašomi dalyvauti, nes — 
bus renkama nauja ateinantiems me- A
tams valdyba. Jonas Stankus

S.UA. 134-tos MOTERŲ kuopos su
sirinkimas įvyks :;šeštadienį, gruodžio 
11Ti.. Chicago_Savings ir Loan patai-

9 ___________________ _____ ________ _  __ __________ v---------

p. p. Malonėkite dalyvauti, nes bus 
kūčių vaišės.

pHvtrfi'tėvo nusamdyta 
ir Los Angeles miesto.

—k AX v*., ajl juajcxxx pra.vo.A-

• Prieš GSrhenŠ^cfolfUmentus) pose, 624ą s. Western Ave., 1:00 vai.

WASHINGTON'S. — Fede
ralinės administracijos sudary-

Tik .vienas komiteto narys IV 
L. Huxtable pasisatė teigiamai. 
Jis norėtu, kad kiekvienas sulau
kęs 18 meti] amerikietis būtu 
registruojamas federalinės vy
riausybės įstaigoje ir j ant būtų 
išduodama registracijos nume
ris

Zz>0 West O3rn St., Chicago ill. 006^ 
Telefu PRosuect 6-5084

Gėlės visoms progoms
’ 'kĖVfcKLY HILLS GElINYČIA 

«vESl SfKfctel
T»l«fonai: PR 3-0S33 ir PR S-0834

Taip pat naujoji "Barbaros ir
Gene Orrshiyi krautuvė

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy. Ooak Lawn, 

Tel. 4994318
- uIJF

'■ ,J| ,.•?.» . .

PERKRAUSTYMAI

M0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

. ŽEMA KAINA
R. ž E R t N A S

Tai, WA 5-8063 *

| SOPHIE BARČUS
t .. I— ---------- ------

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRIS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

> UUDĖSIO VALANDOJ 
r šeahSe

I MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DI2EKTOKIAI

Ū45 So. Wester® Ave. • Air Conditioned Chapel ud

REpublic 7-8600 8601 FacUUi~
Me oxiesto daly* TMWfme Iro ***”

EUDEIKIS
' -T i-’ ’•* ••••’• -J

■ j»-‘ -* . ” -------- ' 1 -s f '■ ■ ■ -   GAIDAS - DA1MID,
i SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

! 4605^7 So. HERMITAGE AVENUĖ

TeL: Y Ards >74741 -1742

rikiečio laisvės, suvaržymas.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Happy Moor Mushrooms, a ^prize-wfmringr recipe at the Stata 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tastf ingredients combine in a stuffing* 
tor fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

x Happy Hour Mushrooms marched away with the; ’‘Best of 
Show" awafd at the State Fair of Texas, and they are sure to . 
get equal billing at your party tablet > >

This pritt-winning recipe combines Fritos brand com chip* 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and. just.the . 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 

\ caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these staffed mushrooms , win be the star attraction at any 
festive occasion. * \ .

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps With lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
Ught color during cooking. c

MAPFY hour mushrooms
36 medlum-dzed Fresh mushrooms
I tablespoons
4 stick
1 clove

M enp
2 tablespoons
2 tables^MJtti
1 packxge

M cup
DIRECTIONS!

Remove atemt from mushroom*. With caps and brush with 
melted butter. >; \/ < "

Combine roftefcd butter, garite, and grated cheese: mix wĄ 
Add wine, aoy rauee, dip mix and crushed eom chips to make

* ./ - • -V
Fill mushroom cape with mixture Place on baking sheet and

GEORGE F. RUDMINAS
' W9 So. LITUANICA AVĖ. Tėl.: YArds 7-1138-1139

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicago*
Lietuvlę

E %’■<... “A • «> ’ -

laidotuvių
direktorių
Associacijos

cANTANAS JI. PHILLIPS
Tomas ik Laurynas Labanauskas

3307 86. LITUAMCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 Sb. oOlh Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

11 ■ 1 ■■ ■" '■ ................. ■■-■■■■■■

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

338. m senumo knyga
ČIKAGA. — Čikagos Newber

ry knygyne yra reto senumo bib- . 
Ii ja. Ji buvo atspausdinta 1638 
m. Cambridge, MasaČiusete pir- ;; 
mųjų kolonistų ir, matyti, buvo 
skiriama indėnų reikalams, skel
biant tarp jų Evangeliją. Tai 
galima aVręati iš biblijos pava
dinimo, kurs skamba taip: “Ma- 
nusse (Wunneetupanatamwe) 
Up-biblumAjod (Nanseswe) Nuk , 
kone Testament (Kąh Wonk) 
Wuksu” ~ “Šv. Kastas, fluside- 3

Melted butter
; Butter, softened
. Garik, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce
FHto-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crashed Fritos brand com chips

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. ridikas 

33M So. HALSTED STREET Phone: YArie 7-H11

NAUJIENOS, CHICAGO ą ILL— Friday, December }4k W«
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SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Niekuomet pasakymas, kad 

sveikata yra brangiausias turtas 
nebuvo tiek teisingas kaip pa
skutiniais keliais metais, kada 
pasidarė per brangu mirti, dar 
brangiau gyventi ir visiškai ne- 
be:mancmai brangu sirgti.

Visų visuomenės sluoksnių 
rimtas susirūpinimas viešai iš
ryškėjo kai šiomis dienomis Blue 
Cross-Blue Shield buvo Chiea-

beužtenka... “Normaliai” svei
kata šiandien kaštuoja 8 kartus 
daugiau kaip prieš 10 metų.
-e Prieš 10 metų išlaidos už “nor
malu” pagulėjimą ligoninėje 
kaštavo $311; šiandien toks li
goninėje pabuvimas “normaliai” 
kaštuoja $1,100. Chicago Daily 
News skaičiuoja, kad vien šiais 
metais Jungtinėse Valstybėse 
sveikatos globai bus išleista

nfc—r* - -» -

■***^**'’

f

v

REAL ESTATE FOR SALE 
Žem* — Pardavimui

REAL ESTATE «=OR SALE 
Namai, Žemė —* Pardavimu* .

HOWARD METZENBAUM 
Senator, Ohio

, ■ -J’..*’ “i-. " ; V

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JB 2EEA1S NUOŠIMČIAIS.MĖNESINIAIS ISSLMOKŽJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACUV, KREIPKITĖS I

gos universiteto Centre sušaukęs $132.7 bilijonai. t
gausingą simpoziumą sveikatos šimtas trisdešimt du bilijonai, 
globos,iš visų normų pabrangi- kuomet visų Jungtinių Valsty- 
mo klausimui išdiskutuoti, ir štai bių apsaugai biudžetas šiemet 
ką rezultate pareiškė Chicagos “tik” $94 bilijonai. Prileidžiant, 
universiteto Medicinos mokyk- kad infliadija ir toli.au taip ląi- 
los dekanas Dr. Daniel Toste- kysis, išvedama, kad Amerikos 
son: ■ išlaidos už sveikatą dar po 4 metų

Sveikatos globos krizei Ame- bus $224 bilijonai metanas...
rikoje išspręsti bus reikalinga jpr
pasišventusių pastangų ir koor- ■ ------------

pastangų iš visų sveika
tos'politikos formuotojų, rinktų ųT ' '*
ir. skirtų valdžios pareigūnų, r T R U M P A f 1 
sveikatos draudimo vedėjų, dar- _ _ _ /_____
bo ir biznio reprezentantų, visų ★
sričių mokslininkų (ekonomis- I _A SurVna iš Allegan, Mich., 
tų, advokatų, statistikos eksper- savo prenumeratą atsiuntė per 
tų, epidemiologų, ligoninių ad- mQSy bendradarbį Stasį Juškė- 
ministratorių, slaugių (gailės- į-ajp kiekvienais metais,
tingų seserų), paramedikų per- p^ėjo $4 už kalendorių. Kalen 
sonalo, gydytojų ir pacientų — korius yra baigiamas spausd.in-

Skaitant toki sveikatos gio- ti. Jis bus išsiuntinėtas visiems 
bos ligai gydyti rekomenduoja-Į prenumeratoriams prieš Nau- 
mą kermošių, kai kas pamanys, juosius metus.
kad Dr. Tosteson juokauja. De- __ jonas Ardickas iš\ Kelly 
ja, Dr. Tosteson pirmas sayo to- parko apylinkės, pratęsdamas 
kiu dramatišku pasiūlymu paro- prenumeratą, įteikė $16Nąujie- 
dė, kad čia juokų nebėra, o yra paramai. Zigmas Duseika iš 
rūsti ir grėsminga tikrovė, kad Brigton Parko įteikė $2. Tos 
problema pasiekė epines proper- apylinkės tautietis užsisakė Nau 
cyas”, kad sveikatos remonto jjenas 3 mėn. tinkamesniams 
pabrangimas pralenkė visokius susipa2inimui, todėl pavardės 
kitokius pabrangimus šioje ša",pra§ė neminėti. Petras Mockai- 
lyje. Tam pabranginimui daug Bridgeport© apylinkės į- 
lentgvino faktas, kad jis. augo |eįkė $4. Dėkui už vizitus, ank- 
ir bujojo įvairioms valdžios ir s^,a prenumerata ir :už dova- 

■ privataus draudimo programoms nas xaujienų paEamai.
ta brangėjimo aštrumą pašvel
ninant. Vienaip ar kitaip,'bet* — Lietuvių Tauragė klubas 
klientas (šiuo atveju pacientas) Paskyrė Naujienų Mašinų fon- 
galu gale sąskaitas apmoka. |dui $25 ir Juos iteikė Per iždi'

Kokios tos sąskaitos? Ame- Bruno Matelį. Dėkui val- 
rikiečiai dabar sveikatai apsau- dyLai ir įyisiems to klubo na- 
goti išmoka apie 10 nuošimtį sa- nams-
vo pajamų, o sunkios ligos at- I' — Dail. Vlado Vaičaičio dar- 
veju net viso 100% pajamų ne- bu paroda atdaroma šiandiep,

gruodžio 10 <į 7 y 
vak. Jaunimo |
gk)i>oja .komitetu i
Parodei tęsis iki gruodžio 19 d. • 
Lankoma savaitgaliais nuo 111 
ryto iki 9 vai. vak.; o šiokiadie
niais nuo 7 iki 9 vai. vak.

'— Gen. T. Daukanto Jūrų 
Saulių kuopa ruošia Kūrio va
karienę — Kalėdų eglutę gruo
džio 18 d., šeštadienį, 6:30 v. v. 
Vyčių salėje’ kuopos nūriams, 
jų šeimoms ir savo svečiams. 
Programoje — tradicinės kūčių 
apeigos, vakarienė, egįutė ir 
Kalėdų senelis su dovanomis. 
Kviečiami kuopus nariai ir \jų „ , x ~ . .. .

. . . t - a • Howard Metzenbaum' turės - didelėssennos, taip pat Jurų saulių įtakos naujoje respublikonu partijos 
kuopos ^Klaipėda” nariai su šei *
inomis. Registruotis iki gruo
džio 14 d. pas kuopos Moterų va 
dove U. Zinkienę, iel. 776-7579.

— Rūta Grauziniene, Irena 
Navickaitė, Vytautas Kadžius.

Naujai išrinktas Ohio senatorius 
award Metzenbaum ' turės - didelės

vadovybėje. Rinkimus pralaimėjęs 
prezidentas Fordas gali visai iš poli
tikos pasitraukti

Oarblninklv rvfltia

FullTime,-
Excellent Benefits.

Cali-, For Appointment

583-8800.
NEEDLECRAFT

of America
3900 N. Clarempnt

—:—*—:------- ■------------- " • — v . J. . - ■v
- Sekmadienio popietė, te-į igįį^G IN general

—: “Lituanistinių mokyklų Nuomai
___ - *

--r • - — - — ■ . J I

- “Lituanistinių mokyklų 
rengiama '

ma
____  ___ , ____  ______ J keliai ii-'rūpesčiai”, rengiama ■'•* ■; - ■Ti——, 
Vaclovas Momkus, Bronius Ma 1976 m. gruodžio 12 d. 3:30 val.-^ BRIGHTON PARKE išnuomojamas 

t - x x 4 .kamoanjjL butas. Tel. 247-1457 ,poir p. p. Liet. taut, namuose, 6422 5 vai vakciukevičius, Vladas Stropus
Jurgis Vidžiūnas sudaro šio se- j S. Kedzie Avė., Cįiicagoje.j Por 

pietės programos dalvyiair
v • 1 ‘J? T-X ♦L.'- AU.VLU, OVA-

* 1 * - ’ . D- Bookie- Įmos. ar asmeniškų J švenčių ir
nė, mo ’yt fL Černiuj V. Da- kitornjs progomis Naujienos 
mus15 ir kt. Ęo programos paš- geraūsia dovaRa, išreiškian- 
nekesiai prie kavos.Popietėje u daug norinčius sakvė jaus. 
dalyvauti, kvočiami visi, besi-tmus Jų ttūip neišreikš atvirutįr 
donų musų jaunimo tautiniu .
auklėjimu. Kviečia rengėjai:— 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Chicagos klubas ir Lietuvių 
Tautininiai JNSmai- (Pr.)

zono Chicagos Lietuvių Operos 
valdybą. Ruošiamasi
Gounod 5 veiksmų opera Ro
meo ir Julija. -

— New Yorko universiteto 
svetimų kalbų departamentas 
įvedė lietuvių kalbos studijas-ir 
jas pradės šių mokslo metų 2- 
me semestre vasario mėn.

— Chicagos vyčiai senjorai 
ir 36ta kuopa kartu ruošia lie
tuviškas Kūčias gruodžio 19-tą 
Vyčių salėje, 2455 West 47 St., 
Norintieji jose dalyvauti/ turi 
paskambinti K. Petrulienei, tel. 
LA 3-9026. ’ .. . . ;

— Gruodžio 12-tą per Lietu
vių televizijos pusvalandį Chi- 
cagoje bus rodomas Vyčių cho
ro filmas. Pusvalandis praside
da 8:30 vai. vakare ir yra duo
damas per 26-tą kanalą.

ra- Kalėdų, Naujųjų Metų, šei-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai.

2212 tv. Cęrmak Roar CJiicap^ E Virginia 7-7747
.. ------

1 /**%"<* - • 4 ' V ■’

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv.
Kryžiaus Hgomnės. Virs $19,000 pą- 
jamų^ Palikimas — nupirkite.
< GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5
4r veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virs $500 pajamų mėne
siui

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public ,

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

• TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3237 W. 63 St., telefonas 
434-4.660,, iki , Kalėdų ’ atdara 
pirm.-penkt. imo 10 iki 8 v. vz, 
šeštadieniais nuo 10 iki 6 v^ v.; 
sekmadieniais *huo 10 iki 4 y. v.

Au (Pr-)

laiškas ~ ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. ’ Užsakykite’jas- Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St, Chicago, Ill. 60608 
arba skambiud telefonu 421- 
6ioo: F (Pr.)’

ELEKTROS ĮRENGIMAI. Y 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, sa-‘ 
rantuotai ir sąžiningai.
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS - 

4358 So. Washtenaw Ave.
— Tek 927-3559 J

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Parmrį senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

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

— Chicagos Vyčių choras 
švenčia 60-ties metų jubilejų. 
Iškilminga vakarienė bus sau
sio 15 d.'B. Pakšto salėje, 3800 
So. California Ąve. Po vakarie
nės bus. šokiai. Bus ir meninė 
programa, kurią atliks pats cho 
ras.. Bilietai jau platinami. Cho
ro valdyba maloniai prašo Chi
cagos ir jos apylinkių lietuvius 
savo dalyvavimu paremti Vyčių 
chorą

Pagyvefd^akcijU rinka
i- Prez, Carteriui pradėjus kal-: 
bėti. apie mokesčių sumažinimą, 
pagyvinant krašto ūki, Akcijų 
rinka šiek tiek.pagyvėjo. Taipgi 
nemažos akcijų rinkai įtakos tu
ri ir federalinės' rezervų tarybos 
pastangos atpiginti kreditą ir 
taipgi pranešimas, kad krašte 
kapitalo investavimai padidtėje 
3.7%. . ■. ' ’ •'

NESENSTANTI DOVANA —
DAILĖS DOVANA -i • * ■ - - '

Gausus pasirinkimas dauge
liodailininkų darbų. Kainos $20 
—$300. Čiurlionio Galerija,Ine., 
4038 Archer 'Avė. Tel. 254-4470,: 
523-9162.i - .

PERRY PLAZA MOTEL-
1007 Park Ave, Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Kazė
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel- 
501-623-9814./'

*
"U-'- » v

7 •> BEST THINGS IN UFE
.7

Call Frank Zapdis
3208y2 W.95trh St.

- ■ G A 4-8654

$IATt FARM

INSURANCE 1

Į State fa rra Lrfė J nsįsrąlgėe^Gompaį^jl

-
-- ‘ -U - r • ‘7 _ \ ■*— >

SU SAVAIS APLINKUI
' 'y

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

VIENINTELE STILINGĄ 6 kamb. 
9 m rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 1 
Marquette P'”ke. $29,750. _ f-

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 pnrke. $38,000.

- 1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga< f. 
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- , 
1u, Marouette Parke. Vvras keliamas 
no Natriu MettT kitur. Reikia pirkėjo 
su $5.000 savo pinigu. .

PLATUS LOTAS arti 
į ignnrnė<t Pimis.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro / 
Garažas iš geru ranku priešais parką. 
Nauias sazo šildvmas ir nairia elekt- 
-a. $8,500 pajamų. Vertas $50,000..

REAL ESTATE
2625 WEST H STRPET , 

Tel 737-7200. arba 737-8534* ’

SUILDERS AW CONTRACTOR J 
Namu Statyba Jr Ramentas

Mirė adv. Durovic
WINNETKA, r— Sulaukęs 76 

m. amžiaus ady,. Marko Duro-

vic’ius mirė gruodžio 7 ir bus 
palaidotas Skokie Memorial Par
ko kapinėse.

Jis buvo kaltinamas su kitais 
keliais- ašmėnhnis-: apgaudinė
jant žmones, pardavinėjant prieš 
vėžį vaistą Krebiozen, kurs ne
turėjo gydomos galios. .

FBTTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Naaji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGK. savininkas
* . 778-8165

■M.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

tha best way to

- see us for 
financing.

« AT OUR WW RATS

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

K, ... ■■

šiemet suėjo 60 metų Minint tą nukakti, gerbiant-pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės lAlikiniul skel
biamai Naujienų platinimo vajui,

«\ U JUKNOS tvirtai stovi ir kovoja Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
nei damos ir nesi d ėdamos 1 sandėrius su okupantai! ar jų Igalio- 
dnials.

saOJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendrai inrtttu- 
cljas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Codėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ipaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems larbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesBym^
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoj* matam* S30.00, puse’ — SI8.00, 

rrlms mėn. — S850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietota metama 
— S26.00, putei metų — $14-00, vienam mėn. — SX50. Užsieniuo
se — $31.00 metama. Susipažinimui tlunčlama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
M tat MM MM MM am M Ml Mt M» M» MM «M M M ,M MM M9 M MM « M M «M MB

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St,

Chicago, QI. 60608

Į Į Siunčiu  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

f~| Vajaus proga praiau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS____________________________ ___

sDRESAS __________________________________ __ ________

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOML

58i»|Į|hCottpouoded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO . 7%%

Mutual Federal 
Savings and Loan

222 WEST CERMAK.ROAD
Prrra Kazasavskas, PretUoH

BOURSt MOn.Tae.Fri.9-4 Thnr.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO. UUNOB fiNOft ..

Phonet Vlrgfala T.?74T

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA.
Jeigu jdomaujatės 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.

f

Nauja lietuviška^ radijo programa *.
LIETUVOS AIDAI c *

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St,
Chicago, HL 60629 TeL 778-5374. V

Naujas-GOP lyderis
SPRINGFIĘLDASį UI. George 

H. Ryah, farmaceutas iš Kan
kakee,’ išrinktas' respublikonų 
mažumos4 frakcijos Illinojaus 
seime lyderiu?.’. Ligšiolinis res-’ 
publikonų lyderis .-atst. James 
Washbum pralaimėjo pirminius 
rinkimus į Kongresą; ‘ ’ '

Demokratai, kurie IHinojaus 
seime turi 93 atstovų daugumą 
prieš 83 respublikonus, savo ly
derį rinks sausio 11 d., spėjama, 
kad rinks ligšiolinį speakerį (sei
mo pirmininką) William A. Red- 
mondą. - ' •

AR JAU PASIDARĖTE '
- SAVO TESTAMENTĄ? . 

' Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa 
miešta, teisėjo Alphonse Well- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga -

į TESTAMENT AI
.j Su . legališkomis formomis

Knyga su formomis gauna 
•na ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siustir “Naujienos”, 1739 S 
Jalsted St., Chicago Di. 60608

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______ ;___________ . $8.00rūpinimą. - ________ ;___________ _.

A. J. Gussen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis, 
v . . Kietais viršeliais, vietoje’$4.00 dabar tik__ J__ ____

• Minkštais viršeliais tik _____ - ~______ ____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik '

i

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekĮ arba monevt orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidom*.

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6C6C8

SIUNTINIAI - Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th Sf„ Chicago, III. 60627. — Tel. WA S-2737 

1333 So. Halsted Ft„ Chicago, III. 6O6OS. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVA 
-MARIA NOREIKTENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Td. WA M787 
Dideli* pMlrinlrtHMt garo* rtftlM (vairių prakfy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

z

HEATIN G AND AIR
CONDITIONING

. DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Olcago. ni. €0609 Teel. VI 7-3447

D IMI ŠIO
2—$0 M. AMŽUUS VAIRUOTO J A* 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
lability apdraudimas pensfninkamt.

Kreiptis: 
■LLAURA’TIS

4645 So. ASHLAND AVI.
S13X//0

LAIKRODŽIAI ir brangenybes
Pardavimai ir Taiiymai 

. U44 WEST 6P?h STREET 
Talafj REpublle 7-1M1

M. ŠIMKUS
Notary Public 

^INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplawood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glminlp 
iškvietimai, pildomi pfnelyto** pra- 

. šymal ir tatofci blankai.

Siuntiniai į Lietuvą

P. NIDZINSKAS. 40«5 ArtfMr An
ChteaflO, III. C063X T.L YA 7JW

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pRe vlenlnieU 
Uetav} kailininką jį 

Chicago je

.NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-848$ 

(boto)

185 North Wabash Avenua 
2nd Floor Chicago, DL 60601

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
" -------- >----- —------- ------ ---------------------------------=------------ ------------ “NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA

6 - NAUJIEMOt, CHICAGO i, ILL, - Friday, D^mbsr 19, . PASa!K53MĄ

toli.au



