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voje gaminto filmo negarsino.
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’ -UdMų tek* vtyą ląiką mažėjanti- nuo buvusio iš Vikaro baliuko.

už paskolas imamus
sumažino iki 6%.

■ ,A

taipgi krinta vertė ir dolerio. 
Gruodžio mėnesyje Vakarų Vo
kietijoje, Frankfurto pinigų bir
žoje už vieną dolerį temokėjo 
2.8952 mhrkes.

-i--’

Jody Pow*l paskirtas būsimo p rali- 
danto Jimmy Cartario spaudos sakre- 
torium Jis norįs palaikyti drauginius 
santykius su spauda, taikia galimai 
plačiausias in*orma<f|as. Jis bandys

Šveicarijoje.
?Prez. . Carteris ir viceprez.

< NEW YORKAS. .Morgan 
Guaranty Trust Co. nuo gruo
džio 10 d.

... v^®nyny pakraščiuose labai plinta naujas sportas— čiuožimas bangomis. Juo 
bangos^ tuo įdomesnis sportas. Paprastai čiuožikai nemėgsta kamponijos. 

Kiekvienas ciuožikas čiuožia vienas* rūpinasi tik savimi. Bet Dave Chalmers pripati- 
no savo šunį Maksą, kurtamjus'sportas" patinka" Paveiksle matome seną Maksą, tu- 
pmJf ciuožiamos lentos priešaky-ir pranešantį, apie artėjančią didelę bangą..

ah »?RrvKU>nroo urc ,KHi 1 miestuose Priešingai, komu-
Saulė teka 7:06, 4:^0

The Fint and Createti 
Uthuaiuan Daily in Ajwfiea

______
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WASHINGTONAS. — Lydė
jusieji sekr. KFsingerį žurnalis
tai paskutinėje jo kelionėje į už
sienį, sako, kad JAV politikai 
įsitikinę, jog anglų-amerikiečių 
kompromisiniai siūlymai išju
dins Rodezijos taikos reikalu ve
damas derybos Ženevoje.

Sekr. Kisingeris grįždamas iš- 
Bruselio. kur jis turėjo pasita
rimus su suvažiavusiais Atlanto 
organizacijos Nato atstovais, bu
vo sustojęs Londone ir tarėsi su 
Britanijos ir Rodezijos baltųjų- 
juodųjų atstovais. Londone ir 
buvo išdirbtas Ženevos derybų 
kompromisas. Ankstyvesnių 
sekr. Kisingerio planu, pereina
mame valdžiai perleisti-Rode^ # _
zijoje laikotarpyje, buvo numa- ^žią .jpavėdė cenzūrai ir plačiai 
tyta, kad laikinos vyriausytiės skaitomąprokomunistinį savait- 
ministerio pirmininko-vietą pa- rasti Maili stream už tai, kad šis 
siimsiąs juodukas; o baltiki pa- laikraštis pakritikavo Mrą. 
siliksią valdyti kariuomenę ir Mainstream gavo įsakymą visas 
policiją, bet juodiesiems vėliau to laikraščio matricas pristaty- 
priešinantis, Londone dabar ir ti cenzūrai prieš spausdinant. >

Pagrobė karaliaus Juan Carlos
Naujuoju planu, Vyriausias vy- 

* iriaušybės galvą- arba; komisio- 
nierius bus anglas.' Britai taipgi 
bus pereinamame laikotarpyje 
paskirti. valdyti policijąir ka-

• riuomene./

5 bil. dol Vietnamo 
veteranams 

• ■ ' ■ ,. ■ • ■ •

WASHINGTONAS. — Kiek- 
.... vienais metais metais buvusių 

Vietnamo kare Amerikos karei
vių išsimokslinimui, jų mokslo 
stipendijoms, iš valstybės - iždo 
skiriama 5 bil. dol; ■ Skirstant 
tuos 5 bil. dol. valstijomis, Ka
lifornijos valstija per' paskuti
nius aštuonius. metus, kur vete
ranų yra 911,000, yra gavusi 3.2 
bil. dol.„ New Yorkas —> turįs 
570,000z Vietnamo veteranų ir 
gavo 1.1 bil. dol., Teksas — 451,- 
000 veter., gavo 1.2 bil. dol., 

•Pensilvanija, turinti maždaug 
tiek pat Vietnamo veteranų, kaip 
ir kitos minėtos valstijos, bet ve- 

■ teranų stipendijų reikalams te
gavo 781 mil. dol.

-Libano, krikščionys neatiduoda' 
z ginklų

BEIRUTAS. — Daugiau kaip 
1,000 ginkluotų Libano krikščio
nių sekmadienį paradavo savo 
valdomame Beiruto sekretoriuje, 
nepaisydami Sirijos reikalavimo, 
kad visi civiliai atiduotų savo 
ginklus. Naujasis Libano minis- 
teris pirmininkas Selim el Hoss 
skubiai rašoprojektus naujiems ' 
įstatymams,, kurie įgaliotų jį 
grąžinti tvarką naminio karo 
nuniokotame Libane.

Indiros cenzūra komunistų 
laikraščiui'' - - p ' r . .;

■■ NEW DELHI. — Indijos vai-

MADRIDAS.' — Išpanijosl’po- 
lidja pradėjo visomis priemonė
mis ieškoti pagrobto Antonio Ma
ria de Oriol Urquijo, karaliaus 
Juan.Carlos vyriausio patarėjo 
ir.' jpjj^grobėjų. ‘ Patarėją Ur- 
quijo pagrobė .nežymi Mao Ce- 
turigo<pą0k^J4?grtU>ė reikalau- 
dama mainaiš ^paleisti 15 poli
tiniu kaliniu. - -
b -r v' *

Arabai’ nepasiduoda Izraelio
■■ okupacijai i

TEL Ą-VlVAS. — Izraelio oku
puotos Jordano teritorijos mies
te Nablus politici j a ašarinėmis 
bombomis išsklaidė jaunų arabų 
demonstraciją ir penkių dienų 
bėgyje trečią naktį įvedė draudi
mo laiką rodytis gatvėse. Ara
bų demonstruotojai akmenimis 
apmėtė Izraelio pasienio polici
ją, deggino gatvėse pastatytus 
automobilius ir trukdė pravažia
vimą gatvėse statydami barika
das. ' ■. :

Sovietai šnipinėja ir 
šiaurės jūroje

Sen. Bruce - senato 
prezidentu

< Grupė niįnojaus senatorių, 
demokratai, yra susigrupavę 
remti sen. T. L. Bruce į Blinojaus 
senato prezidentas. Advokatas 
sen. Bruce jau 7 metai kaip at
stovauja Blinojaus senate pi
liečius.

Blinojaus Atstovų Rūmuose 
senato prezidento vieta yra lais- j 
va, atsisakius buvusiam senato 
prezidentui C., A. Partee būti 
perrenkama, prakišus rinkimus 
į Blinojaus vyr. prokuroro vie-,

LONDONAS. — Svetimi, 
ypatingai Sovietų laivai vis dau
giau pradeda sunkinti anglų ope
racijoms audringoje šiaurėje, 
kur anglai yra pasistatę mašine
rijas naftai iš jūros dugno pum
puoti. 1 Komunistų laivai, nepai
sydami iškabų, laikytis atstumo, 
dažnai praplaukia visai arti pro 
rigus, nusiklausydami britų 
transliuojanjamų ne .viešų ra
dijo komunikacijų.

Izraelis jau gavo JAV 
naujų lėktuvų*

Smaragdų kasyklos
BOGOTA. — Pietų Amerikos 

valstybė- Kolumbija yra.pagar
sėjusi savostearagdaLs — esme- 
raldais.' Jos teritorijoje iškasa
ma daug žalsvų akmenėlių — 
smaragdų. Didžiausios ir gau
siausios smaragdų kasyklos yra 
Boyaca departamente, de Cos- 
cuez, Muzo, Borbur ir Penas

EO^tpO$?AS?^'žmogaus-:tęi- 
sių organizacija 'Amnesty In
ternational pranešė, kad nuo 
1966 metų, per vieną dešimtme
tį Gvatemaloje buvo daugiau 
kaip 50,000 .ekzekųcijų. žmonių 
ekzekūėijbs ar dingimai be ži- į **«-«>• 

nios vyksta kiekvienądieną šio-iBlankas vietovėse. Visas sma- 
je Centrinės Amerikos respubK- ragdų kasyklas saugo Kolumbi- 
koje, kaip' politinės opozicijos 
ašmenų taip -kfiminaKstų/mu- 
galabijamų arba saugumo' pajė
gų arba Mušiau kariškų grupių.

Amnesty- International prane
šimais, kur ekzekueijos vykdo
mos “už įstatymų ribų” (extra
judicial)', ten kaip paprastai 
praktikuojama kankinimai, ku
riuos didžiąja dalimi atlieka ci
vilinės “mixties brigados” (skva- 
dai), tokios kaip ‘Mano Blanca” 
(“baltoji ranka”), kur pirmą 
kartą į saugumo aparatą įtrau
kiami ir civiliniai žmonės.

Amnesty International sako, 
kad “masinės ekzekucijos pra
sidėjo nuo 1960 mėtų kaip val
džios priemonė. prieš sukilimus 
ir komunizmą.

STOCKHOLMAS. — Nobelio 
premijos laureatas novelistas 
Saul Bellow, kalbėdamas Švedi
jos akademijoje pareiškė; kad 
pasaulis serga ir kad yra didelis 
ryžtas grįžti prie paprastumo ir 
teisybės.: Kalbėdamas apie kny
gas, laureatas Bellow iškėlė abe
jonių-dėl: K. Markso, Baudelaire 
i r. D. H._ Lawrenco.. Jų požiūriu, 
kokie esame mes sudėvėti ir kaip 
silpnai: jie inus. vaizduoją,,— sa- 
kė daūrėatkk., jis taipgi kritika- 
vol.Organįžfibtą intelektualizmą, 
turėdamas omenyje-Prancūzijos 
rašytoją A. RpbbėįGrilletį.

2 VALANDAS VAIKŠČIOJO ŠALTY
Tuščion salėn įžengė tiktai 26 

žiūrovai žingeiduoliai
Praeitą sekmadienį du šimtai geriausiųjų Chicagos lietuvių 
valandas piketavo lietuvių aukomis pastatytą 56-toj Chica

gos gatvėje Amerikos lietuvių didžiausią jėzuitų centrą. Piketinin- 
kar iškėlė savo plakatus 4:30 PM, o išsiskirstė 6:3(1 PM. Per tą 
laiką per piketus drįso įžengti tiktai 26 žingei d uoliai. Tai buvo 
visiškas jėzuitų ir pasipinigauti norėjusių dviejų pienburnių, ap
sukusių tėvui Algimantui Keziui galvą, pralaimėjimas.

■ -------- ==,- pr0 piketą pralindo keli na-I rarfDric rflnlčfici Įchalai. bendradarbiautojai ir čP ufll tvllb 1 vluiuol kagiečiams pažįstami pražilę ko- 1 L • j • Į munistai, norėjusieji pamatyti Kaoineio nanns > komunistų pagamintus filmus* 
WASHINGTONAS. - Prez. ’ kita tiek pamatę piketuotg- 

Carteris- sik&ž, kad rinkti bū- J-US' »as,klaus^
simo Amerikos kabineto narius ,. . ..
sekasi gerai. .Jis stengiasi pa-J? ''yn; grupe, pas.ryąu. 

, rinkti sumaniausius femerikie-1.sus 0 1 M . e.
tčius. Iki šiol jau yra pasirinktai1““ “ ra“0Ve“»
Valstybės sekretoriumi Cvrusa' vad“vy^ tai //e mastną aV 
R. Vance, biudžeto direktoriumi
Jane Cahill Preilfer’yte'ir vals-/11.0' W nepaantų, kas toje 
tybės-iždo sekretriumr numaty-į9laslll0Ie uv0*
tas Bandix Corp, direktorius W. • Bendrai paėmus, mažai žmo- 
M; Blumenthal. 1 nių tesirengė tų filmų, žiurėti.

Busimasis - iždo sekretorius Apmokamus šių filmų garsįni- 
Blumenthalis yra gimęs Vokie-’ mus' dėjo tiktai marijonų sam- 
tįjoję. Į Ameriką atvykęs1 1947 dytų kreivų politikų prirašomas 
m. Ekonomijos doktoratą yra Draugas. Kiti laikraščiai Mask- 
gavęs Princeton universitete. Jis

ORAS

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
riškų vietų pranešimu, Izraelis 
jau gavo pirmuosius iŠ 25 JAV 
naujausių F-15 bombonešių lėk
tuvų, kurie kaštuoja po $25 mi
lijonus kiekvienas, skrenda pus
trečio karto greičiau už garsą ir 
be kitų ginklų turi tokias bom
bas, kurios viršum taikinio 
sprogdamos orė visą taikinį ap-

o

još kariuomenė, o iškastieji 
smaragdai turi būti parduoti.tik 
valstybės bankui — EI -Banko 
de la Republika. ' ’ \ ' i

' Smaragdų kasyklas, valdo ir 
tvarko privati'bendrovė Sociėd-; 
ad Minora de Boyaca. Paskuti
nėmis dienomis užeita nauji ir 
turtingi smaragdų klodai. Apie WASHINGTONAS 
naujus ir turtingus smaragdais bijos teritorijos šiaurinėje daly- 
laukus Kolumbijos laikraščiams I je rasta gausūs dujų sluoksniai, 
pradėjus rašyti, tūkstančiai žmo-Į kurių išnaudojimui jau pradėta 
nių pradėjo rinktis į tuos lau- statyti išnaudojimo stotys ir 
kus. Smaragdų laukuose pasi-jtįesiami vamzdžiai. Vamzdžių 
darė tokia žmonių kamšatis ir nutiesimui jau yra suorganizuo- 
betvarkė, jog kareiviai nebega- tas 15-kok mil. dol. kapitalas. 
Įėjo susitvarkyti ir apginti sma- Amerikos bendrovė Morgan In- 
ragdų laukus. ■ ; terfunding prisideda prie Ko-

■ ----------- lumbijos dujų išnaudojimo.

Portugalijoje renka 
savivaldybes

LISABONA. — Gruodžio 12 
visi portugalai rinko savivaldy-

Kolumbijos dujos
Kolum-’

j Ne tik svaras, 
bet ir doleris,

, FRANKFURTAS. — Pasiro-
bių administracinius organus, do. kad pasaulio valiutų rinkoje 
Mažumos socialistų partija, va-‘ne tik svaro vertė krinta,^ bet 
dovaujama^Mario Soares stengė
si laimėti daugumą, kad nerei
kėtų sudarynėti koalicija su kon
servatyvių ar komunistų parti
jomis.

Balsavimuose dalyvavo apie 
62%- balsuoti turinčių teisę por- 
tugaliečių. Manoma, kad balsa
vusiųjų skaičius bus dar dides
nis, suskaičius visus balsus. 

Centro social demokratai su
rinko apie 34.1% balsų, koūser-i 
vatyvūs demokratai — 35.9%,] 
socialistų partija — 24.7% ir ko
munistei tesurinko vos 8.8%.

Politiniai stebėtojai Portu
galijoje mano, kad socialistų 
centrinė demokratų partija tu
rės vis didesnės įtakos didesniuo-

Jugoslavijai Padėtų

/BELGRADAS. — Jugoslavijo- 
jojė besilankąs sen. Jacob Javits 
laikraėtislrinkams pasakė, kad 
jei Jugoslavija būtų užpulta ru
su, tai JAV jai padėtų ginklais.

LOS ALGELES. — Aktorius 
Jack Cassidy gruodžio 12 sudegė 
užsidegus apartmentui, kuriame 
jis gyveno. Policija spėja, kad 
gaisras įvyko nuo pamestos ciga
retės, kuri galėjo būti užsilikus

1963-67 m. vadovavo prez. Ken- Naujienos atsisakė Vilniuje su- 
nedžįo laikais biznio reikalus sukta lietuviu ‘Tautiniu šokiu fil

mą” garsinti. Drauge garsini
mas ėjo kelias dienas, bet šio . vxcaa. VVX1KZ t xvvyx vx/, ■ -

Mondale nutarė Atlante susitik- Į laikraščio garsinamoji galia tu- 
ti-su kitais asmenimis, kurie, gal £i s-"
būt, , bus parinkti kabineto na
riais. Prez. Carterio raštinė 
Gęorgijojė sako, kad ateinančią 
savaitę bus paskelbtos būsimų 
dvejų ar net trijų kabineto narių 
pavardės.; ‘; •. . ’

braukė tiktai tokį mažą žiūrovų 
jskaičių. /. .'

Advokatas Liudas Šmulkštys, 
vis dar įsivaizduoja esąs liaudi
ninkų dvasios vadas, per gautą 
lietuviškos radijo valandėlės in
formacinį laiką, nesamdytas, pra
dėjo ginti tėvą Kezį. Gynėjas 
klausytojams aiškino, kad toks 
jėzuitas, kaip Kezys, purvais 
apdrabstytas, bet nenurodė, kas 
kada ir kur jį juodžiausiais 
purvais apdrabseė ar jis pats 
apsidrabstė.

Kezys, padaręs jėzuitams di
džiausią žalą, takto neturintį.ir 
jausmais besivaduojantį tėvą 
Kijauską labai lengvai apstatė, 
nors tėvo Borevičiaus nepavyko 
įtikinti.

įdomu, kaip L. Šmulkštys gins 
tėvą Kezį iš plakate paimtos ir 
didelėmis raidėmis ten įrašjbos 
tokios pozicijos:

n*—-i > i • \ “Brežnevas, Vaišnys ir Kezys.uiulo KClStl ) Bendradarbiauja visi trys!”
k Didžiausio juoko sukėlė du balsavimo įstatyn [13,: Maskvos agentai, atvykę prižiū- 

1 J rėti filmo, kad jis nenutruktų 
Cook apskrities pareigūnas Š.lir būtų ištisai rodomas. Vienas 

T. Kusper, Jr., siūlo pakeisti 
Blinojaus rinkimų įstatymą ta 
prasme, kad už akių (paštu) 
prisiųstus balsus galėtų skai
čiuoti balsavimo administracija 
vienoje vietoje, vieton dabar paš
tu gautas korteles išskirstant j 
apylinkes, kur už akių balsuo
jantieji yra įsiregistravę. Ant
ra, visi paštu gauti balsai ga
lėtų būti skaičiuojami iki dvejų 
dienų vėliau balsavimams pasi
baigus. < Dabar gi veikiančiu įs
tatymu paštu gauti balsai turi nuošimčius
bQtvsuskaičiuoti tą pačią dieną Tuo tarpu, kai kiti bankai ima

Argentina ieško 
grūdams rinkos

BUENOS AIRES. — Argenti
nos ekonominė delegacija, vado
vaujama žemės ūkio ministeri
jos vicesekretoriaus Joaquino 
Zerreguietos, gruodžio 7 išvyko 
į Kiniją. Delegacijos tikslas yra 
sudaryti su Kinija judresnius 
prekybinius santykius. Manoma, 
kad Argentinos delegacija suge
bės kinams parduoti didesnius 
grūdų kiekius.

Šiais metais kviečių - derlius 
Argentinoje pasiekė 13-kos mi
lijonų tonų.

pasisakė savo pavardę. Tuojau 
prie jėzuitų vartų atsirado pla
katas “Nereikia stribų”! Pi
ketuotojai atpažino buvusį spor
tininką, ir tinkamai jį pasveiki
no. Kitas maksvinis buvo gerai 
apsirengęs ir gražiai nuaugęs 45 
metų vyras, bet jis nefotografa
vo. (R. d.)
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 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. .

ATGIMIMAS FERAVALISKUMUI

Nežmoniško žmogaus vertė 
matuojama tos trąšos kiekiu, 
kurią pagamina jo sugedęs kū
nas Už tai geravalio žmogaus 
vertė esti neĮkainuoj.amai dide
lė. , Mat, geravalis — jausmais 
susitvarkęs, kitaip dar kalbant 
—-‘asmenybe Į tikrą^žmogų išsi
vystęs asmuo kuria visą žmoniš
ką gėrĮ čia ant žemės. Be gera
valio žmogaus pastangų žemės 
gyvenimas virstų tikru praga
ru.

Visi turime žinoti, kad gera- 
vališkumas atsiranda žmoguje 
ne nuo kalbų, ne nuo pamokslų, 
o tik nuo pastangų, dedamų nuo 
pat gimimo žmogų tinkamai auk
lėjant — atsakančioje aplinkoje 
jį auginant. Suteikiant žmogui 
atsakančiai jo amžiui ir polin
kiams kūrybingą aplinką, žmo
gus vystosi į geravalį dėka tu
rimų iš prigimties atsineštų kū
rybinių jėgų. Kai taip išaugin
tą geravalį žmogų mes šių die
nų mokslu apšviečiame — ge
resnio sutvėrimo savo aplinkoje 
mes neturime ir negalime pagei
dauti.

Blogavališkumas, dabar pa- 
šireiškiąs Įvairiose formose, nė
ra pati liga, o tik ligos simpto
mas. Pati liga yra naujagimio 
netinkamas auklėjimas, jam kū
rybingos aplinkos nesuteikimas, 
& vien tik dejavimas dėl bloga- 
valių gausos. Retai kas iki šiol 
reikiamai žmogų auklėjo, todėl 
tinkamai išauklėtų turime per- 
mažai. Už tai mes kenčiame 
nuo kriminalo, nuo girtavimo, 
nuo rūkymo, nuo gėrio nieki
nimo. Štai blogavaliai ėmė per 
kraštus lietis net mokyklose. Jie 
mokslo Įstaigose narkotikus var
toja, jie milijoninius nuostolius 
valdžiai daro, jie nesimoko, o 
nori mokyto privalumus turėti. 
Kalėdinio laikotarpio blogava

liškumas ėmė reikštis Wiscon-

• Kas iš to asmens, jei jame nėra žmogaus!
Katarina Katkevičienė

tokius blogavališkumo simpto
mus išeina kovon Katalikų Ly
ga. Aišku, kad ji pralaimės ne 
tik teisme, bet ir gyvenime. Mat, 
blogavališkumas visose jo ap
raiškose yra tik ligos simpto
mas, o ne pati liga. Liga yra, 

'kaip minėta, žmogaus gyveni
mas nežmoniškoj aplinkoj. Tvė
rėjas suteikė žmogui visas ga
limybes išaugti žmonišku, tik 
reikia tas galimybes išnaudoti 
žmogų auginant kūrybingoje ap
linkoje.

Toks -auginimas reikalauja iš 
auklėtojų, iš tėvų ir visų kitų, 
žmogaus gerove besirūpinančių
jų, pastangų. O kas čia mėgsta 
sunkius darbus. Todėl ir slinko 
tūkstančiai metų be reikiamos 
aplinkos, žmogui geravaliu išaug
ti. Tinginiai mėgsta tik simpto
mus malšinti, o ne rauti blogį 
iš šaknų. Todėl taip elgiasi ir 
minėtoji Lyga: ji nesirūpina rei
kiamos aplinkos jaunam žmogui 
suteikimu ir tuomi geravalio as
mens išnauginimu. Lengviau 
dykaduoniams eiti teisman su 
bloga valiais Kristų pavavaini- 
kiu vaidinančiais, ir pralaimėti.

Panašiai dykaduoniai elgiasi 
ir Chieagoje.
quette Parke šlykščios spaudos minimas.

žiemos pasaka Sodyboj e

įteikimai pakeičiami ramiais,J P, 
irdingais ir džiugiais

Kitas gražiakalbis ir mėgstąs i 
Minuoti žmogus “= patiria, kad j 
[minavimas gali pakeisti jo nei-i 
iamus nuritsi/inins žmoniškes- 
■iais Pritfminkime, kad mūsų 
notinė'ės ir seserys Lietuvoje 
isais laikais turėjo daug rūpes.- 
ų — \a?gų. L aip gražiai jos! 
i'.ts remafcnum s nuskanc in-

OJE '
(Tęsinys)

Mūs valstybės teisingumas
Toliau, tos programos 5-me punktg pasakyta, kad kas 
nėra pilietis, Vokietijoje gali gyventi tiktai kaip svečias 

lavo gnriia daina bei dievobaiN fa’s Gast). Dabar, manau, bus ir visiems aišku, iš ku- 
tinga yiesni?. Iš čia gavori sa- “ - Y_1 ’’ * 1 * _ - - -- —
ymas, kad Dievas mūs palaiko 
erai darančius. Jis mus myU 
ainuojančijs ar giedančius. O 
am gra'iai jaunimas savo jaus
tus- nuotaikas skaidrindavo sa- 
ąi:galiais. pamiškėmis ir pau- 
iais skambenčienuš grasiausio
mis dainomis bei gtlais sąmo- 
ais. Tie vakarojimai Lietuvoje 
y rams ir moteriškėms dirbant, 
vaikams žaidžiant bei jaunimui 

ražiai vienas kitą žodžiais ‘‘pa- 
naibant” — ar tai nebuvo mį- 
ų dvasiai tikra gydykla? Net 
ervargęs nuo darbo žmogus pa- 
igė savo vargą lengvinti ir nu- 
iminimą nuo savęs šalinti dai- 
a bei gra'ių išdaigų pasigau- 
amas. Baudžiavos būtų -mūsų 
retėviams buvusios repakelia- 
los be atsakančios dainos .bei 
iesmės — maldos. ?
Kitas žmogus išmoksta mat'y- 

i grp^į mažuose dalykuose — 
ė'ė§-žįede. gražiai suartoje dir- 

■ . r • vojėįdrsužaiiavusių .rugių lauke 
Įir riMdvasia nakfti pajėgia nu-

1 ningo pasisavinimo. sinimb valandose.
Kaip dabartis yra su mumis, Od ar kitaip mūsų gelton- 

taip ir sąmoningas galvojimas ria,3kė? miikięs visos elgėsi savo 
“Aš galvosiu ramiai ir nusiteik-, pem-lonias šalindamos lelijos 
siu džiaugsmingai” turi, heap-

rios ša’elės ir kieno atpūstas vėjelis atnešė Į mūsų svei
kais, demokratiniais pagrindais atsistačiusią, dorai ir 
teisingai tvarkytis pradėjusią, visiems savo žmonėms 
laisvai ir lygiomis teisėmis broliškai gyventi sąlygas už
tikrinusią mūsų valstybę Lietuvą.

Nežiūrint tai, kad tas antisemitizmas pas mus buvo 
ir švelnus, mūsų žydus baugino ėmęs' reikštis jau pats 
vienas mūšą nacionalistinis ^egoizmas. Jis reiškėsi net ir 
valdžios sferose, vis skelbiantį kad Lietuva esanti “tauti
nę” valstybė, lyg ir kitokia, negu anksčiau pagal teisę bu
vusi, tuom tarpu kai pagal teisę ji buvo ir toliau demokra
tinė,' nes 1928 m. padaryti jos konstitucijos pakeitimai 
nebuvo labai dideli, o A. Smetonos rėžimas, dabar jau iš 
istorinės perspektyvos žiūrint, nebuvo niekam, ypač gi 
tautinėms mažumoms labai žiaurus, nei nukreiptas prieš

Nuotrauka V. Noreikos

Taip mes neregime kviečių sa- į ningo pasisavinimo, 
voj aplinkoj — žmbnės be rei
kiamos aplinkos išaugo blogava- 
liais. O tokių niekdarbių nie
kas neapskaičiuos. Iš čia visos

Įsikūrus Mar- i musu kančios, baimės ir nusi-(leisti mūsų. -Kas su mumis tą
V 1 1 V V • 1 r, ZXV4 Irv 4“'I 'Tj* C ii’

krautuvėms, Ritos1 dvasiškis 
protestavo atvesdamas savo mo
kyklos mokinius protestuoti.

Pratinimasis geravalėti
dieną benutiks,"kokios kliūtys 
mums, bepasitaikys — visada 
minėtą nusiteikimą aktyviai ir

Smetona buvo dargi daugelio, , lietuvių kaltina
mas, kad jis palaikąs žydus. Aš lenkiu galvą prieš A. 
Smetoną, kad jis, galėdamas savo ■, rėžimą sugriežtinti 
ir pasukti 'j Hitlerio barbariją, to betgi nepadarė, kad 
jis iš visų ano meto Europos “diktatorių” buvo pats 
švelniausias. Bet žydams vištiek buvo neramu, matant 
valstybę tegul ir iš lėto riedinčią Į nacionalistinę . (jau .. 
ir Įstatymine prasme), kurioje galėjo laisvai Įsigalėti , 
ir barbariškas hitlerinis antisemitizmas, kaip” tas atsiti-- 
ko po-1938 m. fašistinėje Italijoje, Mussoliniui priėmus ■ „ 
Hitlerio nacinę, kartu' gi ir barbariškai antisesemitinę 
doktriną. ; ’ ' : : ■ ■

Štai, kode! mūsų ano meto žydai, net ir dvasioje 
nebuvę komuiiistais, jautė ir baiminosi, kad ir su jais ,1 • 
Lietuvoj gali atsitikti taip, kaip atsitiko Italijoj., Ir tas ’ 
buvo jau prieš pačią bolševikų okupaciją (1940), kurią 
jau gal daugelis ir nekomunistų žydų laikė savo vienin
teliu išsigelbėjimu.

Gi,-jei Hitleris būtų ir nepradėjęs karo su Sovie
tais, o tik “pasiėmęs” sau visą Lietuvą, kaip pasiėmė 
Klaipėdos kraštą, argi ne taip būtų atsitikę su mūsų' 
žydais; kaip atsitiko jo tironijoje, o vėliau dargi ir taip,

'žiedu ’be-,id'iaug:ant. Vyriškas 
Lėmųžė-"s šalina savo asmeny
bė^ Tėbesiųs besimokydamas 
najrio u^šiteirio ir. aria ji gal- 
vodamaš —; kalbėdamas ir su 
dingais Tėsit-f-damas. Moks- 
1ūi'-nusite'Sę$ jaunvo-is griebia
si knyges ir.tarp šalina nesvei- 
kuš musitėikirans i kascienirius 
vargus ir pasitaikančias gyve
nime sunkenybes. ; ; 'i

Pus • fckiv. * mr'brri, kuriamų 
mal Įa sužafina malonius-nusite-i

Kol savą netikusią — prirūky- gyvai palaikykime savyje.
! Žinoma, pasitaikys kiekvieną 
dieną, kaip ir pirmiau, tokios 
aplinkybės, į kurias mes. Senu 
Įpratimu mėginsime reaguoti 
nesveikais nusiteikimais (emo- 
cijomisę: pykčiu, nekontrumu, 
staigumu... Bet mes save., pri
verskime tokiose aplinkybėse ra- v'ūriš ir šaTna nė moriškas nuo- i kaip atsitiko 1941 metais Lietuvoje, ne tik mūsų, bet ir 
miai ir,džiaųgsmingaĮ nusiteik- .. ...... ............................. * . .
ti. Žnpįąme,. kaip, tik .'ų^nalo:, ,^5 
niose aplinkybėse dabar mums 
reikia būti ramiems ir džiaugs
mingiems. Vz "tai km ės' hesvei- 
kus nusiteikimus . (emocijas): 
baimingumą, neremumą, negai- 

į lestinguma, žiauruma; nusivili-
tu, kur Kristus pavainikiu (ben-1 gero kviečiu derliaus sušilau- ramiai ir džiaugsmingai”, šito- mą ir vilties nustojiBęĮą keiskime 

4*11 Lr i zi 1T1 o O /i O I a ' • • ’ r esąmoningu įtaigoj imu j sveikomis 
emocijomis f pusiausvyra, drąsa, 
susitaikymu, /džiauigšmingumu 
ir malonumu. .• Du .dalykai vie
nu ir tuo pačiu, mętu vienoj ir 
toj pačioj vietoj negali būti. Tad 
sąmoningu įtaigojimu keiskime 
savo sąmonėj netikusias “plokš
teles” naujomis ir labai teigia
momis. Tai autosugestijos pa
galba mes gydysimės.nuo nema
loniausio dalyko nuo savo asme
nybės sumenkimo.^

Pradžioje toks svęikaš nusitei
kimas mus suerzinančiose ap
linkybėse mums aitrodys sun

kiai atsiekiamas tol,-kol mes pri
versime save įtaigoti, kad mū
sų galvojimas ir nusiteikimas 
turi būti ramus ir džiaugsmingas 

..e oėc šiuo pat -momentu 
ves Priverčiame minėtai 
eikat?i nusiteikti? fitaip save 

taigo 'ami, mes užbėgsime už 
kių itamrai su josvsukeliamais 
:s veikai s nusi» ėikiffiaiš. ’•'Tada 

nes pajėgsime nenusileisti į 
a-n’vj.c sui-ettus iri mūsų svei

katai kenkiančius .ir&itelkimus.
Kiekvienu kartu, kai prisiine- 

?ne. ka-i dabar itnsffne galvoti 
r įteikti rerriąi^Bj’ džiaugs- 
ningri — mes ’iaftOSmės ga
rinti Įtam-cs sukeitiMuĮ*ttusi- 

1 s kim’K!. Ta ’a mė^^'vyj'e ga- 
■'’rime sveikos rūsiieikim'us. 
C’ekvienas žmogus 
o savo nesveikus nusiteikimus, 
ei-durnas juos sveikeeniais.

Jam šlykštynių pardavėjas pa-'tą, pragertą ir kriminalu per-* 
! sunktą aplinką mes sužmoginsi- ' 
' me — daug laiko praeis. Už tai 
vaikams gerą aplinką renkda- 
mi, pradėkime save geravalinti. 
Ypač šių Kalėdų metu imkime sa
vo nusistatymus žmoginti. Tai 

Panašiai nevykusiai — vien mums Įmanoma atlikti — tik 
su simptomais mes kovojame — nedelsdami griebkimės atsakąn-

sakė: — “Tie vyrukai dabar pro- 
testujantieji — tamstos moki
niai yra mano geriausi klijen- 
tai”. Ir čia dvasiškis išėjo nai
kinti simptomų, kai supuvusi 
šaknis neraunama lauk.

su simptomais mes kovojame — nedelsdami griebkimės atsakąn- 
pralaknėdami. Juk geras ūkinin- čios veiklos. O ji gydų John-A. 
kas neina laukan usnių bei var-! Schindlerio patarimu- -yra štai 
pučių viršūnių skainioti — jis kokia.
rengia dirvą kviečiams prakaitą I Pradėkime kiekvienas savo 
liedamas, ž!agre bei drapakais galvoje visada nešioti sekantį 

sine vienoje aukštesniojoje mo- (negana akėčių!) žemę kvie- raginimą:
kykloje kalėdinio vaidinimo me- * čiams rengdamas. Tik tada jis kos aš galvosiu ir nusiteiksiu

“Nuo šios akimir-

kartu) laikomas, Juozapas —j kia. Kitaip ir būti negali. Tas, kį galvojimą turėkime visada 
“smirdančiu” žmogum ap-'gi, ūkininkas, kuris tik skabė savo asmenybėje — visada su 

savimi. Sąmoningai tai karto-
senu
šaukiamas, o Dievo .Motina Ma- usnis.— pats usnimi iš bado vir-
rija — nepakartojamais žodžiais to — nė kviečia grūdo jis sava- kime sau tol, kol' šis nusiteiki- 
koliojama. Blogiausia, kad prieš me aruode neregėjo. mas pas mus pritaps be sąmo-

IM

M

'einame
iš liguistumo j sveikatą

!
; Net mažose nemalonaus gy- 
į venimo aplinkybėse jnes galime 
i avė pr versti būti ,£TnOniŠkeš- 

"i is dienas žmogCŪLitridūtęs 
nemn-orioje padėtyj® Jftia. švil
pauti ir netrūkus jo neigi^ii nn-

:U-aš. Tik ti? ūeda-’'-kime kla’-Į mūsų žydų, tėvynėje, kurioje jie gi šimtus metų...gy- 
nesTeknŽRr:k!rhe-riialaa r v _ .. _ TT , ,

-am r-at?r daugeVs kad'elgiasi. I Ven0’ ne mUS1J Ze,mę Jiega O musų Vytauto
-įpjfo ri?“t-L mums pa- ! Didžiojo parsikviesti, privlegijomis aprūpinti, jo garan- 

-eiki’m-ra. i z tai naudo- tuoti, kad Lietuvoje, jie galės amžiaisbgyvėnti saugūs ir 
’-imės'ma’dcs na~a'ba savo ’’si- 
l-?m -imam's iš'y-g’nti labai 'mo- 
fvV-i el^’^riieriĮ Mąl.’on leis- 

'-im -^ ’"'m-’ai ir d iaūgriningai
— tik iokiu būda ne ke’mcšiš-
kri Užmi škime visus mums 
su'ų besiorientuojančių dvasiškių 
■-iršt"« i - su malda surištus ne- 
nornialumus. Mes 
melstis šitain: — “O. tlrėve, aš ! . . . -
esu labai nela'mfngas ir nepa- ’ kartais net ir labai sunkus, ištrūkusiam is sudžiovusios 
?-el:amoj radėty-e atridvros _ ’ friltinės iau naoalastn dakriri. kiekvienam vra saldns_,
~’f. Dieve, padėk man. “Tai pre
kybininkų mums irirštas medi- 
nori būdas. Jis rataikanfa ;'mo- 
g-f bet m regy-’b. •''•re?stis me
diciniškai tikrai reikia šitaip: į
— “Tvėrėjau Tu šį rirostauai tikruosius (nes ir tokių buvo), ar tariamuosius savo 
-mažų pasauli sutvarkei mūsų priešus, okupanto pavestas žiauriai tardė juos,

negalime'

’aimingi, kaip savo žemėje, savo tėvynėje, lygiomis. tei
sėmis su mumis, lietuviais, ir kitais jos gyventojais?

Ir. jei Lietuvos žydai, hitlerinei giltinei tiesiant į 
juos savo ranką visai iš arti, prie Virbalio ir Eitkūnų, 
prie Lietuvos rubežiaūs su Hitlerio Vokietija, parodė 
savo džiamgsmą, tegul ir užgrius Lietuvą nelaimei iš 
priešingo šono, iš rytų, okupuojant ją bolševikams, tai 
iš dalies, mandingo, buvo ir natūralu, :nes gyvenimas,

giltinės jau pagaląsto dalgio, kiekvienam yra saldus—
O jei žydų tas sukomunistėjęs jaunimas, kuris, kaip 

rašo Uhno teisinas savo sprendimo .motyvuose, (Lietu
vos žydų žudymo byloj) sudarė tik labai mažą visu mū
sų žydų procentą, Įdavinėjo, skundė okupantui lietuvius,

muse
džiaugsmui. Tavo Įtakoje, Die- juos jr pan, tai tas, žinoma, buvo blogai, net ir labai 

. - -J. blogai, bet koks visų Lietuvos žydų procentas tokiųve, aš savyje didinsiu ramumą, ' " ' ■
džiairnsm-i ir c’rasa geru darbu 1 - • - . - - - -• ‘ ‘ buvo?

Teisingai Ulmo teismo sprendime ir rašoma, kad, 
bendra taisykle, Lietuvos žydai, lygiai kaip lietuviai 
kentė jiems daromas okupanto skriaudas- Tpdėl ir tą 
nelemtą žydų mažos dalies (daugiausia jų sukomunis- 
tėjusio jaunimo) parodytą entuziazmą, sutinkant su gė
lėmis'ir raudonomis vėliavomis okupantą, kada krau-

atlikimai fr savo elgesio kovoji
mui-su blogiu savyje ir aplinko
je. Tu s-- teikei mums gėrio pil
ną ariinką — aš dirbsiu save 
žmogindamas, kad kuo gausiau 
Tavo suteiktu gėriu pajėgčiau

I smau^oti?.”
'Takiais čia minėtais ir dar!

daugybė jų kitokiais būdais mes Į jais apsiliejusi blaškėsi mūšų krūtinėse širdis, turėtume
valitne-savo nežmoniškumus pa
keisti žmoniškais. Mažuose da
lykuose reikia neapsileisti. Kiek
vieną dieną mums pasitaiko nu
siminti, artimą apkalbėti, iš ki
to relahnės šyptelti. I iaukimės 
toliau taip besielgia. Nuo dabar- 1 
tinės sekundės nė vienas daugiau 
nesidliaukime ariimo apkalba,, 
jo niekinimu. Taip elgdamiesi' 
meš tik save niekinam, o ne kitą. «e Aa’ykuoše jausmų revaidymas 
Ma’ūose dalykuose savo nežmo-1 sukeTa mumyse audrą nepasiten- 
n’škos nusiteikimus keiskime, kitimo. Chicagos ditysiš gais- 
k tu kėliu eidami. Tik tada pa- ras kiib mažame tvartelyje., Gė- 
jčgšime džiaugtis mažų gėriu .ris irgi g&li didėti į gėrio neap- 
aplink esančiu. Juk maioih; kad rėpiamas platumas — tik tnes 
ne'ftioniškai nušiteikęs nepasi- Šiandien pasodinkime savo šir- 
tenkina milijoniniais , turtais, į dyje gėrio grūdą. Jis neš mums 
aukso seifais bei pasauliniai gau-, begalinę naudą, jei mes gėrio 
siais ištekliais.

priimti, visa šaltu protu apgalvoję, o ne degdami savo 
neapvaldoma neapyganta, keršto jausmais, dargi vi
siems žydams, net visai nekaltiems. 0 tokiais jausmais 
gyveno ir į beprotišką visų žydų žudymą nacių pasiūlyti 
metėsi tie mūsų lietuviai, kurie žydų tuo ar kitu būdu 
buvo nuskriausti.

t /(Bus daugiau)

nš, tik meš savo nusiteikimais 
ir veiksmais neužgniaužktme 
must) asmenybėje glūdančio 
zmbmŠkumo. Noo dabar visi 
vien tik ramiai ir džiaugsmingai 
neškime savo gyvenimo naštą. 
Tada ji bus lengva ir maloni. Sėk
mės visiems 1 < , t ’
f Casiskaityti. John A. Schind- 

p'rądūs savyje kasdieną ngdy- ler, M. D. How to Live 365 Days 
ISvad a? Mažas kūpėtas ga-'srme. Iš menko tvartr*io. juk, a .Yeor. Prentice — Hall, Inc,

Ii išversti didelį- vetimą. Siažuo- plačiai paplito krikščioniškas gė- , ———
2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— Tu«sdiy, D.cemtxr 14, 1976
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SENU ŽMONIŲ LIETUVOJE -i : , 

PASTEBĖJIMAI BEI PATARIMAI I 
.. P. L. | ir nuo oro priklauso derlius?

Sti pietų vėjui pučiant f*’ Senovėje nebuvo jokių nie_| f 
tereologinių centrų, jokių tiems Į ir tytais “medaus rašai’*'esant 
tikslams instrumentų nei, su
prantama, oro spėjinif) prane
šimų., Žemės ūkio darbinin
kams visad yrasvarhd atspėti 
būsimą orą ir prie oro-sąlygų 
pritaikyti žemės ūkio j darbu, 
nes nuo oro sąlygų p Ji klauso 
žemės ūkio našumas, derliaus 
nuėmimo rezultatas. Tat se
novėje žmonės stebėjo gamtą,' žieminiai kviečiai sėjami skai 
aiškino jos reiškinius, derino driam dangui esant ir turi bu 
su praeitimi ir sudarinėjo a ta ti bent kokia planetą danguje 
tinkamus dėsnius. Gautą pa- matoma: saulė, mėnulis ar 
tirtį žodžiu perdavinėio busi- žvaigždė. Kviečiai būna šva- | 
moms kartoms. ! rūs, be kūkalių ir suodžių. Ge

Medicinos r"M»u>unas visad ras derlius. Jei ūkininko sūnus 
opus; svarbus žmogaus ir gy- ar duktė yra suaugę, tai jų ves 
vulio sveikatingumas Gvdy- tuvėnis bus šaunaus ragaišio? 
tojų buvo maža iir jie šunkiai Linai sėjami pučiant pietų' 
prieinami. Apsisaugojimas nuo vėjui,, giedrą dangų esant. Bū-* 
ligi], taip pat svarbus klausi- na geriausias linų pluoštas ir 
mas._ Pastebėti medicinos rei paruošiamas lengvai verpi- 
kale faktoriai buvo užlaikomi mui. Kad gerą derlių gavus, 
ir kartoms perduodami. 
. ' t-

Be to, žmogus visad svajojo 
apie “laimę” ir vengė blogio- 
nelaimės. Kas ta Nairne” neša 
ir kas ją 46nuneša”;-4>nyo ste- 
betos aplinkybės ir Įspėjamos 
kartos, šič griebtasi net bur-!^ur1'.

Lietuvoje,būna pavasarį va
dinama “medaus rasa”. Me
džių lapai drėgni sąldūs, lips 
nūs ir glitūs. Bitės einą dar
ban labai anksti ir rūžia, dūz
gia. Pasėjus tokiems esant reiš 
kiniams, garantuotas derlius ir 
grūdai sveiki švarūs. Kepsniai 
skalsūs.’ -

| bulvės sodniamos mėnulio pil 
naciai esant ir (langus turi bū 
ti kamuoliniais debesimis už
verstas. Prieš sodinant atsisu
kti į pietus ir poterius sukal-

• bėti. žemė turi būti sausa ir

žirnius sėti dienoje, kurios 
pavadinime nėra raidės “R”,

tų. Toj srity daug padeda ir 
žmogaus gilus tikėjimas.

Teko asmeniškai ;
su senos kartos asmeniu, nie- j žirnius. Pav. pirmadienis -turi 
kad jokio mokslo neragavusiu, (raidę “R”, gi penktadienis be 
giliai tikinčiu i senų žmonių “R”. Tat sėti penktadienį, šeš- 
pasakojimus bei patarimus. tadienį tik ne sekmadienį...

B ■

51. Šileikis Zion City
(Kun. Andriekaus nuos.)

padarė ne jis. o jėgos iš ana-.vados, kad Europa jaučia ato-
pus ir iš čia. Svaidytis tamsio-!ką JAV-bių paramos, svarbios 
mis užiioininoinis neiškeliant 
dienos švieson įrodančių fak
tų, tai yra ne kas kita, kaip 
skleidimas netiesos. Tai negar 
binga!

Neteisingas jo padarytas po
kalbininkui pareiškimas ir dėl! 
Helsinkio, kad girdi, buvo ra-į 
ginama visuomenė už lai dė-1 
koti prezidentui Fordui. Tiesa, 
buvo visuomenei primenama, 
kad reikia padėkoti preziden
tui, bet ne už Helsinkį, o už jo 
padarytą viešą „pareiškimą, 
kad JAV nepripažįsta Pabalti 
jo okupacijos, atrodo, kad Juo 
zas Gaila įtaigoja Draugo skai’ 
tytojus, kad ir už tokį prezi
dento pareiškimą nereikėjo pa 
dėkoti. Bet gi, taip galvoje ir 
Lietuvos okupantas, nes JAV 
prezidento toks pareiškimas | nėm5s, idėjomis ir tei-
vra skaudus priminimas oku „a 
* • • • Ipantui, del Lietuvos ir kitų Pa1 
baltijo valstybių okupacijos.

ir reikalingos Helsinkio susitari
mų ateičiai.

Komisijos nariai savo rapor
te pareiškė, kad Vakarų kraš
tuose viešoatauja ben-’ra nuomo
nė, patvirtinta oficialių ir priva- 

jčių ve'-mių. kad susitarimai, 
' pasirašyti prieš 17 mėnesių, ga- 
jlėjo b.'ti daug, vaisingesnį. Hel- 
j sinkia nutarimai buvo plačiai 
kritiku Ajami kaip pasirašiusių 
valstybių (signatarų) sutikimas 
palikti Sovietų Rusijai hegemo
niją Rytų Europoje.

Helsinkio (nutarimų) Kon- 
. trolės komisijos nariai kongres- 
manai yra nuomonės, kad ne
daug permainų gerojon pusėn 
galima pastebėti Rytų Europos 
kraštuose ir Sovietų Rusijoje 

(kiek tai liečia apsikeitimą žmo-

’ — — -r------——- — ------------ --- '  7

susidurti nes priešingai grauš kirmėlės hata”

tadienį tik ne sekmadienį...
‘Senų žųionių patarimai Oro spėjimai: Prieš lietų ža 

bei įspėjimai manęs niekad, rijų liepsna krosny plečiasi, 
neapvylė” — parei&^j^;-.

Pasakojantis asmuo yrą gi
męs ir visad gyvenęs Rytų Au
kštaitijoj, tat teitų manyti, 
kad ir pastebėjimdi susiforma-

Medicinos ir ki tok i patari
mai. Kad arkliai būtų sveiki, 
prie lovio reikia laikyti kana
pių pelų. Kanapės ar jų pelai 
apsaugoja arklį nuo ligų, nes- 
jos turi gydomosios galios. 
(Marijuana) Kiaulės būna 
sveikos, duodant joms gerti 
bent du kart metuose “skruz
džių arbatos”. “Skruzdžių ar- 

gaunama išvirus skruz- 
delvną su skruzdėm. Toji 
batą” 
kiaulėms 
“Sruzdžių arbata” apsaugoja 
nuo raudonligės^ teikia kiaulei 
vaisingumą. Gimsta daug par-

A. SVILONIS

Istorijai reikalingi tik teisingi faktai
Buvęs JAV Lietuvių Bend- Alta, nes, kitaip jį galėtų isto- 

ruomenės pirmininkas Juozas 
Gaila Drauge, lapkričio mėn.
26 d. laidoje, atspausdino po
kalbį apie L. B-nę ir jos laisvi. moning^i nutylėjo. Matyt, to 
ninimo veiklą.

Aišku, pokalbyje pokalbi-

rija pasmerkti.
Labai gaila, kad jis vieną 

dalygą, ir tai labai svarbu, są-

nenorėjo palikti istorijos ži
niai, kad jam būnant L B-nės 
vadu jj buvo suskaldyta, ir 
kad to kaltininkas yra jis pats.

Garbė reikalautų šio teisin-

Helsinkio nutarimų 
kritiškas raportas 
WASHINGTONAS, U. C. — 

Penki Kongreso nariai — kon- 
gresmanai, kurie įeina į Helsin
kio Kontrolės Komisiją, savo ra- 
oorte išreiškė pageidavimą, kad 
Jungtinės Valstybės aktingiau 
dalyvautų KBWE nutarimų įgy
vendinime.

sėmis, nepaisant kaip aiškiai 
apie tai skelbia vadinamoji hu
manitarinė provizija dokumen
to, kurį Helsinkyje pasirašė 25 
valstybės.

Kongreso komisijos nariai sa
vo. raporte reikalauja revizijos 
kai kurių JAV patvarkymų, pa
darytų Helsinkio susitarimų re- 

jzultate. Tai liečia pirmoje eilėje 
imigracijos ir visų teisę, fondus 
kultūriniams apsikeitimams ir 
svetimų kalbų kursams Jungti
nėse Valstybėse.

liepsnoja. Prieš\.giedrą gęsta. ■ sėlių ir jie būna gražūs. Kiau- 
Šuliny vanduo prieš giedrą ky Jes sekrsti visad mėnuo - pil- 
la, gi prieš lietų slūgsta, i naciai esant, nes mėsa būna 

Prieš lietų karves melžti sun atsjiąr kirmėlėms ir spirginant 
kū, gi prieš giedrą lengvai, nes t 

yo Rytų Aukštaičiuose. Žemiau'jos “atleidžia” Karvės prieš 
paduodama keletas pastebėji-jliętų zylioja, piemenys dainuo 
mų bei patarimų,jBėndra pa-Į ja, raliuoja, vaikai ilgai žai- 
staba ūkininkui: Prieš beriant džia, šėlsta, neužmiega? Prieš 
grūdų saują dirvai, reikia ap lietų varlės, iššokusios iš-prū- 
sidairyti, persižegnoti iristebė, do į krantą, kurkia, kvarkia, 
ti orą, nes nuo Dievo paliimosi Šuo žolę ėda. Miškas ošia.

lą, gi prieš lietų slūgsta, .j

> PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

- T - - '
Dvi Juozas Daųparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 

ta Chicagoje 1966 metais pities autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da 
liųr Sėmės ūkio švietimo pnblemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. I > '

Autorius šlfcgržodyje rišo: <f.Tei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukd™taėtuvos renriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai * gusin ir sfcklesfėiusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu mėiimu ^iandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu- 
tauta galėtų didžiulis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir.prilygti pačioms ^kiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie želės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti lietuvių tafros dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po ^a- - 
sauli išblaškytu 
pinkai, arba ūkininU 
liūčiai lietuvių dangų 
žemei parašyta, kadi 
autoriaus skiriama L 
mai Tėvynei Lietuvai

Knygos 300 pusią 
Gaunama Naujienos^ 

čeki arba Monef

1739 So. HALSTED
Gavę: pini

i’u absoliuti dauguma vra arba uatvs buvę ūki- 
vaikai. reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
i. ynač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 

ėkis skaitvti nebesinori pertraukti. Knyga 
ai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli-

daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00.

ri siusti tokiu adresu:
A Ū J I E N O S

EET, CHICAGO. ILLINOIS 60608
, tuojau knygą pasiusime.

Išėjusi iš spaudos V galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS / /
Dr._ Kazio Šidlausko'
gas daryti įtakos į i rašto politiką. 102 psl. Kaina 31.50.

Knygos bus išsiųstos

POLITIKA
<ny|a apie Amerikos lietuvių pastan-

jei fl.50 čekis arba Money Orderis
- bus ^siųstas tokiu adresu:

1739 So. Saistai
j/ J

Jau kuris laikas stspuusdktą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knv?a afrašanti paskutiniu Ū0 (1869-1959) metu 

Chieagos lietuvių gyvenimą b Ju atliktus darbus 664 psL Kaine 
>10. Išleido Amerikos Lietuvį Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos. Ju suorgan^jotos šalpos draugijos, statytos bafc 
nyHos, Įsteigti laikraščiai, kuriu Viso buvo 121. 41 teatro draudia. 48 
pasaulietiški chorai. P bažnytini! Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentą] katalikių. aocaiHstinru. laisvamaniškų ir 
fatų organizacijų atlikti darbai, įteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt - A * fM’OW

Norintieji šią knyzą Ingyti, priomJ parašyti čekį arba Money 
Orderį i aH*

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS :
v \ vardu ir pJfactf:

1739 SO. Halsted 8L, C^caro, m. 60608

ar ninkui galima prikalbėti daug 
yra karti, tat pilnama būtų ir nebūtų dalykų, kad tai 

gęrklėn prievarta.1 būtų plačiai per spaudą išgar 
sinta. šį kartą , jo pasigyrimų neslėpti, ir tai ture-
čia neliesiu. Tik norėčiau pa- tų žinoti ir Draugo skaitytojai, 
reikšti savo nuomonę dėl jo' ® kad jis teisingas, tai liudiją 
daromo Altai kaltinimo, kad1 Cicer0 ir Marquette Parko apy 
ši su juo nenorėjo kalbėti, ge- iinkiŲ suskaldymas. Deja, jis 
riau pasakius, vesti su juo pasi 
tarįmų. Dėl tokio Gailos kvie
timo tartis jau ne kartą esu 
savo rašiniuose minėjęs jo siū 
lomus susitarimui punktus.

Jei Altą juos priimtų, tai ji 
nustotų buvusi Altą, ji taptų 
tik L. B-nės padaliniu. Be to 
matyt iš. viso, Altą nemato rei
kalo su Juozu Gaila tartis, nes 
ne nuo jo priklauso susitari
mas, bet nuo tų, kurie ji pasta
tė būti L. B-nės vadu.

Deja jie susitarimui noro nė Į

lašinius ant keptuvės, jie nes- 
praksi j akis.

Statybai ar baldams kirsti 
mišką tik žiemą, nes kirmėlės 
negrąųžia medžio. Kirsti mė
nulio .pilnačiai, esant.

Vykstant tvarkyti reikalų, 
moterims liepti nešluoti gli
čios, nes priešingu atveju vel
tui bus kelionė. Kas nors pas
tos kelią pasisekimui. Išvykus 
sutikti bobą-negerai; Grisk at
gal, nes bus negerai. Boba ne
ša nelaimę.

Kiaušinio kiukė viršuje -viš 
telė gi šone-išsiperi gaidu
kas. Perėjimui kiaušinius pa
dėti po višta tik naktį, nes va 
nagas viščiukų neišnešios;

Ištraukus iš krosnies duonos 
kepalą, tuojau išpiauti kepale 
skylę ir jį ant lėkštės užvožti dervines. Vanduo iš donos ra- 
Atsiradusi lėkštėj rasa, pavirs sos gydo odos ligas, tik reikia 
vandeniu. Juo, tariant —“iš- pasimelsti ir tikėti.

savo pokalbininko dėmesį nu 
kreipė nelemto fakto į kaž
kokias veikiančias jėgas, jam 
žinomas, iš anapus ir čia. No
riu jo paklausti" kokios gi tos 
jėgos jam žinomos iš anapus, 
kurios suskaldė Chicagoje Lie 
tuvių Bendruomenę? Jeigu 
jam jos žinomos, tai jis nepri
valo jų slėpti, bet viešai spau
doje paskelbti. Iki šiol buvo 
žinoma, kad L. B-nę suskaldė 
atvvkes Chicagon Juozas Gai
la. ’

- - . _ i Bet jei jis žino kitas jėgas,
ra pareiškę. Iš Juozo Gailos pa. reikia laukti jo paaiškini-
reiškimo aiškėja, kad ir jis ne 
tiek norėjęs tartis ir susitarti, 
kiek jam rūpėjo rašyti Altai 
raštus, kurie • pasiliktų archy
ve ir liudytų jo norą tartis su

eik”, sukant j kairę tepti de-

k

A

I

f

Baigę 18 dienų lankymą Va
karų Europos valstybėse (į Rytų 
bloko kraštus jiems nebuvo leis
ta įvažiuoti) tos komisijos na
riai, Floridos kongresmanui 
Fascall vadovaujant, priėjo iš-

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART fUND

KNYGOS ANGLU KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir int vinių nuotykių 

aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250.

- Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas tr 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
įmiginę perlaidą

> Taupykite

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
NaulbncM galim* gauti puikiu knygv, kurios pi pu oi baf kokią 

knvgu wlnft »r lentyna. 
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A, Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina S5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- 
__ bais viršeliais._336 psL_K_aina $6.00. ^Minkštais virt. *3.00 

- ’ Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
' RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — S3,00, minkštais vir

šeliais— $2.00; n dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais _____ ___________ ________ t— *1.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. K esi Ona s, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. 

Janina Narūno, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
x 170 psl------------------------------------- ---------------------
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235 

puslapi ai----------------------------------------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

53.00

1739 S. Halsted St, Chicago, m. 80608. — Tek HA 1-6100

_  Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga 

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana clnbėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

1738 So. Habrted Street, Chicago, IUlndia 60608

I

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

1739 South Halsted Street, Chicago. IB. 6060*

mo iš kurio paaiškėtų, kad tai

pas mus
dabar

I i ■

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

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metais.

pieta om kiemą* automoMHanui pastatyti.
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Pinigus reikia siusti pašto Mone* 
Orderiu kartu su užsakymu.

cagos lietuvių tarpe tokj didelį pasipiktinimą, kad jie ry- ’ 
žosi pareikšti jėzuitams ir maskviniams stiprų protestą. 
Į kelias valandas buvo pagaminta apie 70 plakatų, kiek
vienas skirtingu lozungu, suorganizuoti piketininkai ir 
pastotas įėjimas. Žmonės galėjo vykti į jėzuitų centrą 
filmo žiūrėti, bet jie pirma privalėjo pereiti piketininkų 
gretas. Prieš piketavimą dar viena visuomenės atstovų 
delegacija nuvyko pas tėvą Kezį ir prašė jį neleisti jėzui
tų namuose rodyti rusišką filmą. Kezys nekeitę savo anks 
tyvesnio nusistatymo. Jis tik patarė piketininkams nepi- 
kietuoti, nes jis dar kartą peržiūrėjęs filmus ir visas pro
vokacines propagandines vietas Įsakęs iškirpti Filmas 
esąs nepavojingas, nes jis paties tėvo jėzuito išcenzuruo-

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui nuc

Jėzuitai padare didelę klaidą
Chicagos jėzuitų vadovybė praeitą savaitę padarė 

didelę klaidą. Neturėdami jokio supratimo apie lietuvių 
tautos vedamą išsilaisvinimo kovą ir nepažindami klas
tingo okupanto, jie išnuomavo salę biznieriukams, norė
jusiems Chicagoje parodyti komunistų surežisuotą ir 
Vilniuje susuktą filmą “Tautinių šokių šventė. “Naujie
nų’’ skaitytojai yra informuoti apie jėzuitų žingsnius pir 
myn ir atgal šio filmo rodymo eigoje.

Chicagos jėzuitų vadovybės prašoma Sophie Barčus 
radijo valandėlė tris dienas pranešinėjo Chicagos ir jos 
apylinkių lietuviams, kad filmas nebus rodomas jėzuitų 
namuose. Ne tik tas filmas, bet ir kiti pavergtoje Lietu
voje paruošti filmai nebus rodomi. Tvirtinimas buvo toks 
stiprus, kad klausytojai buvo Įtikinti tokiu nutarimu. 
Bet tos pačios dienos Draugas tvirtino, kad vis dėlto Drau 
ge skelbti filmai jėzuitų namuose bus rodomi. Reikia ma 
tyti, kad ir Drauge Įdėtas garsinimas buvo paruoštas ir 
duotas tos pačios vadovbybės. Vieniem jėzuitai pasakojo 
ir tvirtino vieną dalyką, o tuo pačiu metu jie pasakojo1 
kitiems visai kitą dalyką.

Chicagos lietuviškų organizacijų atstovai, pasiklau
sę Sophie Barčus radijo pranešimų, apsidžiaugė, kad jė
zuitai susiprato ir nutarė neleisti propkbmunistinės pro
pagandos jėzuitų namuose. Neleidus rodyti Lietuvoje 
suktų filmų, buvo pranešta, kad jokių protesto demons
tracijų nereikia ruošti, nes jėzuitų vadovybėje nušvito 
protas ir ši karta padarė teisingą sprendimą — uždrau
dė prokomunistinius filmus rodyti. Bet jėzuitai nebūtų 
jėzuitais, jeigu jie laikytųsi paskelbto nutarimo. Jie pra
šė radijo valandą skelbti, kad nebus rodomas filmas, bet 
tuo pačiu metu filmo agentams pranešė kad galite rodyti, 
salę Jums išnuomosime. Maskvos agentėliai Įsismagino 
ir telefonais vėl pradėjo kviesti žmones filmo pasižiūrė-

Pas jėzuitus nuvykusieji lietuviai atstovai tėvu Ke-i 
žiu nepasitikėjo. Ankstyvesnė jo elgsena aiškiai jiems 
parodė, kad jis neturi jokios nuovokos apie okupanto 
klastą- Jis padarė klaidą,-leisdamas Maskvos agentėliams 
išnuomoti jėzuitų salę, jis daro antrą klaidą, iškarpyda
mas kelias to paties filmo vietas. Jis nėra principo žmo
gus ir iškilusios problemos visai nesupranta. Atsisakius 
tėvui sustabdyti filmo rodymą, atstovai pranešė, kad jė
zuitą namai bus piketuojami. Už pusvalandžio prie jė
zuitų namų privažiavo apie pusantro šimto piketininkų. 
Prieš pagrindinius vartus iškilo plakatų miškas, kiekvie
nas nauju lozungu ir nauja mintimi. Netrukus piketinin- 
ninkų skaičius išaugo Į 200 nepatenkintų ir protestą reiš
kiančių lietuvių skaičių.

Be visos eilės kitų minčių, nešiojami plakatai sakė: 
“Jėzuitų centras tapo komunistinės propagandos lizdu,” 
“Brežnnevas, Vaišnys ir Kezys, bendradarbiauja visi 
trys”, “jėzuitams daugiau neaukoti nei vieno cento 1”, “Par 
davėte viską, neparduokite ben Jėzaus vardo”, “Nerei- 

I kia sribų,” ir kr. Piketavimas buvo toks sfektingas, kad 
salė liko tuščia. Nutarimas leisti komunistams pasinau
doti jėzuitų sale Maskvos propagandiniam filmui rodyti 
padarė didžiausiną žalą jėzuitams. Lietuviai jais, pasiti
kėjo, dėjo pinigus šiems namams statyti, tikėjosi pasi
naudoti jų vedamu kultūriniu darbu, bet dabar paaiškėjo, 
kad jie nežino, ką daro. Vietoj lietuviško ir net krikščio
niško auklėjimo, jie pradėjo naudoti lietuvių* pastatytas 
sales okupanto propagandai skleisti. Didelė lietuvių dau
gumą komunisto okupanto klastą labai gerai žino. Kiek
vienas tremtinys nuo okupanto yra nukentėjęs. Jėzui
tams komunistų padarytos lietuviams skriaudas matyt, 
nežinomos, jeigu jie drįso leisti Maskvos agentėliams ro
dyti okupaijos sukakčiai paminėti paruoštus filmus.

vrjąt nenupidė kryptimi. n*
~ Dr. Kisjūgeris savo politiko

je Besivadovavo nei idėjiniais 
nei moraliniais principais jam 

■ rūpėjo piinon ęilęn sųdąryti 
naują pasiultyių jėgų pusįay# 
vyra, kuri'uitikrintų vįaąį 
rujai taftą. Panaši politika bų 
vo praktikuojama, per amžiui 
Europoje, įuraąi pradžioje va- 
dovav^Ąųstrija* o vėliau An- 
^ija.

Naujai išrinktas prea. Car
ter savo kalbos® visuomet pa-' 

' brėždavo, ^moralės primatą, o 
Į jo ariimiausias užsienio poli- 
J tikos, patarėjau prof. Zbigniew 

Brzezinski be moralės dar sti- 
( priai į akcentuoja idėjinį pra- 
I dą. Pridėkime, t kad naujai iš- 
1 rinktas viceprea.' Mondale at
stovaus ic,y^<)uvaus Kongreso 
liberaiiniani sparnui, tad ne- 
sunku numatyti, kuria krypti 
mi pasuks pasaulinė politika.

: Sulauksimetpilną Raudono
sios Kinijos diplomatinį pripa 
Žinimąi o Taivąnąs bus. patik 
tas savam likimui. Vietnamas 
bus priimtas Jungt Tautos ŲN 
ir užniegs diplomatinius ry- 
šiusski JAV. i Galimai bus už- 
megstv. diplomatiniai santykiai 
su Kuba, jei, sutiktų atitraukti 

r ■. tsavb. -kariuomenės, dalįnius iš;

AMERIKOS LIETUVIŲ " 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS i

(Komentarai) 
(Tęsinys) ?

dis yra vienalytus ir pavaldus krypčių teorijos. Sudėjus ame Angolos. Vak/ Europoje nebus 
Maskvai, kaip lygiai atmeta rikiečiams milžiniškas aukas prieštaraujama -įsigalėjimui 
dešiniųjų eksremistų ideologi paaiškėjo, kad dešiniųjų dik- kairiųjų’, vyriausybių Italijoje, 
ją, pagal kurią socialistai ir tatūra, nežiūrint paruoštos ir Prancūzijoiė,;Ispanijoje iy Por 
įvairūs kairiėje sąjūdžiai lai- gerai- apginkluotos vieno milL 
komi .pereinamais tąrpsniais į jono armijos, negalėjo atsilai- 
komunizmą. Liberalai pašau-, kyti prieš ketvirtį milijono ko 
liniame komunizmo sąjūdyje munistų karių ir partizanų jė- 
įšskiria tris pagrindines sro- gas. Vietnamo pamokos rezul- 
ves: rusiškąjį bolševizmą, sa- tatai dar labiau išryškėjo, kai 
vo pribimtimi totalitarinį ir jąs teko palyginti su .demokra 
imperiastinį tautinį ir libera- tinės Israeli© tautos ;kovų re
liniai demokratinį. Pastarieji zultatais, vedamų prieš de- 
komųnistinius sąjūdžius sten- šimteriopai skaitlingesnes dik 
giasi išsivaduoti iš Maskvos pa tatūrines arabų jėgas. Vietna- 
valdumo. Libaralų įsitikinimu, mo karas išjudino visą ameri- 
yedarna dešiniųjų ąntikomu- kiečių tautą, kurį po šių skau- 
munistinė politiką nukreipta dzių pamokų, pasuko libera- 
bendru frontu prieš visas ko- lines pasaulinės politikos kryp 

i-l munizmo sroves, suplakant tinti,
kartų socialistus ir kitas kai- atstovų dauyumą, sudarytą iš; forialiaįaĮneiį 

J riasias sroves, užtikriną Mas- Kongrese abiejų partijų.
Didelė lietuvių daugumo filmo žiūrėti nenorėjo. Apie kvai dominavimą, ‘ ‘

pora tuzinų, pasiryžusi filmą pamatyti, nenorėjo perženg- pasaulinei revoliucijai. Prie- giau konservatyviam sparnui, 
ti piketininkų linijos, vidun nėjo, o grįžo namo. Tai paro- šingai, liberalai savo politika bet Valstybės departamentas 
do, kad Amerikos lietuviai yra susipate žmonės, jie ne- s^6kia suskaldyti Maskvos su- jau nuo seniau buvo liberali- 
leidžia Maskvos progandistams primesti savo klastos. komumstinį moaoli. nės užsienio politikos vadovu,
Dar didesnis lietuvių skaičius ryžosi piketavimu pareikš kęmunizĮną ir radikalius bar bus mums aišku, kodėl dr. 
ti savo protestą. sąjūdžius.^ Bobelis, nagrinėdamas dr. Ki-

tugalijoje, prie ko mėgino ne
prileisti ’dr. r Kisingerjs. savo, 
politiką. Rytų. Europos, atžvil
giu bus t sustiprintas mėgini
mas.. atpalaidoti satelitinius 
kraštukam oMaskvos dpmįnavį 
mo,tyremiaąjty tautinį ir libera 
lįnį' Sufirthiziūą,“.; kas reikštų 
galutiną nusisukimą nuo egzi- 
linių veiksnių rėmimo.

Kad. Ita kryptimi ruošiamą 
dirvaj 'matome iš liberalinės 
Amerikos spaudos pasisakymų 
ir ypač I būdingas iškeldinimas 
naeių -karo inįikalte]ių. pąieš 

išrinkdama liberalinių kojimaB- paMtltiečių tarpe Edi 
j—-. . . hnjĮ-Times sekma

dinip'priede2rašonia: 
vadovauti Prez. Fordas priklausė dau- ' įi(Biį daugiau

/ '' -' d ty — , *
■ -į —f-------- --- ’ ■ -A .

siekia suskaldyti Maskvos su- jau nuo seniau buvo liberalii 
klastos daromąjį komunistinį monoli- nės užsienio politikos vadovu, 

- J tą, remiant tautinį, liberalinį su kuriuo turėjo skaitytis.- Da-

Nesipriešins bankų

ti. Savo nuomonės neturįs provincijolas Įsakė leisti mas-Į ar§iau, kad jis net ir lietuvių nepažįsta, jis ma-
kvinĮ filmą rodyti. Drauge paskelbtas provokacinis pra-in£, noriai ėjusieji Į jėzuitų centrą, patikės
nešimas sukėlė čikagiečius ant kojų ir Į kelias valandas jr komunistine propaganda. Bet lietuviai komunistus ge- 
jie nutarė demonstruoti prieš jėzuitų vadovybės nutari-: rįau pažįstu negu tėvas Kezys ir jo viršininkas. Jėzuitai, 
mą leisti jėzuitų namuose rodyti Maskvos propagandini. suįįkę savo centre leisti maskvinę propagandą, atsistojo 
filmą- įgreta Mildos, kurią iki šio meto naudojo maskvines poli-

Politinės nuovokos stoka, pataikavimas okupantui ir tikos šalininkai Kuriais sumetimais jėzuitai atsistojo 
skelbimas melo apie maskvinio filmo rodymą sukėlė Chi- bendradarbiautojų pusėje?

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai
Bet dauguma iš vaidilų užsiėminėjo žmonių švieti

mu. Jie mokė gyvu žodžiu jaunąją kartą senolių pa
tirtos išminties gražių papročių, dorovės, tėvynės mei
lės: prof. M. Biržiška (8-III) nurodė: “Vaidilos mokė- 
žinones apie jų protėvių darbus stiprino jų meilę die
vams ir tėvynei, auklėjo jų dvasią ir grūdino jų bū
dą. teikė jiems įtikinančių išmitingų nurodymų ir pa
tarimų".

Dažnai jie keliavo nuo vieno kaimo prie kito su 
kanklėmis, su kuriomis jie apdainuodavo savo tautos 
įžymesnius įvykius. Jie mokė kaimiečius prosenelių 
išminties, gražių papročių, savo tautos meilės, o taip 
pat muzikos, tautinių šokių ir t. t. Vadinasi, vaidilos 
buvo pirmieji lietuvių tautos švietėjai bei mokytojai.

Vaidilutės

Kaip pas senovės lotynus buvo vestalės, pas grai- 
kus-pitijos, taip pas senovės lietuvius buvo prie šven
tovių vaidilutes, kurios vedė vienuolišką gyvenimą ir 
dėvėjo baltus drabužius. Jos saugojo šventą ugnį, ap
rūpindavo moterų religinius reikalus ir tarą) šventovės 
sienų 
šokių

mokė jaunimą savo tautos išminties, tautinių 
ir t. L Reiškia, ir vaidilutės buvo pirmosios lic. 
' '’nimo mokytojos bei švietėjos.

V Al ntas (2-29X) nurodė: “Vaidilutės rengias 
Gi prof. A. Rc-

• aš< : “The holy fire was gardened 
aidilutes, pure and inocent".

(
‘i giniau? A h inos Saulės šokiui

bv Votim;

Pasireiš ;us čekių keitįimo biu- 
. . , -. ruosersuk iiavnuams," IHinojaus

smgeno vedamą politiką vien va]st^} iM™ę leidimo rumaį' 
diplomatėje plotmejy nepa. rtelg.
gavo istonmų ir įdėjimą jė- £i elektrraini„s

knnns ansnrpnnvta voksi- , ,į ’7. ■ ■ --patam a v imaj&iurus,
Ulinoįuje.-jeamieji čekių kei- 

tiką. Tačiau dr. Bobelis, savo timo biurai u jpatamavimus ima 
pragmatinio politiko nuojau- nemažą^moJstĮ, Illinojaus at- 
ta, teisingai pramato, kad su stova^E.‘iA/H^ Caldwell mano 
prez. Carterio išrinkimu, įvyks įstatymo felu patarnavimo a> 

.. .. ' jQgLgjjg. yjeno dolerio 
>aĮi^au kaip vienas. do-> 
idridžiama imti.

ti savo protestą.
Jėzuitų vadovybę, šiuo atveju provincialas, parodė,’ 

kad jis okupanto propagandos metodų visai nepažįsta, kratinio pasaulio ideologinės 
. kryptys per visą pokarinį lai

kotarpį vedė atkaklią vidujinę 
kovą — kuri iš jų gali užtikrin 
ti laisvojo pasaulio laimėjimą 
prieš Maskvos nešamą totalita 
rizmą.

Vietnamo karas tapo pagrin pasaulinės politikos:.posūkis, riboti-? 
diniu bandomuoju lauku, ku- galimai sutampant su Belgra- riboje.s 
riame buvo ičbandytos abejų do konferencijos rezultatais, leris b|

Apie apeaigas
Aplamai tenka pasakyti, jog senovės lietuvių tiky-l 

binės apeigos buvo gana sudėtingos ir prasmingos. 
Dvasininkai dėvėjo gražius su papuošalais apeiginius 
drabužius. Prie apeigų būdavo kanklių, skudučių ir 
kitokia muzika, turėjusi ne visai menkos meninės ver
tės. Tenka manyti, kad buvo geri ir giedotojų chorai. 
Tad su pagrindu galėjo istorikas E. Harrison (37-132) 
pasakyti: “The old Lithuanian pagan ritual was very 
rich in dramatic elements”.
Aukos

Yra žinoma, jog senovės lietuviai gausiai aukoda-

sąjųdžius.;
šios dvi pagrindinės demo- diplomatinėje plotmėje; nepa. •

-• _ - - - _ u..- t. * greii

gQ, kurios apsprendžia Vaka
rų demokratijų pasaulinę poli- mieji čekių kei-

Tikėjimas į žmogaus sielos nemirtingumą
Senovės lietuviai burtai tikėjo, kad mirtis esanti 

tiktai persikėlimas į kitą gyvenimą: dorieji eina į 
dangų ar anapilį bei dausas, kur jų laukia amžinas, 
laimingas gyvenimas, gi nuožmūs nusidėjėliai paten
ka į pragarą, arba į Pykolio viešpatystę, kur jų lau
kia vargas ir kančios, o kitų sielos įsikūnindavusios į 
medį paukštį ar pan. ligi Dievo jiems paskirto laiko.

Lietuvos istorijos tėvas S. Daukantas (lg_.22 ir 
ę23) taip paaiškino: “Pagal jų nuomones dorieji žmo
nės tik palaidojus stačiai ėję į dangų bet nedorėlių, 

v v- . _ . . . . , . . , , ; kurie piktai elgęsi pasaulyj, ir nelaikšiai, kurie sauira žinoma, jog senovės lietuviai gausiai aukoda- , . 8“ . ...... . ,.
vę. Sulig prof. . Jonynu'(40-25). dataiaurf.1 aukoms LT’S?
degindavo ožius, gaidžius, rečiau baltus žirgus. Išim
tinais atvejais atskiri- asmens susidegindavę ant lau
žo, o neretai pasiaukodavę save patys krivaičiai, su
degindami.

ir kitų gyvių kūnus arba Į medžius, ežerus ir upes, ku
rios tenai kentėjusios neturtą ir badą ligi laiko, nuo 
Dievo joms paženklinto, kuriam atėjus, galėjusios iš
eiti iš to kūno... Vienok nuožmių žmonių, kraugerių 
ir bedievių vėlės ėjusios Į pragarą, kurioms pikčiurnos 
ir raganos tuo įtimpos žarnas jų tąsančios, kurios tu-', 
katančius sopulių kentėdamos, vienos klykiančios, ki-' 
tos dejuojančios, rankas narstydamos”.

Apie dangų bei anapilį

Apie dangų bei dausas ir jame gyvenančias vėles 
dr. E. Kraemer (48-10) taip kalba: “Sulig jų (lietuvių)

■ -.-4 / A. v i
nuodėmėmis, lengvai užeidav&aht kalno, bet nusidė
jusių Dievui, dabojąs kalną aibinis Vizūnas nugramz 
dydavo į amžiną pragarą”, fca į^orikė K. Skinnunt 
(91-14) papildė: “Dievas n> aukštą kalno Anapilio 
teisia kiekvieną pagal jo mopelnusV) > t. -

- . Lz 1
Pragaro valdovas Pfįolis (PiMuotis)

Senovės lietuviai tikėjo, jog nūs
į pragarą kurio valdovas PykoEs 
bendrininkais velniais kankindavę v pasmerktąsias į 
pragarą sielas,

L. David (18-26) nurodymu. P

idėjėlių vėlės eina 
iPiktuolis) su savo

Maldos
Kalbėti apie senovės lietuvių maldas yra gana sun

ku, nes žinių apie taį turime maža. Iš pagonių tikėji-Į 
mo išsilikusios giesmės: “šventas Dieve, šventas galiu 
gasis, šventas amžinasis, pasigailėk mūsų” sužinome, 
jog lietuviai meldėsi į Dievą maldavimo būdu.

P. Dusburg liudijimu (Das preuss. Tempe, 1780), manymu gerų žmonių vėlės eina į dangų, kurių lau- 
senovės lietuviai aukodami ir per laidotuves giedo- kia daug draugų, čia didvyriai nešioja baltus drahu- 
davę, o per vestuves dainuodavę. A. Guagnini (Respuh žius geria midų ir ilsisi minkštuose pataluose”# 
lies, 1627) nurodė, jog lietuviai savo maldose dėkoda-' Arba apie anapilį J. LMukts (52-5) taip rašė: “Ana
vę Dievui už sveikatą ir kitas suteiktas geradė.jystes, Į pilis, status uolos kalnas Rytuose, ant kurio gyvenąs dienos”, 
o paskiau prašydavę, kad juos ateityj saugotų nuo amžinasis Dievas. Ten mirusiųjų lietuvių vėlės radol 
ugnies, kardo, maro ir visokių priešų. palaimintą gyvenimą, kuri vėlė nebuvo apsunkinta

kotis buvo su ilga, 
pilka barzda ir labai išblyškttjjiJwėidų piktas senis, 
ant galvos užsidėjęss baltą rfara.’ To artimiausia ben
drininke buvui Giltinė, kuri su siivo dalgiu, keliauda
ma per kraštą, žudydavo žfjones.' > ;

Deinė Vėliano
Kalbama ir apie deivę Tėliora. nors nedaug apie 

i ją težinoma. Prof. G. Mbrici dr>;
vadina ją vėlių deive. ProfJA’Na
J. Laukis laiko ją amžinybės deū 
field (82-300) rašo: “Vėliom, thf 
of the dead”.

Deivės Veliones vardai buvo
linių bei ilgių šventėmis. Dr. J.«^l
no jog Veliuonoj buvusi -»eivėsrVwūmuos švttitov& V. 
Alantas’(1-117) sako: “Mirusiemi 
šiųjų deivei Veluonei jagarbinti

Basanis, J. Lasiciua 
Tockij, K. Skirmunt, 
e. Gi. prof. B. Red- 
I.ilhuanian goddess

ahiau susijęs su yė- 
iupas (94-413) tyirti-

I prisiminti mini- . 
b«v© skiriamos Š

(Ris daugiau . į
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K. G. DALUKAS 
«<JfcU»ĘfUJRA IR MOTERŲ LIGOS 

f j(i^4<savlugiN£ chirurgija 
oi*«> 34. r’uuski Rd. (Cr«wford

Hftcu.vuj ou.iQnig;. iel. LU So-e-rd
UgVllJlLS pildai 

ei skamUmli 3744?lC4.

netekom Martyno kasparaicio 
nybėje*” “Tėvynėje”, “Naujie
nose” ir kt. Buvo apsivertęs 
darbais, bet visur suspėdavo 
ir vis naujus darbus organizuo 
davo. Ypač pagausėjo darbų, 
kai 1935 m. buvo jšrinktaą 
TMD centro valdybos sekreto
rium ir knygium.

Pasiekusi žinia kad 19-W m.I 
birželio mėn. 15 d. rusai vėl 
okupavo Lietuvą, smarkiai su 
krėtė Amerikos lietuvius, ypač 
tuos, kurie jau žinojo, ką reiš
kia svetimųjų, priespauda. Su
judę protetavo. Įsteigė Anieri- 

T«M. PR 8-32V

DK. AiNMA BALIONAS
. AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 

IR Gk^ XES LIGOS
2853 W. 63rd S»rwt

Valandos pagal susitarimą

Martynas Kasparaitis

~ ĮNAGIŲ tK SLAriMQ TAKŲ 
CHIRURGIJA 

>'■ J curt. 69S-vSJ3
**- Fo*' Va:iey Medical Ccnrer 
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Lapkričio mėn. 1 d. paskli
do liūdna žinia, kad mirė ilga 
metis lietuvybės puoselėtojas 
ir buvęs Racine Altos skyriaus 
pirmininkas Martynas Kasparai 
tis, pastaruoju laiku gyvenęs 
Downers Grove, Ill.

Velionis gimė 1891 m. liepoj 
mėn. 13 d. Meiliniu km., Roza- 
limo vis., ūkininkų šeimoje. Jo 
tėvas buvo susipratęs lietuvis, 
kovojęs prieš lietuviškos spau- 

■neirn KQ.,wfe»tctiester, lit.';dos draudimą. Jis tai skiepijo 
u savo sūnui Martynui, išmokė jį 

lietuviško rašto namuose, 
tuometinėse mokyklose lietuvių 
kalba buvo draudžiama.

S ■ 1911 m. gegužės mėn. Marty-

DK. i'E i ER BRAZIS 
PnYiiClAN AnD SURGkON 

. ' Wc5» 7 įsi d lKbcF
OtšSčs; HcmiocK 4

. OFiSu VAuAi\uuS; 
.bmudicLuaxD u Keuuuiu. 1—* -vaL. 
iUudO.. ptLLtkLčucLU irau 1—O. ure<

ir sciuiG. LiKLdi susitarus.
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j Balfą. Martynas buvo tų vei- 
i kėjų pirmose eilėse. Ilgus me
tus buvo Racine Altos sky
riaus valdybos narys ir pirmi
ninkas. Organizavo tremtinių 
šalpą ir rūpinosi jų perkėlimu 
iš karo nuniokotų kraštų į Ame 
riką. Kiekvieną progą stengėsi 
išnaudoti lietuviško reikalo gar 
sinimuL

“Dėl Lietuvėlės aš galiu dir 
bti dieną, naktį”, — sakydavo 
velionis, jr tikrai tai tesėdavo. 
Todėl jį visi gerbė ir noriai 
kartu dirbo. Per beveik 60 
metų, kuriuos pragyveno Ra
cine lietuvių kolonijoje, buvo 
lietuviško darbo patriarchas, 
rodęs pavyzdį kitiems. Už nuo 
pelnus Lietuvai buvo apdova- 

nes j notas LŠST žvaigdždės meda- 
iiu. -r

Kaj sveikata pradėjo silpnė- 
.v , . . . v, L. d, iš Racine persikėlė pas duk-. ’ nas įsvvko-i Ameriką ieškoti , ...... . . , .r. „' , . . " . . .■ . . ten Mildą ir žentą Albiną Gelatines. Apsistojo \vaukegan, ' 

i III. kur gavo darbą geležies lie-6i^x oq. wa D-xozv ui. k ui gaxo narną geležies ne-
VZujuuc SuS1uaiiu4. Jei neat- jykloje po 15'centų į valandą.

Sxuep.a. oa.aiuu.nu <v»< Mirkdanias prakaite ir dulkių
icier, tfė a-io9J

. Ą> vz west luard b i reti t

V' p?%ai aULšlLdiuiią
Z .. -

, dspudus į Rockford, III. Iš ten. 
i kartu stf žento šeima persi
kraustė į Downers Grove, HI. 
Dėl ligos kelis mėnesius nekė-

: lė iš patalo. Mirė slaugomas 
i žmonos Veronikos ir dukters
Mildos, kurį yra gailestingoji 
sesuo. A. a. Jlartyno šermenys 
ir laidotuvės. įvyko Racine, 
Wis. Atsisveikinimą su velio
niu Nuorganizavo Altos sky
rius. Kalbėjo M. Tamulėnas, ♦ 
dr. Adolfas Palaitis ir VL Vii- j 
cinas. Rožinį atkalbėjo kun.
j. Kupsis, MIC, šv. Kazimiero

IV

HxlKAS
7 or r OM6TRIS yas 

; '■’■''KAmSH. inblU VlSrkAl 
2«1» ¥V: 71sr St. —lei. 737-5149 
Tikriną 'Akis. Pritaiko akinius ir 

^‘contact lenses .
”•1. susnarima.

DR; LEONAS SBUTiS
INKSTŲ, HUSLfeb ik 

PROSTATOS CHIRURGIJA

' »turso. nuo L—4 pū pietų.
ketvirtai nuo 5—7 vai. vax.

VTisv //O-zoou

N«ut<> rex, relet.;

UUOS uiGOS — ChiRukGIJA 
‘ ttfūk n. /veSTfeKN a v c. < 

4-, i tK w A V b. _ .
dhaKomas 12 vai.

bei dąmų sakuriuose apsivylė 
, Amerika ir galvojo grįžti į Lie- 
' iuvą, kai tik užsidirbs pinigų 

kelionei. Vienok tų pinigų ne
galėjo sutaupyti, nors nerūkė 

-^ ir negėrė. Iš Waukegan persike
lė pRac-ine, Wis., kur gavo leng 
vesnį darbų ir apsiprato.
Stengdamasis padėti savo tau 

tieciams čia ir rusinamoje Lie
tuvoje, suprato, kad toks pade

Mel 
Ta- 
kad 
lan- 

nbrs 
me-

Uždaryta tree.

LK. Vn. TAURAS 
s - IX OtlKUXUAS
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Kai Lietuva pasiskelbė ne-' 
priklausoma, skubėjo jai pa
dėti. Rinko aukas, platino Lie 
tuvos laisvės bonus, kurių iš
platino 20 tūkstančių dolerių 
sumai. 1930 Vytauto Didžiojo 
metais nuvyko aplankyti pasi-Į 
igltos Tėvynės. Labai apsidžiau 
gė pmatęs padarytą didele pa
žangą. Sovo Įspūdžius aprašė 
“Sandaroje”. Lietuvoje apsive
dė su Veronika Kazlauskaite.

į Juodu išaugino dvi dukras —' 
f Danutę ir Mildą.

Suprasdamas gimtosios kal
bos reikšmę lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje nors ir pats ne
būdamas didesnio išsimoksli
nimo, įsteigė lietuvių kalbos 
mokyklą. Ne su vienu čia gi
musiu lietuviu kalbant, paklau 
sus, kur išmoko lietuviškai, su 
lauki atsakymo, — “Martinu- 
ko mokyklėlėj”.

Bendradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje — “Sandaroje”, “Vic

vietoje gėlių aukojo Altai.
Laidotuvių dieną pamaldas 

j laikė ir pamokslą pasakė velio 
nio kaimynas iš to paties 
dinių km. kun. Anicetas 
mosaitis, SJ. Jis' pasakė, 
gerai prisimena Martyno

i kymąsi Lietuvoje 1930 m., 
i tada buvo tik septynerių 

d]-
| Ilga vilkstinė automobilių 
palydėjo velionį į šv. Kryžiaus 
kapines, kur jis atsigulė “am
žinam miegui”, nes taip gyvas 
būdamas įsivaizdavo mirtį.

Ilsėkis ramybėje, ištikimas 
Lietuvos sūnau, vertingai jos 
nusipelnęs! Mes likę stengsi
mės tęsti Tavo pradėtus ir ne- 
nužbaigtuš darbus, kurie taip 
reikalingi pagerinti pavergtos 
Tėvynės — Lietuvos būklę.

P. Petrušaitis

4*00 West OJrd St., Cnic.yo Hi. oOSUV 
Telefu. PRo.pect 8-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVEkLY Hn-LS vaEuiNYČIA

Telefonirt: PR 8-0833' ir PR 8 0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Tel. 499-1318

Laiditnal — Pilna apdrauda 
ŽEMA RAIMA 

R. i E R t N A S 
Tai. WA 5-6063

Apdraustas per kraustymas 
ti įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1 M2 arba 376-5996

PERKRAUSTYMAi

W OurEcotomj

BUY X J. LAVINtM

SOPHIE. BARČUS į
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS I
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiT. A. M.
Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet. — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai; ryto. i

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. '

CHICAGO, ILL. 60629 

■ „ TAMPA. FLA.
Mirė L’etuvių Kaimelio Onutė, 

, - ilgametė Naoujienų 
korės pondenl ė

Tampa, Florida (Pranešimas 
telefonu), šiandien, sekma
dienį, gruodžio 12 d. 2 vai. ry
to St. Joseph’s Hospital, Tam 
pa, Fla., po sunkios operacijos 
atsiskyrė su šiuo pasauliu Ona 
Vilientė •(Anna Willis), viena 
iš Lietuvių Kaimelio steigėjų 
ir pirmųjų gyventojų — Tam
pos priemiestyje. Velions gimi 
nes ir artimieji painformuoti 
Laidojama iš Duval Funeral 
Home šį antradienį Mirtie Hill 
kapinėse. Tampa, Fla., 1 vai. 
popietPaliko liūdesyje vyras z 
Antanas Villis, sūnus ir kt ar
timesni' ir lolimesfii giminės 
bei artimieji

Pasirašydama savo vardu 
Onute, ilgus metus ji buvo ne
pamainoma Naujienų korės- j 
pondentė, ištikimai aprašinė-

dama lietuvių gyvenimą ir vei
klą Lietuvių Kaimelyje ir Tam 
pos Lietuvių Klube, neretai pa 
liesdama ir SL Petersburgo 
Lietuvių Klubo įvykius.

Su Onutts mirtimi atrodo, 
baigsis ir Lietuvių Kaimelis, 
nes iš keliolikos lietuvių šei
mų ten pastoviai gyvenančių 
tik Viliai ir bebuvo likę, turė
dami patenkinamus namus ir 
įvairiais vaismedžiais turtingą 
sodą adresu 5707 Orient Road. 
Onutei išvykstant operacijos 
į ligoninę, Antanas buvo išve
žtas į slaugymo namus, iš kur 
grįžo savo žmonos palydėti į 
amžiną atilsį^-

Kiek velionė buvo a hi davusi 
lietuviškai veiklai, rodo kad ir 
paskutinis aktas, kad dvi die
nas' prieš mirdama dalyvavo 
Tampos Lietuvių Klubo posė
dyje, įvykusiame Viliams arti
mų prietelių Kalpokų namuose.

Trumpame iš ligoninės laiš 
kelyje Naujienoms ji prašė pa 
reikšti jos gilią padėką ją as
meniškai ir per laiškus lankiu 
siems, taip pat gražių gėlių

siuntusiems artimiessiems -r- 
St Petersburgo Lietuvių Klu
bui ir tolimiesiems prieteliams 
Vaivadoms, Povilaičiams ir p. 
Mikalinai Baronienei iš Was- 
sihngton, D. C.

"MARQUETTE Parko Lietuviu Na
mu Savininku Draugijos narių susi
rinkimas įvyks gruodžio 17 d., penk
tadienį, 7 vaL 30 min. vakaro para
pijos salėje.

Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus renkama nauja ateinantiems me
tams vaidyba. Jonas Stankus

Carter renkasi kabinetą
ATLANTA, Georgia. — Iš

rinktasis prezidentas J. Carter 
antradieni praleido pasikalbėji
mais su penkiais numatomais 
aukštoms pareigoms asmenimis, 
iš jų 3 buvusiais administraci
jos nariais ir 1 negre. Vienas 
— James R. Schlesinger, buv. 
gynybos sekretorius, preziden
to Fordo atleistas iš pareigu; jis, 
spėjama, numatytas žvalgybos 
viršininku užsieniuose.

SUSIRINKIMU
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EUDEIKI!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Is- 
r-J 
ill 
Lr<

GAIDAS - DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ ŪMO {STAIGA

ONA VILIENe
"ONUTĖ"

24 m. gyveno Tampa, Fla. Anksčiau gyveno Chicagoje.
Mirė 1976 m. gruodžio 12 d. Palaidota Martie Hills kapinėse, 

Tampoje.
Priklausė Tampos Lietuvių klubui ir St. Petersburg Lietuvių 

klubui
Paliko liūdesyje: vyras Antanas, sūnus Eugenijus, marti Carol 

Ann, anūkai Kurt ir Erik, anūkė Cara, sesuo Magdalena Dumčius, 
dukterėčia Elda ir jos vyras Edward Rybarcyk, sūnėnas Albert Už- 
dremaitis su žmona Violet ir daug giminių ir draugų Chicagoje, Flo
ridoje ir Califomijoje/

Nuliūdę lieka visi.

•^KOTRYNA YANCHUS 
ragoI rėvus PAUKŠTIS

Gyveno 3531 W. 66 St., Chicago, Illinois.-
Mirė 1976-m. gruodžio 12 d„ sulaukusi 84 metų amžiaus. Gimusi* 

Lietuvoje, Šakių apskr.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Estelle Yanchus ir Adeline Wick’ 

strom, žentas Warren, gyv Gosse Point Shores, Mich., brolienė Anna 
Yanchus, pusbrolis kun. Jonas Jančius, MIC, dukterėčia Catherine 
Cornell, jos vyras John ir jų šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko sesuo Magdalena Danienė su šeima. _

Priklausė šv. Kryžiaus Ligoninės bendradarbiams, Sv. Teresės 
D-jai, Šv. Kazimiero seselių ir Tėvu Marijonų rėmėjams, ALRK Mo 
terų 67 kuopai ir ALRK Susivienijimui.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioj, 6845 S. Western Ave.
Ketvirtadieni, gruodžio 16 diena 10:00 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama Sv Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. KOTRYNOS YANCHUS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą,

Nuliūdę lieka:
Dukterys, brolienė/ pusbrolis, giminės

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sunūs. Tel. RE 7-8600.
MODERNIŠKOS AiR-CONDITIONED KOPLYČIOS

/W TO CUTAW SERVE FRESH FJHEĄPPLE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Dole]
k PWAPPtF JI

G9oW THATA PLUMP AND FRE$H- 

LOOKING PINEAPPLE HAG FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
TWIG IELlCACY.WEUUITCiOULPNT 
BE EASIER.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

□

BeMOVE THE PHEAPPLE FROM 5CSTH SHELLS. HALVE 
FTturr ueMgthwyse. slice off core (top portion) A 
OF E^H DUARTER. CHUNK FKUlT. PUT BACK IN THE Jį 
SHELL —. IT MAKES AN AlTEACTlVE SERVING MSH

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1093

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

((į AY THE PINEAPPLE ON ITS 

SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECROWN.

VO REMOVE THE FRUIT, 
INSECT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT-ALL THE W AROUND

JVBffO RASTO PAMOK'Yii IS cAAifKW‘
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
''Garbink, mano siela, Viešpatį, Ir nepamiršk vi»v [o geradarysčių.

Jis atleidžia visą tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".
- ' Psalmė 103:2. 3.

Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy
dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus Tačiau šita Psalmę 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną, bet kur yra mt 
rusiefi? f tą klausimą aHak© knygutė "Viltis p© mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60625
tV. RAITO TYRINĖTOJAI

UVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: G Rovehill 6-2345-6

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

3L10DĖSIO VALANDOJ < .
Sttkite fMAŽEIKA»EVANS!

C'' LAIDOTUVIŲ direktoriai I
6845 So. Wester* Ave. Air Conditioned Chapel and1

REpublic 7-8600 8601 ParkJn5 faciUUe3-
I-n. fyren* «U«tc rwiice kopb*J 1W »*=ra J

4605-07 So, HERMITAGE AVENUE
TeL: YArdš 7-1741 -1742

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

t

t

Chicagos
Lietavlf
Laidotuvių
'direktorių
A asociacijos

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
. (LACKAWICZ)

Z424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
231i WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ardu 7-1511 I
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Ką reiškia naujasis valstybės sekretorius?
Pasirinkdamas Cyrus’ą Vau- sakant, norėtų dar daugiau 

cę valstybės sek rotoriumi, naudos išgauti. Jų manymu, 
prez. Carteris iš karto pakei- Vance asmenyje prez. Carteris 
ėią, Amerikos užsienio politi- nori derybų, bet ne peštynių, 
kos stilių ir net, gal būt, poli- Pats (larteris Maskvai tebėra 
tikos eigą bei kryptį, nors sekr.! neaiškus, bet jie mano, kad 

buvo pranašavęs, priešingu atveju, jei preziden- 
jroliti- tas norėtų kietai elgtis su So-‘ 

j vietais, jis valstybės sekreto-!

Kisingeris ir 
jog Amerikos užsienio 
koje pasikeitimų nebus.

Numatoma, tačiau, lyg ir pri riumi būtų pasirinkęs kitą as- 
silaikant Kisingerio pranaša. meni. V. Pr.
vinių, radikalių ir staigių poj ------------
sūkių Amerikos užsieno politi - --------- —■ ’11
koje nebus. Esą, nebus tokių' T R U M ? I ' 
veiksnių, kurie nustebintų 
ba užkluptų 
nelauktai, 
prezidentas prižiūrės ir nuro-J 
dys užsienio politikos kryptį. 
Kaip pats Carteris rinkiminėje 
kampanijoje vra pasakęs, x > »1 ,, . , :.¥1 įtos pratęsimą ir uz $2;> auką*
nišos klajokliškos politikos x •• - . i
viešpatavimo era valstvbea de Y*,, ,“ pr‘«“ i Oalyvaas Australijos

tenka padėkoti uz didelę pagal i)jenų literatūros vakaro prog-

Vietoje kalėdinių sveikinimų už Lietuvos Kariuomenės pir
kortelių aukoja Naujienoms pa-pnūno, aktyvinus laisvės kovų 

•dalyvio, apdovanoto už pasižy-j 
' mėjimus kovose Vyčių Kryžiaus

. . T. ‘ordinu, a. a. Generolo Povilo1 
... ^a“kę., Kj'na? ! PLECHAVIČIAUS tielą jo tre.

gruodžio pradžioje išvyko 1 . • . x. , , ;tv * m ry’ktkfi'i mirime enL'oL'riov _

ahantu Ivdenusl * i, i įremti >10.paslapčiomis. Pats‘ .. .. . . , . .i
\ mcas Kačinskas lankėsi j — Qna jr Andrius Mironai iš į 

j Naujienose pratęsti prenumera- CarIsba<^ Cal^ 
*ltą ir Kitokiais reikalais. Dėkui ja

už vizitą, anktyvą prenumera- Australiją. Ten vykdami, buvo 
politikos1 tOS pratęsiiną ir už $25 auki*’sustoję Tahiti ir N. Zelandijoje.

v...paramai. Ta proga j Dalyvaus Australijos Lietuvių

pr rtainer.te galutinai baigsis.
Politinių bėdų narpliotojojnO mašiną, ypatingai už įtaką, 

ir gero dery bininko vardas pa kurios dėka sugedusios mašinos 
dėjo prez. Carteriui pasirinkti dalys buvo tuojau taisomos. V. 
valstybės sekretoriumi C. Van- Kačinskas yra baigęs Grier Tech 
cę. Kisingerio stiliaus nauji nikos institutą ir turėjęs nuo- 
“patentai” bei sumanymai ne- savas metalo apdirbimo įnio- 
bus praktikuojami. Vance savo nes.
pažiūromis sutinka su naujo-i — Lietuvių Socialinis klubas 
jo prezidento politine koncep- Chicag()je paskyrė $10 Mašinų 
cija bei savo komis. Bus sten- fon(]ui ir juos įteikė per klubo 

reikalų vedėją - iždininką Ana
tolijų Čepulį. Dėkui klubo val
dybai ir nariams. Taip pat dė
kui p. A. čepuliui už $5 asme
nišką auką ir už nuolatinį ben
dradarbiavimą teikiant žinias 
socialiniais klausimais bei reika
lais.

— Lietuvių Moterų Federaci-

bą taisant sugedusią spausdini-

giamasi palaikyti stiprius ry
šius, atvirus santykius su vaka 
rų aliantais, pažabojant pa
saulyje ginklų varžytines.

Ką tas reikš turint omenyje 
detente su rusais, santvkius 
raudonąja Kinija ir viduriniuo 
sius Rytus?

Carteris jau davė rusams
suprasti jog Amerikos politi- jos Chicagos klubas ir Lietuvių 
koj nebus staigių posūkių, bus'Tautiniai Namai šį sezoną yra 
siekiama nuoatinės taikos ir numatę eile kultūrinių progra- 
nusiginklavimo. Tačiau, prez mU- Šį sekmadienį, gruodžio 19 
Carteris išmes iš užsienio po
litikos Kisingerio stiliaus reto 
riką derantis su maskviškiais, 
kuri amerikiečiams suteikė klai 
dingą viltį. Jis jau spėjo įspė
ti Maskvos ponus, jog tolines- 
nės avantiūros, kaip Angoloje 
kad buvo daromos, suardys de 
tente ir ta nauda kokia rusai 
iš jos turi. Prez. Carteris išsi
reiškė: “Mes atiduodame per
daug ir gauname permažai”. 
Jis tai pasakė turėdamas ome 
nyje derybas su Maskva ir jos 
avantiūras, kurias sekr. Kisin 
gėris vardan taikos slėpdavo 
ir pateisindavo.

Kas liečia pačius 
ponus, tai jie pripažįsta, kad darbio Vlado Bakuno (l-zos An- 
naujasis valstybės sekr. Vance Se^es^ Cal.) sūnus.
yra prityręs užsienio politiko-' —Kostas ir Salomėja Januš- 
je ir jie jį tuo atžvilgiu ger- kai Kalėdų ir Naujų Metų šven- 
bia. Kremlius norėtų paspartin čių proga sveikina savo gimi- 
ti detentės žingsnius. Kitaip nes, draugus ir artimuosius.

dr. J. Puzinas ir adv. L. Šmulk
štys pristatys lietuvių visuome
nei dr. Vandos Sruogienės para 
syta ir Vliko išleista knygą ’— 
“Lietuvos Steigiamasis Seimas”. 
1977 m. sausio 23 d. prof. dr. Jo
nas Valaitis pasakos apie alko
holizmo patalogiją. Vasario 27 
d. rašyt. Birutė Pūkelevičiūtė 
kalbės apie Oskarą Milašių ir 
skaitys jo kūrybą. Kovo 20 d. 
prof. dr. R. Nemickas aiškins 
širdies ligas ir problemas. Pas
kaitos prasidės 3:30 vai. popiet.

— Darius Bakūnas. karo avia 
cijos majoras, šiomis dienomis 

{pakeltas Į pulkininko Itn. laips- 
Maskvos Yra “Naujienų” bendra-

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Aicmeu sue j u cu metų Minint tą žruĖaitĮ, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei HetuvlSkos spaudos pirmū
nui Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
uiMinAx .Naujienų platinimo vajus.

1 VUJIENO& tvirtai stovi ir lovoja a± Lietu vos tr pavergtų 
□eidamos ir nesid ėdamo* 1 sandėrius ru olnipantali 
iniais

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupes. Jų bendru instim 
d j as ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą ilau pasimetimo, retu 
rlkos □r poltinlų iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
□as yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Cudėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų progi 
delbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems aarbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
caip pat pavergtos Lietui os ir jos 
mvišku reikalų renesJfe^.
DAINUOJA: Chic>go|« Ir K>n«do|»

rrimi mėn. — $830, vienam
— $26.00, pusei metų — $14>X), vienam — $230. Užsieniu© 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

lAHkimnj tkei

Uetnviu laisvę 
ar ju tgalio-

žmonių gerovei, siekiant visuotino tie

metams — $30.00, metu — $18.00 
man. $3.00. Kitose JAV vietose metami

HĘLP WANTED — FEMALE „

• SEWING
MACHINE

OPERATORS
Full Time.

I

Excellent Benefits.

Call For Appointment:

583-8800.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 Čennal Roac Chica^ E. Virginia 7-7747Corp.
of America 

3900 N. Claremont

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St.

i Chicago, 01. 60608

į~~| Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejini*
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

,, ~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipati 
nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

iDRESAS

REAL ESTAT€ «=e>R SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

real estate for sale 
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS. NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKJĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ^ KREIPKITĖS I

ijų metų mirties sukakties pro
ga. Per Mišias giedos solistas 
Jonas Varnelis, prie vargonų— 
muzikas Alvydas Vasaitis. Va
lionio šeima ir LKVS Romavės 
Centro Valdyba maloniai kvie
čia ramovėmis, kūrėjųs-savano^ 
rius, šaulius, birutininkes su šeį 
momis, draugus, pažįstamus ir 
lietuviškąją visuomenę daly
vauti šiose pamaldose. (Pr.) 

____________________ /

Kas pirmesnis, tas geresnis
Amerikos tarpreliginė orga-

IEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti vy> 
resnio amžiaus moterį ir gyventi kar
tu. Duodamas atskiras kambarys, ‘iš
laikymas ir alga.. Tel. 434-9589 po 
5:30 vai. vak.'

rainoje. Grįždami lankys Fidži 
ir Havajų salas. Grįžti į namus 
planuoja sausio pabaigoje.

— Rūta Dragųnevičiūtė, pra
eitais metais baigusi Maironio 
lituanistinę mokyklą New Yor
ke, šiemet pradėjo joje dirbti 
mokytojo asistente pradedan
čiųjų klasėje. Gruodžio 18 d. į 
bus speciali Kalėdų programa. nizacija (Task ‘Force) Sovietų 

žydų reikalams pasistengs susi
tikti su išrinktuoju prezidentu 
Carteriu tuojau po jo inaugura
cijos paskatinti, kad jis Sovie
tų žydų reikalą skaitytų pirma
eile savo administracijos parei
ga. “Nei krikščionis, nei žydas 
netylės matydamas tą kampani
ją, kokią Sovietų Sąjunga vyk- 

dvejų policinmkų romansų >r tikyjm0 iškė
lann^ Pairoj,s Joe Povelams Į A James’Rlldin. pirmMn. 
,r pohc.jos tarnautoja Kalenna,kas tarpreliginės organizacyos 
Bndge buvo paskirti patrubuo-i (task force)> da]yvavęs 
ti gatves vienoje mašinoje. Pa- 
truliavimas baigėsi vedybų biu 
re. Žinia iliustruota jaunave
džių nuotrauka.

— Juozas Kinderis iš Mar
quette Parko apylinkės, nekil
nojamo turto pirkimo-pardavi
mo tarpininkas dr. Vlados Ši
maičio Realty įstaigoje, gavo 
notaro — Notary Public teises.

— Dayton Daily News gruo
džio 1 d. laidoje įdėjo gerą žinią 
apie Bronz policijos distrikto i j/’r. . .. . J f do neigdama žmogaus teises

• joje National. - Tarpreliginėje
• Konsultacijoje Sovietų žydų rei-
| kalais. įvykusioje Chicagos uni

versitete. ' ''

RENTING IN GENERAL 
Nuoma*

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių bu- 
fas, 3400 West ir 6500 South.

Tel. 925-9347. . .

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19.000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

SU SAVAIS APLINKUI

quette Parko Lietuvių parapi
jos choro valdybos pirminin
kas, Regina Sabaliūnienė — vi- 
cepirm., Malvina Jonikienė — 
sekr., Jonas Labanauskas—ižd., 
Antanas Linas —choro dirigen
tas, Kazys Skaisgirys — chor
meisteris. Pereitą sekmadieni 
parapijos bažnyčioje buvo su
ruoštas aukšto meninio lygio 
religinio muzikos koncertas.

CASTRO ZONA

ANGOLA. — Nambijos oficia
liomis žiniomis, Angoloje yra 
Įrengta 4,500 pėdų pločio mir
ties zona, vadinama Castro ko
ridoriumi. ... .

Iš tos zonos iškelti visi gyven
tojai ir ji yra stipriai saugoma. 
GABENA RUSUS” Į LIETUVĄ

Lenkijos laikraščių žiniomis, 
vis daugiau ir daugiau Maskvos

g Sekmadienį, š. m. gruo-] ponai prisiunčiami rusų į Lietu- 
džio 19 dieną. 12 vai. bus atna- vą. Jie užima geriausias vietas 
šaujanios šv. Mišios Tėvų Je- geležinkeliuose, milicijoje, paš- 
zuilų Koplyčioje, 5620 S. Clare
mont Ave., Chciago. Ilfinbis, kitur.

tuose, naujuose fabrikuose ir

NEPRIKLAUSOMA LIETU V Ar naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu.

(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

KNYGA APIE LIETUVA ANGLŲ KALBA
LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY 

by A. J. KASULAITIS
ši, tik iš spaudos išėjusi, 268 psl., iliustruota Europos — Idetuvos žemė

lapiu bei nuotraukomis, knyga, — tai Lietuvos Valstybės kūrimo, jos ne
priklausomo gyvenimo bei vėliau mūsų tautos kančių istorinė iškarpa. Ji 
Įdomi ir naudinga visiems, o ypač tiems anglų kalbą vartojantiems lietu
viams, kurie norėtų savo tėvų krašto praeiti arčiau pažinti. ’

Knygos autorius, Algirdas J. Kasulaitis, mokslus baigęs jau čia JAV, 
žinomas kaip redaktorius, publicistas. Krikščionių Demokrato 
metis VLIKO bendradarbis. Knyga, LEONO XHI FONDO leidi , .
išleista, pilnai tinka ir dovanai (jaunimui ir amerikiečiams) Kalėdų ar kit 
progom. Kaina 4 doL

GAUNAMA PAS PLATINTOJUS IR LEIDĖJUS ŠIUO ADRESU:
LEONO XIII FONDAS, 894 E. 223 St., CLEVELAND, OHIO. 44123

veikėjas, ilga- 
nys, skoningai

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO '
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

Pantjfi, mow |o 
MraUr*. Knygo«

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše 
gyventojus ir gemfą. 1,200 lietuviJky vietoverdživ 
kaina $(L00, minkitl virbeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

nAUJIJuDvu
1739 So. Halsted St^ Chicago, Bl. 6060$ 7

• GER I A U S I A D 0- 
V A.N A....švenčių proga šeimai 
ir artimiesiems — K. Bielinio 
fondo premijuota knyga: “PĖ
DOS MIRTIES ZONOJE”. Jos 
autorė Elena Juciūtė, septyne
rius metus iškalėjus Sibiro tun
drose ir vergų darbo stovyklo
se, aprašo sav.o pergyvenimus?

šios knygos jau net tris lai
das išleido L.Š.S.T. Simo Kudir
kos kuopa New Yorke. Gauna
ma visuose knygynuose, pas 
platintojus ir tiesiog pas leidė
jus, rašant adresu: K. Baraus
kas, 84-55 86th Ave., Woodha
ven, N. Y. 11421. Knygos kaina 
810. (Pr.) \ ‘

• TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3237 W. 63 St., telefonas 
434-4660,, iki Kalėdų atdara 
pirm.-penkt. nuo 10 iki 8 y. v. 
šeštadieniais nuo 10 iki 6 v. v., 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 v.

. ...... • • (Pr.)

• Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra geraūsia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
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, III. 60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. , (Pr.)

REMSITE TUGS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

<fNAUJTENOS^

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

BEST THINGS IN LIFE
Call Frank Zapclis
3208Va W.9Strh SK

GA 4-8654,

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
>adėti teisininko Prano šulo pa 
uošta, teisėjo Alphonse Wells- 
seržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga — . ... ,,

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina 53.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

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

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

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arb* money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiur/timo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6C6CS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, IIL 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct., Chicago, III. 60608. Tai. 254-3320 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREĮKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 W«t 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 , 
Didelis pasirinkimas pero, rOlIe, įvairią praldą. 

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ.

i:ii
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LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. l1^ vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug predų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

i -
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700. } U ; /

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Pr^ke. $29,750.

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

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

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

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

GRAŽUS TVIRTAS ' 7 kambarių 
niūras ir mūro garažas. Afti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
no Nauiu Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų. •

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
»goninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir x 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildvmas ir nauja elekt- 

$8,500 pajamų. Vertas $50,000.ra.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-720G, arba 737-8534

GUILDERS AND CONTRACTOR1 
Namu Statyba ir Remontas

PETTING CONSTRUCTION
7152J5outh Kedzie Avenue

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas
7788165

imi. . i| .. _-------- .

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

tucago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

.^saE
D Ė ME S 1 O 

l—?0 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 

.lability apdraudimas pensininkams.
Krelctix:

} t L A U R A 1 T 
^45 Se. ASHLAND AYS. 

573-3//3

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS L 
_ Pirdavimis ir Taikymas 

2646 WEST 69<h STREET 
Talrfj REpubllc 7-1M1

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
faip pat daromi vertimai, giminiu 
{kvietimai, pildomi pii.etybes pra

šymai ir kitoki blankai.

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS. 4065 Archer Are 
hlcago, III. »0č«- Tai. YA 7-5WC

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

vieninteli 
lietuvj kailininką 

Chicaffoje

NORMANĄ

el. 263-582$ 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

185 North W<boh Avem*




