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kapojas). ' Patys pagrindiniai >“į nepažindamas, į

te keturis “tėvynės išdavikus", bendradarbiavus su ♦ nacių kari
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Paveiksle matome lankstomą stiklą, iš kurio keli ga- " 
būs menininkai padarė šią žvilgančią koplyčią. : Darbams .. 
vadovavo menininkai Nadar Aral ir Kari Schlamminger. 
Visa projektą finansavo Johnson -Wai mirtietits. šį lank
stomo stiklo darbą galima pamatyti Žmogaus padarytu 

pakaitu parodoje. . < .' ■

' KALĖJIMAS Už KNYGŲ
SKAITYMĄ

Pasak lenkų laikraščio “Dzien- 
nik Zvd"zkowy”, Lenkijoje pas 
inž. W. Wnęk’ą buvo kratos me
tu rasta Solženicino knyga “Gu
lago salynas”. Buvęs antrojo 
karo karys, invalidas inž. Wnę- j dė atsisakė Indijai parduoti “sun-

Quebeko provincijos gubomitorius 
Rene Levesque n^ri išsiderėti iš Ka
nados vyriausybės platesniu teisi v 
Que be k o provincijai ir joj- gyvenan
tiems prancūzams. Jis nori, kad pran
cūzų kalba būty pripažinta oficialia 
provincijos kalba ir plačios teisės už
sienio prokyboje. Tuo tarpu naujas 
premjeras dar nekalba apie Ouebeko 
provincijos atsiskyrimu nuo Kanados. 
Premjera# Trudeau pareiškė, |c*d ]3* 
joklv n uola Mg soperaHetatiM nedvo-
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jvyKo suaisauaymaą. Kuriame au | Rato Karys, invalidas inž. Wnę-Įda atsisakė Indijai parduoti“ 
SeuU.taka 7^6, iaidšiisi Įimonėa hušėUti Ir trys sužeisti, k’as nubauątą#tai kalėjimajkųįį vandenį*!.-b« garantijų.,

MARIO SOARES GAVO KRAŠTO 
GYVENTOJŲ PASITIKĖJIMĄ .

Socialistų kabinetas deda stiprius pagrindus 
demokratinei Portugalijos sistemai

LISABONAS, Portugalija. — Praeitą sekmadienį Portugal!
pasirenkant riviliniū valdžia pravedė visame krašte laisvus rinkimus į vie- 

1. _ _.* ’ 1 i.   1._- j: _ ____ t_ — “  _ 1  j- • “  » ♦ _
- ; asmenis j būsimą kabinetą. Esą,

Jamaikoje liejasi 
kraujas

KINGSTONAS. — Jamaiko
je dabar vyksta politiniai’ rin- 

k kįmai, kurių metu priešingų par
tijų įsikarščiavę žmonės vieni 
kitus šaudo arba mečetėmis (di
deliais į kardą panašiais peiliais) .
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CHICAGOS TARYBA PASIPIKTINUSI 
SOVIETINE JĖZUITU PROPAGANDA

Sovietinių filmų rodymas nesiderina su 
lietuviu vedama Lietuvos laisvės kova

■ , Chicagos lietuviai labai pasipiktinę Chicagoje jėzuitų centre 
rodomais Maskvoje ir pavergtoje Lietuvoje gamintais ir Chicagos 
jėzuitų centre rodomais sovietinės propagandos filmais, — pa
reiškė Kristina Austin, Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė. 
— Amerikos lietuviai visą laiką rūpinosi lietuvių tautos vedama 
kova už pačios Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Mūsų tėvai 
ir mes darėme viską, kad didžiosios valstybės, jų tarpe ir Ameri
ka, nepripažintų Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Mes 
visą laiką Įtikinėjome žmones, kad su okupantais neturime turėti 
jokių reikalu, kol. jie neatšauks savo karo jėgų ir policijos iš Lie
tuvos. Mes kreipėmės į kongreso atstovus, kad jie padėtų lietu
viams išvyti ne tik sovietų karo jėgas, bet ir Lietuvon atvarytus 
kolonistus. Kongreso atstovai stengiasi mums padėti.

7*

Amerikos žydų kongresas 
mobilizuoja: talką Izraeliui

WASHINGTONAS. — Ame
rikos žydų Kongresas pranešė, 
kad 52 didelės JAV korporacijos 
sutiko pasipriešinti arabų orga
nizuojamam boikotui prieš Izra- 

Į elį. Dar 42 kompanijos atsiklau
sia savo “šėrininkų” (akcijų sa- 

v vininkų) skatinant juos dėtis į

’,3 ■ 
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;Harriman’as įtaigoja 
■ Jimmy Carterį

WASHINGTONAS. - Prez. 
į Carterio artimiausieji sako, kad 
Averell’is Harriman’as yra tas 
asmuo, kurs prez. Carterį dau
giausiai paveikia.

į valstybės ir į’ gynybos sekre- ( 
torius, asmens š hbvo pasi rinkti 
larriniąnui patariant.

Sovietų patikėtinis Harrima- 
nas, grįžęs iš. paskutinės kelio
nės į Kremlių, paaiškino prez.

j Garteriuf,- kodėl - Sovietai taip 
stipriai1 ginkluojasi. Pasak' Har- 
•imaho,'-Rusija apsupta priešiš
kai nusistačiusių komunistiniu 
kraštų, kurių tarpe tik du .pa
tikimi-satelitiniai kęaštai, tai ( 
Bulgarija, kadangi ji taip nori 
ir Čekoslovakija, kuri privers
ta- būti draugiška.

tjs savivaldybės. Sekmadienio vakare ir pirmadienį jau ėjo
, kad daugiausia balsų yra gavusi -.nario Soares vadovauja-1 

' ma demokratinė Portugalijos socialistų partija. Pavasarį rin
kimus pravedė Portugalijos kariai, nuvertė ilgų metų diktatūrą, 
i-idelė gyventojų dauguma .pasisakė už Mario Soares vadovautą 
socialistų demokratų partiją. Prezidentas Planes- įpareigojo 
Soares sudaryti kabinetą ir pravesti kitas Portugalijai reikalingas 
reformas.

. Bet Chicagos jėzuitų vadai, 
darydami didelę klaidą, išnuomo-. 
ja mūšų aukomis statytą salę 
Maskvoje pagamintiems filmams 
rodyt. Chicagos Lietuvij Tary- 

.bos vardu reiškiu griežtą proteš-. . _ • \ .. .
tą prieš tokį, jėzuitų vadovybės .išrinkti ^nauję^ minister; pirmi- 
neapgalvotą žygį ir Tarybos var
du prašau ateityje komunistams 
ar nesusipratusiėms lietuviams 
biznieriams neleisti komunisti
nei propagandai naudoti jėzuitų

■ salių. "" '
Aš gerbiu kiekvieną Chica

gos lietuvi, kuris tokį. š^ltą va
karą nuvyko ties jėzuitų namais, 
pareiškė jiems savo protestą ir 
piketavo jėzuitus. Aš maniau,- 
kad jėzuitai atšaukė prokomų- 
nistams duotas privilegijas ro
dyti pavergtoj Lietuvoj susuk
tus filmus. Sekmadieniui buvau 
išvažiavusi į Indianą. Jeigu bū
čiau žinojusi;-kad • jėzuitai pa
keitė savo nuomonę, tai ir aš 
būčiau kartu su piketuotojais 
Chicagos Lietuvių Tarybos var
du' pareiškusi protestą.

Šią proga noriu pasakyti, kad 
Chicagos Lietuvių Taryba stoja 
kartu su visomis kitomis lietu
vių patriotinėmis organizacijo
mis, kurios siekia gimtiniam sa-1 
vo kraštui laisvės. Jeigu mes\ 
bendradarbiausime su Maskvos! 
agentais, jeigu garsinsime ru-f 
siškus filmus, tai tada ir Ameri
ka gali pakeisti savo nuomonę 
apie lietuvių tautos ryžtą siekti 
laisvės. Vieningai ir ryžtingai 
dirbdami galime padėti Lietu
vai atgauti nepriklausomybę, — 
baigė pareiškimą Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirmininkę Kris
tiną Austin.

kotą.
Mikio vieton numatoma Fukuda nėmis jėgomis II Pasaulinio Karo metu;-iš tų keturių .du nuteisti

TOKIO. — Japonijos valdan
čioji Liberalų demokratų parti
ja nutarė1 šią gruodžio 23 dieną

ninką vieton. Tąkeo Mikio,.kurs 
dėl. kyšių /buvo priverstas pa
sitraukti.^ '.Išrinkti numatytas 
vicepremjerą Takeo Fukuda. (

Popiežius ukrainięčiams 
neduoda patriarcho

ROMA, r— Popiežius Paul VI 
pirmadienį patvirtino savo at
sisakymą įsteigti Ukrainos ka
talikų patriarchatą, kurio rei
kalauja ukrainiečių kardinolas 
Slipyj. Šis kardinolas išmėtinė- 
ja popiežiui, kad jo bažnyčią So
vietų Sąjungoje “pasmerkta mir
ti”, o popiežius atsako, kad ne
išmintinga Ijūtų patenkinti to
kį reikalavimą. Tuo patriarchu 
nori būti pats kard. Slipyj, So
vietų baustas ir draustas anti- 
komunistas. r ‘ ’*

sušaudymu, o kiti du ilgiems metams, kalėjimo. Visi keturi rusai.: 
sušaudytieji A.Mintu j ev ir A. Farnijev; kalėjimu nubaustieji A. 
Kurajan ir K. Sidakov..

Sovietų laikraštis“Sovietska- 
ja Rusija” rašo, kad visi keturi 
lankė specialius nacių kursus ir 
Savo “darbui” atlikti buvo na
cių siuntinėjami j Italiją, Vo
kietiją ir Sovietų Sąjungą. Iš 
visų keturių žiauriausias buvęs 
Mintujev.

• Kaip ilgai Maskva 
pakęs Carterį?

MASKVA. — Kaip ilgai Mas
kva pakęs prez. Carterį ir kaip 
ilgai ji. laikysis neprivirus ko
šės? “Iki kovo mėnesio”, — sa
ko gerai informuoti vakariečiai 
gyveną .-Maskvoje, k : . . -

Stebėtojai mano, - pasak U. S. 
News- and World Report,, mask
viškiai ponai neteks" kontrybės, 
nesusitardami- dėl strateginių 
ginklų apribojimo sutarties

Socialisto Soares kabinetas 
perėmė krašto valdymą nepa
prastai sunkias laikais. Portu-' 
galija ątsisakė savo kolonijų ir 

! grąžino i Portugalija ilgus me- 
tus Įvairiose vandenynų .salose 
Ir Afrikos bei Azijos kolonijose 
gyvenusius portugalus. Trem
tiniai, grįžo Į Portugaliją palikę 
savo sąntaupas ir turtus. Be to, 
buvęs portugalų štabo viršinin-

Maskva atlyžta
MASKVA. — Pasak U. S. 

News and World Report, A. Har- 
rimanui patarus ir parinkus vals
tybės sekretoriumi Cyrusą Van- 
cę Maskva atsikvėpė ir atlyžo, 
kadangi Vanče yra asmuo, kurs 
stengsis išvengti nesusipratimų 
ir staigmenų ir kuris palankus 
deryboms Henry Kisingerio iš
dirbtos diplomatijos rėmuose.

TeisėjasSirika 
neturi teisės

WASHINGTON AS. — Apylin
kės teisėjas J. Sirika, kurs ve
dė Watergate skandalo reika
lus, nusprendė, kad jis neturi te-i 
sės paleisti iš kalėjimo 5 portori- 
kiečius, nuteistus iki gyvos gal
vos už atentatą prieš prez. H. 
S. Trumaną ir šaudžius kongreso 
rūmuose.

Penkių1 nuteistų portorikiečių 
advokatai stengiasi juos išva
duoti iš kalėjimo, pirma kreip
damiesi j teisėją Sirika, vėliau 
skųsdamiesi, kad jų klientai 
serga vėžiu ir i. t.

Patikrinus portorikiečių kali
nių sveikatą, paaiškėjo, kad jie 
vėžiu neserga.

Castro Vietnamas
WASHINGTONAS:5 

tybės deaprtamentas' sako; kad 
Angola pavirto- Castfo arba Klh' 
bos Vietriairiu, mes Kubos karei
vių Angoloje žūsta nemažiau 
kaip kadaise žūdavo amerikie
čių Vietnamb. - Kubos diktato
rius Castro tačiau negali ati
traukti savo kareivių iš Angolos, 
nors jis ir labai norėtų,' kadangi 
be Kubos kareivių pagalbos tuoj 
sugriūtų marksistinė Angolos 
vyriausybė.-

priešininkai yra. Liaudies Na- 
tionalinė Partija, kuriai vado
vauja ministeris pirmininkas M. 
Manley, ir Jamaikos Darbo Par
tija, vadovaujama mokslus JAV 
baigusio Edvardo Seagos (Sea-

-Mihišferio pirmfifinkb Manley 
vadovaujama partija yra palin
kusi ląbaį stipriai Į kairę ir ar
timai bendradarbiauja su Kubos 
diktatoriumi Castro.. ....... \

Jamaikos vyriausybė yra įve^ 
dusi radijo, TV ir spaudos c 
zųrą. Visos laikraščiuosė'ar TV 
per radijo perduodamos žinios 
turi; būti mažiausiai jas skel
biant'prieš 6 valandas įteiktos 
valstybės apsaugos tarnybai.

Prašo pailginti bausmes

SEOUL, P. Korėja. — Prose- 
kutoriai paprašė Apeliacijų teis

imą skirti po 10 metų kalėjimo 
’bausmės aštuoniolikai žymių di
sidentų, kuriuos teismas nubau
dęs “tik” nuo 2 iki 8 metų ka
lėjimo, o taip pat padidinti ke
turiolikai kitų nuteistų už veika
lą prieš valdtžią,. jų tarpe ketu
ri protestonų ir penki katalikų 
kunigai.

*

Libanas prašo JAV pagalbos

BEIRUTAS. — Libano prezi
dentas Elias . Sarkis' išsiuntė į 
Jungtines Valstybes specialų 
pasiuntinį Chassan Tueni pra
šyti pagalbos pokarinei rekons
trukcijai. Nors naminis karas 
Libahe skaitomas baigtų tačiau 
praėjusį sekmadienį Beirute vėl 
įvyko susišaudymas, kuriame du

Šveicarija atidėjo nacio išdavimą

BERNAS. Šveicarijos val
džia atidėjo savo nutarimą iš
duoti olandą, milijonierių, meno 
kūriniu kolektorių, Pieter Men- 
ten kaltinamą II Pasaulinio Ka
ro metu bendradarbiavęs su na
ciais ir dalyvavęs 300 Lenkijos 
žydų nužudyme. J Olandijos pra
šymą išduoti -Menteną kaip ka
ro nusikaltėlį, Šveicarija žadėjo 
kiek vėliau atsakyti.

Sovietai teiks Indijai 
medžiagą atomams
WASHINGTONAS. — Sovie

tų Rusijos susitarimas su In
dija teikti jai “sunkiojo van
dens” kiekius, reikalingus bran
duolinių jėgainių programai ke
lia baimę, kad Indija planuoja 
gaminti ir sprogdinti antrą ato
minę bombą. Nerimui pagrindą 
duoda tas faktas, kad sovietai 
sutiko tą “vandenį” parduoti be 
sąlygų, kad jėgainėse panaudota 
branduolinė lAėdžiaga nebus pa
naudota atominiams sprogme
nims gaminti.

'Jungtinės Valstybės ir Kana-

-i • - . - , - . - - - • . '

Kolumbijoje žuvo
. JAV tarnautojai

BOGOTA. — JAV narkotikų 
sekimo įstaigoje Bogotos mieš
tos mieste. Kolumbijoje, gruo
džio 13 atėjusi sekretorė rado du 
negyvus įstaigos tarnautojus: 
mirtinai pridaužytą elektros in
žinierių amerikieti T. Ch. Cole 
ir Amerikos pilietį. įstaigos di
rektorių Ostavijų Gonalezą. Pa
starasis buvo keliais revolverio 
Šūviais peršautas. 38-to kalibro 
revolveris buvo rastas prie su
daužyto Coles kūno.

Bogotos policija nužudymo 
priežasčių nežino ir smulkmenų 
nepasako. Kas juos nužudė, taip
gi nėra aišku. Jie sekė narko
tikų smuglerius ir visad turėjo 
su savimi ginklus.

Kenijos netpriklausomybės 
13 sukaktuvės

NAIROBI. — Jungtinių Vals-I 
tybių marinų korpuso greitieji 
kariški lėktuvai dalyvavo Keni
jos nepriklausomybės 13-se su
kaktuvėse parado tvarkoje per- 
skrisdami Kenijos sostinę. Ma
rinų dalyvavimas iškilmėse bu
vo aiški demonstracija, kad Ame
rika yra suinteresuota šios vals
tybės laisve Afrikos rytiniame 
pakraštyje. Gerai valiai įrody
ti Kenijos prezidentas Jomo Ken
yatta paleido iš kalėjimų, 10,000 (Clos-Shield baltarankiai tarnau- 
kalinių, ta! yra vieną trečdalį tojai suorganiavo uniją ir pri- 
sėdipčių Kenijos kalėjLjnuoee. si jungė prie timeterių unijoc.

■’ ■■■ .<■: - v. .

kabinetą buvo įleidęs kelis ko
munistus, kurie mokėjo labai 
gerai organizuoti savo propa
gandą.

Antradienį dar nebuvo suskai
čiuoti risi portugalų paduoti bal
sai ir tiksliai nenustatyta, kas 
išrinkti į kurias savivaldybes. 
Bet antradienio vakare rinki
mus tvarkiusi komisija paskelbė, 
kad Mario Soares vadovauta so
cialistų demokratų partija gavo 
daugiausia balsų ir pravedė daų- 
giasia atstovų į vietos savival
dybes. Portugalijos gyventojai 
yra įsitikinę, kad niekas ste
buklų nepadarys, tiktai darbu 
galės atstatyti krašto ūkį, su
stiprinti piniginį vienetą ir at
statyti krašte tvarką. .. Portuga
lijos' kariai atidžiai šeka'kraš- 
to reikalus, bendradarbiauja "su 
dabartine vyriausybe, o krašto 
preidentas Hanos prisilaiko 
veikiančių įstatymų ir patenkin
tas Soares kabineto palaikoma 
tvarka.

Oficialus pranešimas sako, 
kad už socialistus demokratus 
buvo paduota 347c visų balsų. 
Susijungusios įvairios komunis
tinės grupės gavo tiktai 18 r < ba-1 
su, o labiausiai pralaimėjo de
mokratai liberalai. Jie tesurin
ko tiktūi 16* < visų balsų. Kiti 
balsai atiteko įvairioms mažoms 
politinėms grupelėms, kurios ne
turės didelės.įtakos į krašto sa
vivaldybių gyvenimą. Krašte 
buvo užsiregistravę pusseptinto 
milijono piliečių, turinčių teisę 
balsuoti. Rinkimuose dalyvavo 
98'-.'. Maža balsuotojų dalis sa- 
viva'dį bių rinkimuose nedaly
vavo.

Manoma, kad premjeras Soa
res sudarys koalicinį kabinetą ir 
bandys atstatyti pilietines su
irutės ir komunistų bandytų 
perversmų metu išgriautą kraš
to ūkį. Jeigu neskaityti didoko 
bedarbių skaičiaus, krašte jau 
pradeda atsigauti'žemės ūkis, žu
vų konservavimo pramonė ir 
vaisių auginimas. Soares yra 
susitaręs su Tarptautiniu Banku 
300 milijonų dolerių paskolai.

ČIKAGA. —Čikagos apyl. Blue
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kai išmokama benefito |>er mė 
nesj? L. I

ATS. VVaslungtono Darbo stf 
I šlikos žinioms, vidurkis peųsi 
i nkn išii ?kė’iraus-yra $295.7 

?F sirtiJ-J^tinio vidų
s y a lūi 0. pensininko va 

□i .sri ik jii 'ii v durkis $78,
j vs klausiaus,

— MES ATSAKOME]
Dar dėl mokesnių

lengvatų vyr,. amžiaus žmonėms

ia ii paca lai ir gauti hen< . 
arą. L'ž tai daugelis pro ėci 

nalų ima tikrą atlyginimą už j 
laiku neatvykimą, kas atatinka 
veikiantiem įs ta tymam Jcaip aiš 
kiną Illinois Bar Assn.

Ar prašyt 
čekių?

resmo amžiaus asmenims ir ne
darbingiems žmonėms apskai
čiavimo pavyzdį gavome iš Sta
te of Illinois Department of Re

 

venue įstaigos. Pirpfpje" vi'čtįij e. 
imamos asmens įjarnos, pvz. 
$4,04103; nuosavy >■ ir .privi
legijos mokestis ir arba nuo
mos 30% — $360. Maksimalinė 
lengvata: ($500 mažiau 5% nuo 
visų pajamų) — $297.95. Aps
kaičiuojama lengvata tokiu bū
du: A) 4% nuo visų pajamų — 
$161.64; B) nuo $360 atimama 
$161.64, bus $198.36.

J ūsų nuosavybės mokesčio 
lengvata yra $198.35, jei ji nėra 

mažesnė negu maks. leidžiama 
lengvata ($297.95).

Papildomą mokestinė lengva
ta apskaičiaujama taip: A) 1.75 
proc. jūsų pajamų— $70.71 ar
ba $50.00,. kuri suma yra dides
ni.

Jūs turite gauti čekį $269.07 
(198455 plus $70.71.

Ar persikėlus į kitą valstiją 
gausime didesnę pensiją?

KJį^. Manome-persikelti į Clii-I įstaiga man tebemoka pašalpą 
cagą iš- kįto miesto. Abu sų sū
num gaunam Social. Sec.' pen
sijas. Ar-persikėlę į kitą val
stiją gausime didesnes.^pensi
jas? R. F;-

ATS. Negausite. Social See.
yra federalinė agentūra ir jos, 
pensijos yra vienodos visose J-1 
AV-se., nesvarbu kurioje valsti
joje apsigyvensite.

Kas liečia adreso pakeitimą, 
tai kitoje pusėje voko, su ku
riuo kas mėnesį atsiunčiamas 
pensijos čekis yra vieta kitam 
adresui pažymėti. Galima irgi 
parašyti laišką Social. Sec. įstai
gai, nurodant naują adresą, Zip 
code, ir Soc. See. numerį. Tai 
reikia padaryti nevėliau mėne
sio M dienos, kad nesusitruk-1kad tai’ dabar išmoka Work'
dytų pensijos čekių gavimas.1 mans Comp. įstaiga vistiek rei- 
(Jeigu kas šiais ar kitais socia
linio draudimo reikalais, reiktų 
pagalbos, tai lietuvių' kalba 
gali padėti Socialino klubo at
stovas, 3548 S. Emerald Avę., 
testamentų reikalais — CL 4- 
7965)., Soc. kl. infor.

Kreipiausi į Soc. See. įstaigą 
dėl /“disability benefits”- Prašy
mas buvo atmestas. Tada pada
viau apeliaciją. Už kelių mėn. 
man paskambino telefonu iš 
Springfieldo, o vėliau dar iš 
Evergreen Parko Soc. Security 
įstaigos, kad persiusią mano by 
lą į’Baltimore, iš kur gausiu če£ 
kį. Raštiško pranešimo nega
vau. Negavau ir to žadėto če
kio nei iš Baltiniorės, nei Spring 
fiėldo, nei iš kitur. Ar man ap
simoka vėl “klapatyti” S6c.Sec. 
įętaigą, prašau pradėti man šių 
sti nedarbingumo išmokėjimų 
čekius, ar verčiau ’palaukti, kol 
orkman Compensation įstaiga 
nustos mokėti? Esu girdėjęs,

I 3 l

bo metu. To pasėkoje turėjau 
dvi operacijas. Kadangi esu ne- 

I darbingas ir gydymas nebaig
tas, Workman Compensation

» I I

pašalpų tamstai nereikės grą-
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Ar turiu apmokėti dantisto 
sąskaitą, už neatliktą darbą?
KL. Esu nustebęs, kad mano 

dantistas prisiuntė man- sąskai- 
tą už tąi, kad neatvykau pas jį, 
nors buvau padaręs rezervaciją. 
Malonėkite paaiškinti, ar priva
lau apmokėti? Petr. K-nė

ATS. Mums atrodo, kad turi
te apmokėti. Rezervacija yra su 
tartis (kontraktas) žodžiu už 
laiko gaišinimą dantistui. Neat- 
šaukimas tos rezervacijos, gali 
sudaryti dantistui nuostolių, 
nes jis galėjo paskirti tą laiką

rei- 
kės grąžinti Soc. Sėc. įstaigai. 
Kiti taučiau man teigia, kad iš 
'Workmans Comp. įstaigos gavę 
vienkartinius mokėjimus—lum 
sum — ir ją niekas .nelietęs? 
Kaip tikrumoje yra, kam tikėti

rodo, kad tamsta gali ieškoti be 
gydymo išlaidų, dar vienkarti- 
nes pašalpos už nustotą darbin
gumą. Patariame tuo reikalu 
Kreiptis į vietos advokatą — tei 
smuiką, kuris padėtų tamstai 
tokią pašalpą išrūpinti.

dar tik 28 nuošimčius. Pusc 
JAV alyvos importo eina is aia- 
bų šalių.

Labiausiai
“Sepįymos\_L)iaziosios' 
bės yra: Jungtines; 
Japonija, Vauarų 
Prancūzija, Didžioji 
Italija ir Kanada.

industrializuoto- 
v aisty- 

v aisty jju,

V UxxlcLlj<a>

šiame krašte yra pensininkų, 
kurie yra virš 72 metų amž.? L.

ATS, Tokio amžiaus pensi- 
•ninkų yra 229,409; tokio- pat 
amžiaus sutuoktinių yra 3,904.

■ KL. Malonėkite pasakyti, kiek

ATS- Jeigu tamsta ..esi išdir
bęs 5 metus 10 metų lakotarpy, 
tai ’ turi teisę į nedarbingumo 
(išmokėjimus. Atrodo, kad Šoc. 
See. įstaiga tą teisę jums pripa
žino pagal patiektus’ duomenis 
ir gydytojų raportus. Turėtum 
kreiptis į Soc. See. įstaigą, kad 
prisiųstų išmokėjimų čekius. Gi 
iš Workmans Comp. įstaigos

KL. Praeitais metais rudenį 
aš gatvėje kritau ir susižeidžiau. 
Aš nuvykau į Mercy ligoninę 
ir ten sumokėjau., už rentgeno 
nuotraukas $75. Vėliau aš suži
nojau, kad mano, apdrauda tu
rėtų 'grąžinti man sumokėtas iš

sumokėtus pinigus atgal? T. A. i 
ATS. Jeigu tamsta, pavyz-i 

džiui, apsidraudęs Blue-Gross/ 
Blue Shield, tai jie padengia 
tokiu atveju rentgeno nuotrau
ką išlaidas. Tuo reikalu tamsta 
turėtum į minėtą apdraudos. .įs
taigą kreiptis. ;

" 1.300 kilometrų 
ilgumo vamzav s

Alaskoje, žemės alyvai per
siųsti iš alyvos šaltinių iki tank 
laivių Didžiajame vandenyne, 
bus patiesta vamzdžių, kaa 

; juos >ulitavus, susbdarys 1.3vv 
.kilometrų ilgio 1 ištisas su- 
litilotų vamzdžių “žaltys? nubi- 
raitęs Alaskos kalnagūbriais.

V Darbininkai besidarbuoją 
prie vamzdžių tiesimo, gruo
džio 7 laimėjo rungtynes nesi- 
cungdaini su žiemos šalčiais.

P. STRAVINSKAS <
i VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBĖ

I IR MES JOS ŠVIESOJE A
*>- * ’v - r **4*"

■ ■ (Tęsinys) n4)/.

Kada jie vykdė tuos -šiurpius nusikal
timus, visoje mūsų tautos istorijoje, net ir pagoniškoje, 

j nekrikščioniškoje Lietuvoje negirdėtus ir mūsų žmonių - 
(neįsivaizduotus, tai mes, didelė "gerų lietuvių dalis, už- ’- 
' ridengę akis, tylėjome, laukdami, kol ta giltinės “šienap
jūtė” praeis, lyg žydai nebūtų buvę mūsą broliai plačia, 
krikščioniškąją šio žodžio prasme, nes gi ir jie yra to 
paties Dievo vaikai, nekalbant jau apie tai, kad jie yra 
gi Dievo išrinktoji tauta, davusi mums ir visai žmonijai 
Kristų ir mūsų tautos ypatingai garbinamą Jo motiną,. 
Mariją... Taip, turime lietuvių, parodžiusi daug drąsos, .: 
ginant ir slepiant nuo žudikų žyudus, bet tik palyginti 
labai mažą procentą. Kai prieš 13-ką metų, (1963. Vi' 
10 d.) Tėvų Marijonų “Drauge” pasirodė pseudonimi-j 
nis“ “Balio Perkūno” piktas antisemitinis straipsniš 
"Gana įžeidimų ir tylos”, aš (tada dar rašęs tanie laik
raštyje) pasiunčiau jam savo atsakymą į aiškiai su. 
krikščioniška, morale nesuderinamą -rašinį. ; - : . .

Laikraščio moderatorius tą mano straipsnį piktu’ 
laišku grąžino, atseit, kaip nesiderinantį su marijonų li
nija. Straipsnis lietė tą patį žydų žudymo,, klausimą, .. - 
kuriuo ir dabar diskutuojama mūsų spaudoje. To straips.,; 
nio grąžinimas parodė man ir labai “gražų”; marijonui’, 
veidą, ją pažiūrą į Lietuvos žydų žudymą ir, apskritai- 
į žydus: Jokios meilės žydams, jokio pasigailėjimo ,:ir 
užuojautos jiems dėl jų nužudytų tautiečių v ir mūsų 
valstybės piliečių, mūsų, valstybinės tautos narių, tik pa-•’ 
sipiktinimas tais Jų, kurie deda pastangų išaiškinti jų ■ 
tautiečių žudikus. , J

Tokios nuotaikos ir pažiūrų yra ir dabar tie mūsų- 
'“pastorantai”, vadinas, mūsų pastorcijos tarnyboje, esą 
kunigai, ir vienuoliai, dargiLskelbiąsi visų laisvojo-pa--’ 
šaulio lietuvių “atstovais^ Galimaą. daiktas, . kad Jię.. ir. 
turi mūsuose nemažai tokių, kaip- jie, išeivijos lietuvių, 
bet 'nėra ko džiaugtis tuo. Mūsų bendrinė ir politinė:.ęti- 
ka iš mūsų reikalauja kitokių jausmų, kitokios elgsenos 
ir kitokių pažiūrų, negu kad matome juos dabar siub' 
žydų atveju ir klausimu. Nieko daugiau jie nežino, tik- 
tai “ragais ir nagais” gintis nuo žydų metamų kaltini- f 
m’4, daugiausia, dardgi tuo nevykusiu. . “argumentu”:/. 
“0 ką jūs darėte?”..- . :s? 2 ... -

Atsakydamas į klausimą, kas atsakouž - žydams 
padarytus neteisingumus, ypač jų žudymus. vokiečių, oku-

±ą oieną j'ie paklojo paskutinį puotoje Lietuvoje, pareiškiu šią savo nuomonę 2 s- 4?^^ 
canizdį-Anchorages kalnų vir- pagal teise, už tuos'visus neteisingumus-nūsikaL-' 

^2.400. Pėd« aukštuinęje,) be-:tlmus atsako tie, kūne juos padarę (individualine atea.- 
"?eik"nietrę nuotolyje nuo, .... -X. . •- -..„V _

b) už žydų žudymus betgi atsakome morališkai ir i 
•o mes visi, kurie juos matydami ar žinodami, tylėjome, ne-:|

F"’"'' -

Cold war

:1

That’s bow people took stock

merica,
U > '-.If* *** * 'i

Now E Bonds interest when KcW ® nūruntj 
ct 5 vrrrs (4iyi ’ Se first year), tom. stolen or destroyed 
Bonds can oe replaced t/ records are provided When 
needed. Bonds can be cashed m your bank. Interest a 
not subject to stare or local 'ncome taxes, and federal 
ax may be deferred untu redemption.

k -was an army long on courage, 
but short on money

kraštą ir gavę JAV pilietybę as
menysgali gauti 'pirmą kartą 
Sbei -korfirię ?’ g.

. ATS,,Tie asmenys; turi, turėti, 
įrodymus, pilietybės dokumen
tą ar legališką įvažiavimo raštą 
(allien status). Tada jie i gati in-lfea0 sluoksnis.
gauti Soc. Seč. kortelę, nuvykę i
i artimiausią S. S. ofisą arba 
pašto įstaigą.

KL. Aš dirbu padavėju (kel
neriu) dideliame resįorąne. Ar 
ąš privalau pranešti .Soc. Cec. 
įstaigai apie gaunamus iš klien-1

Pącifiko krantą. Reikia nepa
miršo, kad tas aukštumų vir
šūnes- dengia 2 metrų storio j

\ daMreaexs, too.
turned out

Nowadays, people are still hdpmg America stay 
strong and self-sufficient. And they’re helping them
selves to safe, dependable savings. By taking Stock in

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonds- 
They won’t leave you out in 
the cold. v ’

darėme nieko bent jiems apstabdyti, veikdami mūsų ;tau-| 
tiečius, dalyvavusius tame šiurpiame nusikaltime; Tokm>- 
savo tylėjimu, nereagavimu sudarėme nusikaltėliams.| 
psichologines sąlygas tuos nusikaltimus vykdyti; dėl to ? 

-ypač gi bus morališkai nusikaltę mūsų tylėjusieji kuni- I 
akyklų šau- j, 

?<t?kti, ka daug.e'ds jų ir darė tik, deja, ne visi. ; j’ į 
k? daugi prie tų baisių nusikaltimų vykdymo bus 

ur'sidėięs ir pasireiškus mūsuose, tegul ir nežymiai, anti-;; 
som’tismas. tei morališkai bus atsakingi už žydus žudyk | 
"U' *ie. kurie juo kad ir švelniai reiškėsi; antisėmitiz- ? 
ma? č‘a suprantamas taip, kąip jį nusakė dide’is kovoto- 
^s su juo — tai pasaulyje išgarsėjęs katalikų filosofas— ; 
konvertitas Maritainas,'kuris, antisemitizmu, laikė: aa) £ 

’ tyčinį nutylėjimą žydų . tautai būdingų dorybių ir perdė- 
irn žvduosė pastebėtų klaidu, ar ydų; bb) išsigalvojimą | 
žydų visekių neigiamybių ir Jų pavojų, skelbiant ir plati^' 
nant juos ir tuo bodu nustatant kitus prieš žydus; vgĮJ, 
žydams rodomą panieką, (pvz.,.su panieka minėjimą žy- 
do vardo ar pan.) ir žydams rodomą neapykantą. Tai švel 
nesnės formos antisemitizmaš, kuris, gali dar -ir nebūti 
Įstatymais baudžiamas rtusikaltimas. Kartais jis reiškia
si taip švelniai, kad jį vos begalima pažinti. Bet jis plin
ta, tarsi kokia epidemija, žmonėse. Jis apnuodija žmonių 
dorinę sąmonę ir paruošia dirvą sunkios formos antise
mitizmui, kuris reiškiasi nusikalstamuoju smurtu, žydų 
diskriminaciją, net ir žydų žudymais, kaip yra buvę ir 
pas mus, už ką, daugiausia, yra atsakingas Hitleris su sa 
vo naciais, ką yra pripažinęs ir Ulmo teismas, sprendęs' 
Lietuvos žychp žudikų bylą.

(Bus daugiau)

Dar daug darbų lieka atlikti 
iki galės pradėti bėgti to “žal
čio” viduriais iš ženms ištrau

kta alyva. Prisiartinus pavasa , , ___ _
tiu’. sulituoti vamzdžiai dar gal, kurių pareiga buvo viešai, bažnyčiose iš sa 
turės išlaikvti aukšto spaudimo 

ptmgai apie gauuam^ i^Kpen- •,a.ld . visi vamzdžių, siur 
tu sinusus i CI.I ir knoki dsr.l. no-ru ir kiloki dar

bai turAs baigtis 1977 m. biržf'- 
:n mėnesyje, kaip sutartyje 
rumatvta. Prie alvvos šakiniu, 
ivrb’in, raštin’se ir kitur tuo

met iš viso dirbs apie 20.030 
asmenų. V

^075 m.-ir pasibaigė 35 kilo-' 
i nio VaTfkz uos

€o, kur bus įrengta specialus 
sustoti uos’as. 
ie išlaiko žem° 

didesnę infliaciją, negu ji buvo temperatūra ir aukštą spaudi- 
prieš trejus metus pirmąjį kartą m3, huvo atvežti iš Japonijos, 
kainas alyvai jai žymiau pake- kaštavę-su pakloiimo darbais 

, pranašauja valstį departa- astuonias tūkstančius milijonų 
, asfceiUas ookunientas, dolerių. Dalis vamzdžių suklo- 

.a'intrs “Antro Alyvos- Kai-( ta i žemę o kita dalis paguldy-
■ f Pakėlimo Tmraktas”, kokiu ta ant'stulpų kurių priskaitO- 

mtai gresia Jungtinėms. Vals- j ma 78.090 ir kurie taip statyti, 
.'bėres ir kitoms didftsnėm in- i“:“ ------------------ ---- -
'ijšt i’-emc
'Škai atrijanti Alyvą,Ekspor- 

t iiratjuų Kraštų organizacijos 
žadamas nauj'ąš alyvai 

’’’''ė'ma’. i-/
- ieš šio mėnesio gale' įvyks- 
■nčią CPTC konfe-eaeiją, ku
ole ’’’■rratema tas kainas pake-1 

h išleistame 7 puslapių doku- 
uįrits rnšotna. kad kainų 
Ikė'imjs skaudžiausiai palies 

’angtines Valstybes, kurios 
,šiandien alyvos imporfuoja 40 
Tjrcšimčių būtinai reikalingo 
kiekio, kai prieš trejų*, metus 
arabams pirmąjį kartų, alyvos

ATS. Toki skulkūs pinigai 
(tips) gali sudaryti didesnę su- 
iną -pinigų negu mokamas už
darbis. Todėl toki gaunami, pi
nigai „(tips) turi būti pranešti 
Soc. See. įstaigai. t

RŪSTŪS PRANAŠAVIMAI
< . Gazolino pabranginimas 

padidins infliaciją
Numatomas kainų pakėlimas 1 tanklaiviams 

Importuojamai alyvai sukels darį Vamzdžiai, kuri

■ US.

jog negali sugriūti ir žemei 
v ai • tybčms ėkono-, drebant.

Pirmomis dienomis vamz
džiais perbėgs dū milijonai sta 

( tinių alyvos kas dieną. Visų 
įrengimų pašventinimas įir ofi 

, cialus atidarymas įvyks 1977 
m. rugsėjo mėnesyje.

Bėda tik kad tiek žemės alvi 
vos priimti Didžiojo, vandeny-1 
no pakraščiais Amerikos uos-’

- Taisome klaidą ‘

Š. m. Naujienų gruodžio 13 dč laidoje, p. P. Stra- 
tai nėra pasiruošę. Dalis aly-.vinskb straipsnyje “Vytauto didž. asmenybė ir mes Jos 
vos bus gabenama tankiai-šviesoje”, paskutiniame straipsnio, skirsnyje yra įsiyėJ 
viais per Panamos kanalą į 
rytinius Amerikos pakraščius. gajj būtį jr tautietis (Volksgenosse)
Parduoti ją Japonijai, isfniv- «_ . _ . . ‘ •. _

kaina* pakėlus JAV importavo mai neleidžia.
įstaty- 
V. Pr.

lusi klaida. Parašyta: . kad valstybės pilietis (Sta.- 
S.. O

tarėjo būti atspausdinta". . . gali būti tik tautietis”.’.
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A. SVILONIS

Nėra skirtingų nuomonių dėl 
pavergtosios Lietuvos laisvinimo

Ingrida Bublienė š. m. lap- vinimo, tokiu atveju negali 
kričao mėn. 29 d. Draugo ląjL būti skirtingų nuomonių, ar . 
doje aprašė gausų vieningoje laisvinimo veiklą remti ar ne
dvasioje praėjusį lapkričio remti. Toks jo pareiškimas, 
mėn. 13 d. Chicagoje Altos su
važiavimą. Gaila kad ji šiuo 
savo-aprašymu išėjo ginti dr. 
J. Meškausko pasakytą kont-

kaip Federacijos pirmininko, 
suvažiavimo dalyviams buvo 
nelaukta staigmena.

Žinant kad Federarija lais- 
raversinį žodį, del ko kilo su- vinipio veiklai siunčia savo at
važiavimo dalyvių tarpe reak- stovus į Alios instituciją, o jos 
cija. Tikrai būtų buvę geriau, 
sų tada nebūt išprovokavusi 
esi; tada nebūt išprovokavusi 
spaudoje, dėl jo pasisakymo 
kritikos. ' - -L < .1 •

Matyt, jai atrodė kad ši toks' reiškimas buvo didelis netak- 
daktaro, pasisakymas buvo lai tas ir kartu parodė, kad dr. J. į ; t ? f i »3 sjlŽžSE
ku pasakytas ir pamokinantis -Meškauskas dar sėdi ant bvo-- W į' ž ž /L
suvažiavimo dalyvius. Ji savo ros- j , f * '-ii
rašinyje rado reikalo pareikš-j Daktaras . turėtų žinoti, kad 
ti nepasitenkinimą dėl kilusio toks kitų organizacijų Vasario 
salėje bruzdėjimo daktarui kai 16_sios šventės progą renkamų 
bant. Mano supratimu, kad jos aukų grobsh'mas, buvo viena skelbiamoms mintims bei ty- jos užuomina liečia ją pačią 
pareikštas nepasitenkinimas iš hj priežasčių, kuri prisidėjo lėti del klaidingų pareiškimų, ir visus tuos kurie panašiai 
daktarui.padarė tik meškos pa'prie Lietimų Bendruomenės Tada ne tik negalima tylėti, galvoja, kaip ir ji pati. Dakta- 
tarnavimą, . , \ i suskaldymo. Tat, • nestebėtina,-kai jo reiškiamos mintys griau ro pareikštos mintys tikrai tai

Dalyviai salėje- buvo ramūs? Į tokį dr. J. .Meškausko pa na siekiamą tikslą, bet reikia komos tai jos minimai išskirti 
ir rankų plojimu lydėjo jo pra reiškimą kjl° spontaniškai sa- ir griežtai reaguoti Gaila, kad nai grupei, kuri randa reikalą 
nešimą, kol jis pozityviai ver- kje pasipiktinimo banga. O gi, reporterė Ingrida dar to, iki pateisinti jo pareiškimą, Ke
tino Ąltos veikla ypač buvo * suvažiavimo dalyviai dar nė- šiol nežino. Matyti ji nežino, čiantį Vasario 16-sios aukų rin 
jam gausiai plojama, kai jis*ra užmirS?.’ kad jis prieš Va- kad ir Kristus nepaigailėjo la- kimą ir kitų organizacijų nau_ 
pareiškė, kad Federacija ja re sario 16-tą šiais metais paskel- bai kietų žodžių fariziejams dai. Altoje nėra jokių išskirti- 

j nų grupių, jų visų viena min
tis — remti Altą, nes jos tikš 
las — pavergtosios Lietuvos va 
davimas.

pirnūninkas visuotiname jos 
suvažiavime pareiškia, .kad 
renkamos aukos laisvinimo 
veiklai gali būti grobstomos ir

I kitų organizacijų. Toks jo pa-

proga pinigines aukas- skirti, viai jam reiškė pasipiktinimą, 
betkuriai kitai organizacijai, Tiesa kad reikia mylėti žmo- 
ir kad reikia gerbti kiekvieno. gų kaip žmogų ir Kristus kal- 
nuomong, tai tada salėje kilo bėjo apie gerą ganytoją kuris 
bruzdėjimas, nes jo kalbos min palieka visas kitas avis o ieško 

. lys suvažiavimo dalyviams pa pražuvusios. Tą visi suvažiavi- 
sirodė nelogiškos ir Alto veik-įmo dalyviai žinojo bet kai tas 
lai kenkiančios. | žmogus kalba apie laisvinimo

jam gausiai plojama, kai -jis
pareiškė, kad Federacija ją re . .

... _ |bė raštą, kuriame jis dėstė, dėl jų veidmainystės
Bet kai jis ėmė “ilosofuoti” ' galima aukoti aukas ne

apie skirtingas nuomones ir pirj vįen Altai, bet ir kitoms orga-
štu badyti į-suvažiavimo da- mzacijoms. j ____
lyviuš, kalbėti apie skirtingas Ingrida Bublienė reiškia nu tų jį įspėjusi asmeniškai žo-

. galvas ir teisinti, kad aukoto-1, sistebėjimą, kad daktarui, kai džiu ar raštu, kad jo kalba bu- 
jai gali Vasario 16-sios šventės bant apie meilę žmogui, daly- -vo klaidinanti ir kontraversi-

nė. Be to, niekas jam neprieš- .vo pakviestas kalbėti kolegijos 
tarautų, priešingai, jį tik pa-
girtų, jei jis ragintų visuomenę todėl studentai pradėjo 
metų bėgyje aukoti aukas ir ki mauti *r nekreipė Į jo propa

gandą dėmesio.
Kalbėtojas kreipėsi į susirin- 

sario 16-sios šventės proga vie- kimui pirmininkaujantį ir sakė, 
. ... ;, •_ t°j laisvinimo veiklai aukotų kad dėl trukšmo jis pats savo

, Tiesa, kad nuomonių gali būt' institucijos inanšinį susilpni- ir kitų organizacijų reikalams, žodžių negirdi. Vienas studen-
daug, bet jis nepasakė, kad jos! mą tai jau risai kitas dalykas, i Tamsi reporterės Ingridos tas jam atsakė: “Tai ir gerai,
negali būti skirtingos kaj šie-. Mylėti žmogų mes visi mo- užuomina apie kažkią išskirti- nes jūs dėlto jokio nuostolio
kiama vieno, bendro tikslo, at-į kame bet, taip pat žinome, kad ną grupę. Reikia spėti, kad ši neturite”..-.
:sieit pavergtosios Lietuvos Jais nevisada. galima pritarti jo

. , . PUIKI .KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
. LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dk. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ts Chieagoįe 1966. metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
liai Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio-švietimas Lietuvoje,

Autorius savo žodyje rašo; “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- 
niū ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną/ drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta, galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. ...

Knygoš apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po Pa
saulį išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku ^alkat. reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyti kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus' skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

čeki’ arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
. N A U JIE N 0 S

1739 So, HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gave pinigus, tuojau knygą pasiusime.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina JI .50.

Knygos bus išsiųstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis
■ ■ bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J I E N O S, 1
1739 So. Halsted St~ Chicago, HL 60608

Jm kuris Laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašant! paskutiniu 90 (1889-1959) metu 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus - darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socallisttnru, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaitykloj ban- 
kai ir kt ’ * -1W1W

Norintieji Mą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį • ? . ’ jai*1 1

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St_ Chicago, HL 60608

Mano nuomone Ingrida bū
tų daug geriau pasitarnauvusi 
daktarui J. Meškauskui, jei bū

Kandidatas į kongresą bu-

' studentams. Jis kalbėjo ilgai, 
neri-

toms organizacijoms, o ne pir 
šti aukotojams mintį, kad Va-

Hg-ametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: 
-7-------- ---- American Travel Service Bureau

9727 S. Western Ave^ Chicago, III. ,60643 
Telef. 312 23M787

Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, la 
vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobiliųįįnuomąvimo r 
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus^'_Orgąnizupjan 
keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; . Sudarome ^iškvietimus gim 
niu apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais k 
lioniu reikalais/ .-"vrAj. .

; RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Nau|hncM galima gautf puikly knygy, kurio* papuoi bat kokią 

/ knygų tolnfa ir -lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRJŽTAME, Įdomūs jaunu dienu 

'i* atsiminimai ir įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro-
manas. 367 psl. Kaina S5.

) A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu jvykip prisimini- 
•> ir laiko jvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-

tyti l 12 dalią. 296 psL. kaina S5.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, Gra- 

? žiais viršeliais._336 psL Kaina $6.00. Minkštais virž^ 15.00
Prof. V»el. Biržliko, SENŲJŲ LIETUVliKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis. 225 psL IriSta — «,0G. minkš
tai <t virbeliais   ___________ '----- . T2.0C

Henrikai Tomet — Tamašau»ka», LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labznvos apskritys su įdomiais aprašymais, ffln- 
itraeijomis ir dokumentacija. 338 psl.. kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalhj Lietuvos 
’i partizaną buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminlmaJ 
170 psl.-------- ;-------------------------------- :----------u0°

? M. Gudeli*, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235 
j! puslapiai ---------------------------------------- ■ S3.0C
jį Į Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS, . į: - -'t.
į; 1739 S. Halsted SL, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Uraraečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiaL daug nuotraukų.
Kieti viršeliai J4.00, minkšti — $3.00.

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresui

, NAUJIENOS
1T3S So. Street, CMrato. nHaota M«0S

. - .. ..... ........................... . . i.. ...■ 1 -T":"--."" l. 

viskas praėjo gražiai, pasisekė. 
Komisija B. Žemgalis, F. Vait
kus, A. Brokevičius su pagalba 
pirm. L. Vasilevo gražiai padė
kojo darbininkams, dovanų au
kotojams, laikraščiams, kad ap
rašė . radijo, kad garsino ir vi-

, Lietuviškos Kalėdos Mokslo muziejuj
Didis ir labai įspūdingas Či- dindami Lietuvos gen. konsu- 

Į kagos Mokslo ir Pramonės mu lės J. Daužvardienės parašytą 
I ziejus, esąs prie 57-tos ir La- dviejų veiksmų vaidinimą, ku- 
į ke Shore Drive, taigi, prie pat rio pirmasis veiksmas vaizduo 
i ežero, jau turi susidaręs gra- ja lietuviškas kūėias, o antra-
-žią tradieiją-kiekvieneriais me sis - pirmąją Kalėdų dieną,1 šiems svečiams už dalyvavima 
.tais gruodžio mėn. savo patai- sų gausiais tautiniais šokiais, Darėm’'”!* Suvalkie'ių Draugi- 
pose surengti įvairių tautybių kalėdiniu seneliu, su dovano- jos gražų darbą.

Į kalėdinį festivalį, vadinamąjį mis ir kitokiais įvairumais, kinti «m K«»1ė<|fi šventėmis Nau- 
j “Christmas around lhe world”. Vaidinimo režisierius buvo F.Hienas Draugą, Sophie ’Barčus 
j 'iemetiuis festivalis, kurį pra-jZapolis, svarbiausius vaidme-1 ivi-kos radijo leidėją ir ve- 
i dėti gruodžio men, 2 d. kaip nis atliko Alv. Gedraitis, J. teranus.
I tik atiteko garbė lietuviams,! Radavich ir J. Kwain. Visus

ait arė paarei

yra jau 35-tas iš eilės. Pirma-1 žiūrovus ypač sužavėjo 4 me-

Lapinskas, komp. Dariaus La
pinsko sūnus, vykusiai pasmui 
kavęs du nesunkius dalykėlius. 
Muzikiniams dalykams vadova
vo Faustas Stroliu. V. Pr.

Suvaikiečių Draugija

sis įvyko 1941 m. per pirmąsias h; amžiaus smuikininkas Aras 
karo meto Kalėdas.

Laikui bėgant, tais festiva
liais čikagiečiaj ir iš toliau at
vykstu svečiai vis labiau domi 
si ir jame dalyvaujančių tautų 
skaičius vis po truputį didėja. 
Paskiros tautos Muziejaus rū 
muose pastato savo didžiules 
puošnias kalėdines eglutes, ku-

Išrinkta draugijos 1977 me
tais valdyba. Apsiėmė tie patys ; 
pirm. L. Vasilevas; pirm, page!b. 
H. Vilkelis; nut. rast. E. Struh- 
gys; kasin. P. Vilkelis; fin. rast. 
B. Žemgulis; kontrolės rašt. O. 
švirmickas. Knygų revizijos ko- 
misijon apsiėmė V. Utara, A. 
Condax ir F. Vaitkus. Susirinks 
pas B. žemgulį. Laikas nenusta
tytas. :"

Nutarta, kad Suvalkiečių Drau- '
Chicagos Lietuvių Suvalkie- gjja jr šakių Klubas paruoš gra- 

rios ten stovi visą mėnesį, ža- čių Draugijos priešmetinis su-įžų Naujų Metų sutikimą Vyčių 
vedamos gausius lankytojus, sirinkimas įvyko lapkričio 26 
ypač gi mažuosius. Be to, dau dieną Chicago Savings Bendro 
gelis tautų gauna sau paskiras vės pataluose 6245 So. Wes- 
dienas, kuriomis lankytojus tern Ave. Vadovavo pirm. Leo- 
vaišina savo tautiniais vai- nas Vasilevas. Sveikino visus- 
giais, o vakare Muziejaus te- gausiai susirinkusius ir pra- 
n 4" I f y* n r* -w I I W i X A. 1 » J A C * J '

salėje, 2455 W. 47 St. Rezerva
cija 8 dol. asmeniui, skambinti ’ 
tel. V 17-2879. Prašome visus 
iš anksto įsigytite bilietus ir da
lyvaukite. Turėsit gerą laiką. " 

Sekantis draugijos susirinki-- 
atre atlieka savo kalėdines pro nešė kad mirė trys nariai: daugumas įvyks sausio 28 d. 7 vai., toj— 
gramas. Kadangi dalyvaujan- draugijai dirbęs ir buvęs 9 me
čių tautų yra daugiau negu tus pirmininku Antanas dusas, 
gruodžio dienxj iki Kalėdų, tai antra mirusi Marys Karpus, 3-ji 
kai kurių tautybių programos Julija Kazukauskas. Visi buvo 
sujungiamos po dvi ar tris vie pagerbti vienos minutės tyloje 
ną dieną — šeštadieniais ir atsistojimu jų šeimoms išreikš- 
sekmadieniais: tuomet tokie ta gili užuojauta. Mirusiems ra- 
spektakliai prasideda anksti 
dieną 12:30 ar 1:30 ir eina vie 
nas po kito, užtrukdami maž
daug po pusantros valandos. 
O tautos, kurios gauna, sau pa 
skiras dienas šiokiadieniais, 

'savo teatrines programas papras
tai pradeda 7:30 vai. vakaro. ( 
Restoranai su tautiniais val
giais veikia visomis dienomis 
nuo 5 iki 8 vai. vakaro, šiemet 
festivalyje dalyvauja net 32 
tautos.

Lietuviai šiuose festivaliuo- j - • j ur, Juozas d. Gončius, tiiauimd ifie ibtuiiuwi L/urt v y-
se dalyvauja jau daugelį me- tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istoriją, 
tų ir ju eglutė savo originalu- 211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. 
.mu, grožiu ir puošnumu išsis
kiria iš kitų tautų eglučių. Ver 
ta ją visiems pamatyti. Gruo
džio 2 vakarą lietuvišką kalė
dinę programą anglų kalba sėk 
mingai atliko Lietuvos Vyčių 
šokėj ai ir\ dainininkai,! suvąi-

pačioj minėto j salėj.
•Fo susirinkimo turėta vaišės. 

Visi linkėjo linksmų švenčių. 
Linksmų Kalėdų visiems.

Ona švirmickas, koresp.

maus poilsio.
Nutarimų raštininkė perskai

tė' nutarimus. Valdybos narių 
raportai priimti. Praėjusio pa
rengimo komisija pranešė, kad

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intvmių nuotykią 

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

j Dr, Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
' santrauka nuo pat senąją amžią iki pokario metą. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. - *

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite 
pas mus

dabar FSLIC
■ fail «■!■■■< ’•MO9QD

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša 2d

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įstrigta 1923 metai*. TEL. 421-3070
pttaigof pietnoM kiemai antomoHHami partatytL

■» NAUjiiNos, Chicago a, ill,— D«««mUr if, wn
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Kunigo “užpuolimas” jėzuitų centre
Jėzuitas kunigas Algimantas Kezys, lietuvių jėzui

tų leidžiamose ir to paties tėvo Kezio redaguojamose Mū-. 
sų žiniose yra paskelbta tokia žinia: “Užpuolė kuniką 
prie altoriaus.” Greičiausiai, kad tą žinią redagavo pats 
redaktorius. Tame pačiame puslapyje yra Raimundo La
po pasirašytas “Lietuvių liaudies dainų šauklio pagerbi
mas”. Straipsnis taip jėzuitiškai parašytas, kad, jį pers
kaičius, susidaro įspūdis, jog L. Rėza, jeigu nebuvo jė
zuitas, tai labai arti jų stovėjęs dvasiškis, kada žinome, : 
kad jis visa savo esybe protestavęs prieš jėzuitiškus me
todus krikščionybėje.

Niekam ne paslaptis, kad tėvas Kezys šiomis savaitė
mis privirė košės ne tik patiems jėzuitams, bet ir didelei 
Chicagos lietuvių daugumai Jam skambino ir pas jį ėjo 
delegacija po delegacijos, norėdamos išaiškinti, kuriais 
sumetimais jis leido jauniems savo draugams rodyti Mas
kvoje suktus filmus. Paskutinės delegacijos nariams, 
besikalbėjusiems su juo praeitą sekmadienį, jis tvirtinęs, 
kad Įsakęs iškirpti visas provokacines vietas, bet pareiš
kęs, kad filmas vis dėlto jo valdomuose jėzuitų namuose 
bus rodomas.

Delegacijos nariai, išklausę tėvo Kezio užsispyrimą, 
pareiškė jam savo nuomonę ir ramiai išėjo- Daugelis ma
nė, kad Mūsų žiniose paskelbta informacija lietė pasku
tinį pasikalbėjimą su tėvų Keziu. Kaikurie delegacijos 
nariai buvo pasiryžę viešai protestuoti ir savo protestus 
viešai skelbti. Tiktai atidžiau įsiskaičius į Mūsų žiniose 
paskelbtą pranešimą galima matyti, kad tėvas Kezis bu
vo labai sujaudintos delegacijos, su juo kalbėjusios gruo
džio 5 dienos sekmadienį, kai “bendruomenių taikytojas” 
Dundzila sušuko, kad jis ir jo draugai norį melstis. Pats 
tėvas Kezys, trumpai delegacijos nariams atsakinėjęs, 
bet nei vienu žodžiu neužsiminė tuo metu atėjusi norą 
melstis. Mūsų žinios šitaip aprašinėja minėtą “užpuoli- 
ma :

tf visus galimumus prfai bu
riuos bus pastaty^Ae ALT^s, 
tuo labiau, kad tėvynėje susi- 

nmjas pogrindis, kuris 
kitų kelių j laisvę Nuo 
nagrinėjimo teks sušilai 
nes nežinia kaip apsis-

torių ir J pamaldas susirinkusio jaunimo bei vyres
niųjų akivaizdoje pradėjo kun. Keziui išmetinėti, 
kam jis leidęs jaunimo Centre rodyti iš okupuotos 
Lietuvos atvežtus filmus. Kun. Kezys paaiškino, kad 
filmus demonstruoja rengėjai, o jaunimo centras tik 
išnuomoja patalpas ir nieko bendro su filmu rody
mu neturi. įsibrovėliai vis tiek kėlė triukšmą, grąsi- 

no kun. Keziui ir Jaunimo Centrui Jaunimas, paste
bėjęs įsibrovėlius, norėjo reaguoti, juos iš salės iš
mesti. Patriukšmavę neprašyti svečiai išėjo laukan”.
(Mūsų žinios, 1976 m- gr. 12 d., 396 psl.)
Iš aprašymo matyt, kad ne tik pats tėvas Kezys, jė-

$3ioo|Zpitų namų viršininkas> būtų galėjęs atvykusios Chica- 
$i8.oo'gos lietuvių delegacijos nepriimti, pranešti, kad su dele-

išeitų. Bet tėvas Kezys to nepadarė. Jis ramiai su delega
cijos nariais kalbėjosi, atsakinėjo į jų klausimus, o kai 
Jonas Kreivėnas, Sibiro kankinys, jam paaiškino, kokiom 
aplinkybėm ir kuriais sumetimais “tautinių šokių” filmas 
buvo susuktas, tai tėvas Kezys, atidžiai jo išklausęs, jam 
pareiškė, kad jis to nežinojęs ir padėkojęs. Apie jokią 
prievartą delegacijos narių pasikalbėjimo metu negalėjo 
būti. - - -

Korespondencijoje sakoma, kad tuo metu Jaunimo’ 
Centre buvęs jaunimas, girdėjęs tėvo Kezio pasikalbėji
mą su atvykusiais Chicagos lietuviškų organizacijų ats
tovais, “norėjęs reaguoti”, “juos iš salės išmesti”, bet jo
kių prievartos veiksmų jaunimas nevartojęs, nes nebu
vo jokio reikalo, “neprašyti svečiai išėjo”,patys. “Tuo, 
atrodo, būtų buvę galima “užpuolimo” prie altoriaus epi
zodą baigti. Iš paties redaktoriaus praleisto ar paties pa
rašyto aprašymo aiškiai matyti, kad jokios prievartos 
nebuvę.

Tuo/viskas būtų galėję ir pasibaigti, jeigu Chicagos 
lietuvių pagalbon nebūtų atėjęs Vladas Ramojus, iš visų 
lietuviškų žurnalistų didžiausias “fantazioras”. Užtenka 
jo akivaizdoje atkimšti “rašalo” bonkutę, kad jo dažo
moji plunksta prirašytų sunkiai įsivaizduojamų dalykų. 
Tą patį tėvo Kezio atspausdintą epizodą, Ramojus šitaip 
aprašinėja:

“Karštos diskusijos (tarp tėvo Kezio ir atvyku
sių atstovų N.) išvirto į mitingą, kur ir kumščiai bu
vo kilnojami, piktų žvilgsnių nepagailėta ir vos nesi- 
spiaudyta. Kai kurie iš tėvų, atvedusių savo vaikus 
į Mišias, pajuto, kad gali būti negerai. Petingesnieji • tingai sukonteentruojaut savo 
sudarė savo frontą ir ėjo kun. Kezio gelbėti. Įvyko [ dėmėsi į t v. Laikinosios vy- 
trumpas, bet drūtas persimetimas žodžiais, ir įsibro- P?A^OS sekusios

venai bematant is lutmo lauk. Bet dar girdejosi ■.p
grasinimai, kad jie dar grįš išdaužyti Jaunimo cent- " štai prieš kokią perspekty- 
ro langų ir pan”., (Draugas, 1976 m. gr. 13 d.) yą atsistoja visi lietuvių veiks

^Nel delagacija, kalbėjusi su Keziu, nei 200 piketinm- Tai Vien toks gaiimumas nu.
kų jėzantų langų nedaužė- Lietuviai žino, kad-ne-jėzuitų)sak0 ALTai visomis išgalėmis, 
langai kalti dėl viso to nelemto epizodo. Kaltos yrą jaunų i išlaikyti savo nepriklausomu- 
jėzuitų galvos, kurios neatskiria komunistų propagan-tiną nuo egzilinių veiksnią ir eivijoje baigs išmirti senoji *

viniai,__ tautiniai, liberaliniai 
komunistai ir disidentai, o iš
eivijoje įvairaus tipo bendra- 
darbiautojai, kurią rankose at- 
isdurs tolimesnis lietuvią tau-

gacija jis nenarįs kalbėti, arba tiesiog paprašyti, kad jil
V. KAROSAS

daro
ieško
tokio

pręs pate TLTtes.
Baigiamasis

(Komeatarai)
(Tęsinys)

“Kaip galėjo šie vyrai ir mo kurį žydams atimama piliety- 
terys ateiti čion, kaip jie su- bė, patalpinami į getus ir f 
gebėjo išsilaikyti, ir kodėl tik apsaugai organizuojami lietu
kai kurie ją tėra tik dabar vy- vią daliniai. Minimas Ambro- 
riausybės paieškomi, praslin- zevičius, pakeitęs išeivijoje sa 
kus ketvirčiui šimtmečio nuo vo pavardę į Brazaičio, buvo 
ją atvykimo į Ameriką?” laikomas frontininką politiniu 

“Daugelis ją atvyko pagal ir idėjiniu vadu, kurie suorga- 
Displaced Persons Act of 1948, nizavo sukilimą, sudarė t v. 
kuris įpareivojo JAV įsileisti Laikinąją vyriausybę, atstatė 
beveik pusę milijono beteisių buvusios Lietuvos vyriausybės 
europiečių”. valstybinį aparatą, kurie vir-

“Kai nacią armijos buvo stu to vėliau L. v. lietuvių savival- 
miamos atgal ir karo pralai- da.
mėjimas aiškėjo, tūkstančiai ALTas turėtą iš gilumos šir
— valiniai šimtai tūkstančių dies dėkoti Dievui, kad įvyko
— koloborantą numetė savo LB susiskaldymas nes paseko-, t 
uniformas, pasitraukė į Vokie j ė susidarė frontininką paruoš 
tiją, kur pateko į DP stovyk- tas organas, paveldėjęs • rezis- 
ias ir ten priėmė civilių statu- tencines tradicijas, kuriam ge 
są” (Sun Times, 197$. XI. 21). riausiai tiktą aidintis dM ine-

Nenustebkimė, kad žydams tarnų kaltinimą lietuvių tau- 
spaudžiant ir liberalisms bo tai, įvykdytų načią okupacijos 

metu. - . : ** -
' • ALTui, dominuojant j ame 
konservatoriams, aišku bus tie

suvažiavimas praėjo darnioje 
ir darbingoje nuotaikoje, viltin 
gai žvelgiant į ateitį. Suvažia
vimo darnumu pasigerėjo vyks. 
V. Brizgys savo pasakytame 
žodyje ir baigiamoje kalboje 
kun. J. Prauskis pasidžiaugė, 
kad ALTas surado tokią veik
los formą, kurioje gali vienin
gai dirbti įvairių srovių ir pa
žiūrų lietuviai bendram lietu
vių tautos laisvinimo darbui

Čia slypi ALTo stiprybė, ir 
drauge jos silpnybė. Jau demoILLdUgU U Cite M-CULL U

kratijos lopšyje senovės Grai
kijoje, kiekvienas įneštas pa
siūlymas asamblėjoje, turėjo 
būti. pirma persvarstytas išrin 
ktų vyrų komisijoje, po to per 
duotas persvarstymui kilmin
gųjų Areopagui, atatinkančiain 
mūsų laikų senatui, ir po H-' 
gų debatų, grąžintas, su patai
somis galutinam sprendimui į 
asamblėją. Po nubals avimo pa 
aiškėjns, kad sumanymas bn-

įnešėjas galėjo būti patrauk
tas atsakomybėn ir baudžia
mas net mirtimi.

štai ant kekių principų yra
, pastatytas demokratinės veink >

rint atsikratyti jiems dabar ne

nių, gali Kongrese iškilti tyri
nėjimo komitetas, panašus į 
Kersteno, kuriam bus pavesta 
ištirti -baltų tautų laikysenų 
nacių okupacijos laikas, ypa-

kritika, debatai ir opozicija 
yra būtinumas, kuo .pasigen
dame ALTo suvažiavimuose.

Mūsų tautą lydėjo vieną pas 
kui kitą sekusios nelaimės, 
kurių negalėjo išvengti, bet nenės politikos pakitėjimas, bet

ne ALTo galioje jį pakeisti. .. . . - .
ALTui teliktų dvi galimybės: ^Musios diktatūrines,
prisitaikyti prie Amerikos Ii- vadistmės ar kotek<yvwės tau 

‘ timo vieningumo vadovybės, 
iš anksto paskelbę savo netuo atveju iškeliant į vadovau

jančias pozicijas kitas veikė
jus, ar protesto vardan perei
ti j opoziciją ir drauge su iš
likusiais egzliniais. veiksniais 
laukti sugrįžtant Amerikoje ir 
Vak. Europoje konservatyvių 
prie valdžios.

Per tą laiką Lietuvoje ir iš-

rimčiausią kritikę kaip prio

dos nuo kultūrinės veiklos. Jie nežino, kad ne kultūrą ypatingai vengti suartėjimo su karta teliks tėyynėję tik mašk- 
okupantas siunčia i užsienį, ne kultūrą jis ir pačioje Lie- fron^niD^9 užvaldyta Lietu- 
tuvoje kelia. Užsienin jis siunčia tik propagandą, o Lie-; . išleistame keturio-
tuvoje jis tiktai žiūri, kaip jam labiau išnaudoti paverg-|mis kaitomis trijų tomų vei- 
tą lietuvį. Kol jauni jėzuitai šito klausimo nesupras,'o se-' kale “Jerusalem of Lithuania 
ni jėzuitai nepajėgs jaunesnių apmokyti, tai konfliktas 
tarp lietuvių ir jėzuitų tęsis. Ką jėzuitai padarė Chica- 
gos lietuviams, tai jie neturėjo daryti didžiausiems pačių

riu Bendruomene.

“Gruodžio mėn. 5 dieną, sekmadienį, kun. Algi 
mantas Kezys, S. J., Jaunimo Centre ruošėsiatna- 
šauti šv. Mišias mūsų jaunimui. Į pamaldas susirin
ko daug skautiško jaunimo, studentijos ir vyresnių

jų. Prieš pat pamaldoms prasidedant, Į salę atėjo apie jėzuitų priešams. Iki šio meto lietuviai nebuvo jėzuitų 
dešimt nematytų vyrų ir viena moteris, apsupo ai- priešai.

illustrated and documented”, 
atspausdinta 1974 m. New Yor 
ke, yra patalpinta Laikinosios 
vyriausybės dokumento foto- vinimo politiką, priėjome prie 
kopija su jos pirmininko J, visai skirtingų išvadų. žveL 
Amrazevičiaus parašu, pagal giant ateitim, tektų persvarsty

Kaip matome, analizuodami 
dr. Bobelio penkių etapų lais-

sugriauti jų siekius, tuomi tik, 
pagilindavo užgriuvusias tau
tos nelaimes. |

Jei kritikai ir bendrai deba 
tams nėra vietos ir laiko mū
sų veiksnių suvažiavimuose, 
tame skaičiuje ir ALTo, tai tą 
funkciją turi perimti laisvoji 
spauda. Tokioje dvasioje buvo 
rašomi šio suvažiavimo komen 
tarai, kurie suprantamai tu
rės išblaškyti susidariusias iliu 
rijas ir priversti lietuvių išei
viją pergalvoti lietuvių tautos 
laisvinimo problemą.

ALTo, kaip ir kitų veiksnių 
laisvinimo politika buvo grin-

(Nukelta į 5 psk)

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai
Sielos įsikūnijimas į medį, paukštį ir gėlę

Lietuvis nuo seniausių laikų mėgo ir mėgsta gam
tų ypač medžius gėles ir jam artimus paukščius. To
dėl jis tikėjo; kad jo artimųjų sielos gali įsikūnyti į 
jam arčiausiai prie širdies medžius: tėvo vėlė-į uosį, 
motinos-į obelį, vyro-į ąžuolą, žmonos-į eglę, brolio 

į klevą, sesers-į vyšnią, bernelio-į berželį, mer- 
gelės-į liepelę.

Taip pat tikėjo, kad motulė gal? virsti gegute, te-; 
velis-karvelėlin. setesė-gulbete, brolelis-sakalėliu, iner 
gelc-antele. bernelis-gulbinėliu. šalia to, tautosakoj 
galima rasti kalbant, kad ant jaunos skaisčios merge-j 
|<s kapo išaugo balta, graži lelija, o ant jauno kilnaus 
bernužėlio kapo-puikus, dailus dievmedėlis arba gra-j 
žus. raudonas bijūnėlis.

Be to. senovės lietuviai gretino žmogaus gyveni
mą su medžio gyvenimu. Tad stengėsi turėti savo me
ti). ir |>o naujagimio užgimimo jam buvo sodinamas 
medelis. Ir šis paprotys yra labai senas. Sulig dr. G. 
Wilke, jis siekia indoeuropiečių protėvynės laikus.

ŠermefTtjs

Senovės lietuviai labai gerbė savo mirusius. To- 
' r' stengėsi, kiek galint, juos kuo geriausiai paly

dei! ani/’no poilsio vietą. Dr. V. Sruogienė (89-25) 
; piv lai |> ežy įėjo: “Laidotuvės senovės Lietuvoj bu
vo labai iškilmn gos. Nesigailėta maisto ir gėrimo šer
menim-. Per laidotuves gūtinai turėjo dalyvauti, be

giminių bei artimąją, ir raudotojos: juo velionis tur
tingesnis, juo daugiau raudą, ašarų”.
Budynes

Mirus kuriam nors asmeniui, jo artimieji, šiltu van
deniu nuplovę velionį ir baltai marškiniais aprengę, 
padėdavo šaltoj vietoj. Po to siuntė šauklius pas miru
siojo gimines, kviesdami į budynes ir pačias laidotu-; 
v< s. Susirinkus giminėms ir artimiesiems, velionį 
nuplaudavę antru kartu ir apvilkdavę įkapėmis, o 
po to pašarvodavo svetainėj, šonuose uždegdami 
vaškines žvakes.

Išgėrus po- taurę midaus a? vaisią sunkos, svečiai 
susėsdavę pasieniais ant suolų, o raudotojos su arti-1 
minusiomis giminėmis sustoję aplink velionį, raudo
jo: “Ko numirei? Ar neturėjai gražios žmonos, dai
laus žirgo, šaunaus ginklo, darbčios šeimynos, gerų' 
draugų ir t L (Plg. L. David, I 141 p.). Panašiai rau
dojo moterims pagal ją būklę. Taip budėjo su per
traukomis keletą dienų ir naktų sulig to, kiek buvo 
pasiturintis velionis.

Pačios laidotuvės

Visų pirma tenka pastebėti, kad kai kuriais laikais 
lietuviai savo mirusius laidojo nedegintus pilkapiuo-i 
se. Mes čia kalbėsime apie laidojimą sudegintą lavo-, 
nų. kaip buvo laidojamas žymiausias- lietuvių tautos 
didvyris, Lietuvos karalius Kęstutis. 'Apie jo laidotu
ves vokiečių krąni^jpmkas Vygandas Marburgietis 
(Script. Rer. Pruss., tl t, 625 p.) taip rašėt ^.To lavo-l 
nas, buvo atgabentas Skirgailos į Vilnią, ir jis pago_] 
nišku papročiu buvo sudegintas į pelenus su šarvais, 
drabužiais, geriausiais žirgais ir medžioklės šunimis”.
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Paskirtą dieną pačiam laidojimui, dalyvaujant ku 
nigams lydušoniūi ir tylašoniui, apie kuriuos jau kal
ba 1249 m. kryžiuočia sutartis su prutėnais (prūsais), 
kiekvienas laidotUvią dalyvis, išgėręs po taurę midaus, 
atsisveikindavo su veikmių, prašydamas pasveikinti 
savo artimuosius, esančius aukštybėse bei danguj. Po 
to lydušonis su tylušoniu nupasakoję velionio nueitą 
gyvenimo kelią jo vardu atsisveikindavo šeimos na
rius, gimines ir draugus.

Atvežus kūną į laidotuvę ant kapų, įdėdavo jį į 
šiaudinę lovą. Po užkūrimo, pradėjus liepsnoti, lydu- 
sonis su tylušoniu vėl ėmė girti velionio atliktus ka
ro žygius ir kitus jo žymesnius darbus. Pagaliau ku
nigai atliko maldas giedant giesmininkams ir anot 
S. Malewski, skudučiuojant skudutininkams.

Kai jau kūnas baigė degti, tada lydušonis, iškėlęs 
degančias žvakes į viršų, “Matome velionį ant balto 
žirgo su žibančiais ginklais ir su sakalu ant peties le
kiantį į dangų” (Pig- Prof. A. Kojalowicz “Historiae 
Litwanie”, L 7 p.). O laidotuvių dalyviai atsakydavę: 
“Keliauk laimingai į amžiną gyvenimą”.

Galutinai sudegus lavonui, supylus pelenus į moli
nį ar akmeninį indą ir jame sudėjus žiedus, sages ir 
kitus panašius daiktus, jį nuvešdavę į skirtą velioniui 
palaidoti vietą, P ten iš akmenų padarydavę kapą, 
ant kurio pildavo smėlį, kol pagaliau pasidarydavęs 
pilkapis. Apie kitus kapus <ičl šio rašinio ribotumo Čia 
neminėsime.

Paminklai ant kapą
Nėra abejonės, jog senovės lietuviai ant savo arti

mųjų kapų statė paminklus. Tai nurodė prof. P. Ga_ 
mber 15, 1^76

launė savo veikale “Lietuvią liaudies menas”, 216 p, 
kuriame taip byloja: “Anot Insterburgo bažnyčios te» 
vizijos iš 17-amž., lietuvių buvo statoma vyrą kapuo
se arklio pavidalo išplautos lentos, 6 ant moterų — 
paukščio”.

Būta paminklą ant kapą ir kitokios rusies: £. Ba
ries (19-233) rašė: “Aureole, the sun symbol whish, 
is so characteristic erf the true Lithuanian cross and 
differentiates it fron the typical Christian cross of the 
other catholic countries. That the structure and deco
ration of ancient Lithuanian cross was £agan”-. ■

RdiginM. papročiai
Jau ankščiau kiek daugiau sustoję prie mirusiąjų 

laidojimo papročių, galėjome pastebėti, kokie jie pas 
senovės lietuvius buvo esmingi ir spalvingi. Visai pa
našiai galėtume pasakyti ir apie senovės lietuvią gi
mimo papročius, tik prisimenant, jog gimusiam nau
jagimiui stengėsi suteikti prasmingus vardus (Gintau
tas, Laimutė, Mildutis, Teisutis, Diovoduotas, Maniau, 
tas. Mindaugas, Gudruolė, Saulutė etc), arba jam pa
sodinant medelį ir t t v

Apie lietuvią gražius ir labai spalvingus vestuvių 
papročius butų galima parašyti ištisą veikalą. Jie ytu 
ne tik labai prasmingų bet ir labai seni, siekią indoeu
ropiečių protėvynės gadynę, kaip konstatavo žymusis 
mokslininkas prof. A. Benedicteen (7-7X)ų .“LiatTviij, 
vektorių apeigos aiškiai krypsta į M, tau buvų 
kartą bendra visą europiečių tautą vestuvių pbotaj*.

(Bus daugiau)
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u pvtxAi u o-o v'Mi. vaK. ^>esla<lk 
a.Miy. >— t*i p* pinu u Kilu iajh 

a- susi uh u 14

P. ŠILEIKIS, 0. P
.kpai'-utai - iT ’tezai. Med. Bau 

pagalba kojoms 
ir t. L

ojro. :>r., »n.
-.-,T*t<fA PRosi^t 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVfcXLY HILLS GĖUiNYČIA 

wtbl ojio aiKEtt
TeletonąK PR 8-0833 ir PR 84)834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drrshiy krautuvė

> THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

‘ Tel. 499-1318 ‘

MAG DUTIES MARGUMYNAI
Naudingi patarimai ir įdomūs laiko nuo lankymo tobulesnių 

į prekyviečių bei jų centrų.
• Ponia Adelė Zonas duoda|» * Vienas Tokijo miesto biz

nierius įsteigė prekybos centre 
biule- resloranji Sunitus ir puikiai ver 

' čiasi. Stalai yra pritaikyti šu
nims, gražiai padengti ir suri- 

Ikiuoti. Patalpa dekoruojama 
metų lakotarpio vaizdais ir spal 

tvomis. Porcija susideda iš ne
virtos mėsos, sriubos ir pieno,, 
kainuoja 200—500 jęnų arba 
nuo 65 centų iki $1.65.

• Prieskonis cinamonas žino 
r mas nuo senų senovės laikų. 

’ Pradžioje jis buvo naudoja- 
mas kvėpinti kūną, taip pat bu 
vo deginamas vietoje kodylo 
relig'nėse apeigose. Dėl šio bran 
gaus produkto portugalai užė
mė Ceiloną. Iš jų Ceilon osalą 
paveržė olandai, kurie įvedė 
mirties bausmę už pasisavintą 
arba nelegaliai parduotą eina-

dalykai

Lielu-tokį |>ataruną BaLteko 
vių Kultūros muziejaus 
tenyje: “Jei jūs kada nors per-1 
virinote bulves ir įpylus pieno, 
košė buvo vandeninga, tai se
kantį kartų įberkite pieno mil
telių. Košė bus minkšta ir pu- 

i, kaip pūkas”.
• Jei pasitaikė persūdyti sriy- 
ar buljoną, reikia nulupti ža. 

ią bulvę, supiaustyti ir įdėjus’ 
lavirnii, o vėliau bulves išimti, 
'os sutraukia, druską. Verdanti 
Jboxv makaronus ir panašius 
tališkos kilmės produktus, rei
dą į vandenį įdėti druskos ir 
eletą lašų augalinių riebalų, 
druska dedama skoniui pageriu 
i, o aliejus saugoja nuo suli- 
)imo. t ■

tn žmonės Tartoj a virškinimui 
pagerintu. Mužkatas arba Nut
meg, vartojamas kaip ir cina
monas, yra gerai prieš nemigą, 
o česnakas saugoja dantis 
skaudėjmo.

Daugel} augalų šių dienų 
dicina pripažįsta vaistais, 
daugelį jų laiko prietarais.

.M. Miškinytė

SUSIRINKIMŲ 1 0 RASTO PAMOKYMAI IR PAABKINUU 
EKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

QUO

nie-
bet i

, • Kambarinių' gėlių lapai, jiiono lazdelę. Anglai išvijo-iš 
aip ir baldai, bent kartą į mė- Ceilono olandus ir jį valdė iki

■ 11 ut- 1948 m. Prekiaudami cinamo
nuose- nu* angiai atvežė ir į Ameriką.

<x ugii.uai ir šiaip kolonistai 
plauti sinkoje, saugojau t žemę, .vartojo jį gamybai romo, kurį 
Didžiuosius vazonus plauti yo- ^rė su arbata šaltomis ir drėg 
nioje naudojant \,aideinssrovę nomis: rudens bei žiemos dieno- 
iušą, uždengus žemę aluinini- 
jaus popierių arba1' plastika. | 
Labši didelių gėlių lapus gali-, - , . .
na4 nuvalyti drėgna kempine,! Senovėje lietuviai rūpinosi sa 
nazgofe arba popierių. Vasaros vo sve’kata vartodami kai ku- 
netu 'gėles geriausiai nuplauna 
iėtus, apsaugojant žęmę nuo 
įernrrkinio virš minėtu būdu. 
Nešvarūs lapai sulaiko augalo 
tvėpavimą ir 'chlorofilo tinki
ną bei gamybą. ( _ _ . _

• Changing Times žurnalas riems sveikatingumo reikalams 
gruodžio nr. rašo, kad pavasa- buv<> ir dar dabar yra naudoja- 
rį pabrangs išeiginiai marški- puplaiškiai, čiobreliai, aja- 
liai net vienu ar dviem- dole- ra*» traukžolės, žemuogės, šer
iais. Pataria pasinaudoti p«ka niukšnių uogos ir dar daugelis 

lediniais išpardavimais. Ala- augalų bei žolelių, dar ir dabar 
luje bus vienbs spalvos ir kon- gaunamų specialiose krautu- 
>ervatyviai dryžuoti inai-ški- v®se- x - i
i:ai, o dabartiniai-dideli kalnie-1 PaSai savo papročius bei tu- 
•ių atlapai turi tendencijos sii- riluus augalus, kiekviena taų- 
nažėti. Tas pat žurnalas prana- l-vbė bei grupės turi specifi- 
auja d delį prekių pasirink jną nius P' ieskonius, kuriuos laiko 

vaistais. Paprikos vartotoja- 
yra įsitikinę, ka^ ji yra gerai re 
gėjimuL Inibira veik vis'j iau-

;esį turėtų būti valomi, 
taut dulkes ir kitokias

das.. Mažuosius vazonus gairina1 pįjgrįniai

inis. . r- -
, _ Vaistai ir prieskoniai

aušio men. išpardavimuose. Jis 
aii bltr dar didesnis, nes anks

tyva ir šalta žiema daugelį su-

Apdraustas perkrausfymat 
iš rvatrry atstumu

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

pt ruoši stalę akhr*fzdo{«, mino prispaudė jams stebint. Tu pa-
aliejumi meno »4lv<. M*no tiurė sklidina. W—Pwl. 23:5.

nąų Savininkų Draugijos Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas
^dJen^7Aval. S^min. vakaro para-itoUm P^eAingi pamokslai Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
pi jos salėje. * Į sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs.

Vist nariai prašomi dalyvauti, nes ne* yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
bus renkama nauja ateinantiems me-! “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim 4:1), Todėl apaštalas Povilas

i duoda štai kokį patarimą: M Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
I prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis mautas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

žino, kad mirtis yra Žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rusi# i I? | tą klausimą atsako knygutė **VUtis po mirties**, kurią gausHe 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

MARQUETTE Parko Lietuviu 'Na- topi

PECIULISVYTAUTAS
69 Street.
vai. ryto, sulaukęs 62 metų am

pijo* salėje- Į sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėję*.
Visi nariai prašomi dalyvauti, nes nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de-

L-------- 1------------ T- ‘
tams valdyba. J<**» $♦«•*»«

Gyv. 2617 West
Mirė 1976 m. gruodžio 14 d., 6:00 

žiaus Gimęs Lietuvoje, Rudnikuose.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Gretė, pagal 

Bernard ir Peter ir kiti giminės, draugai 
Amerikoje ir Vokietijoje.

Priklausė Marquette Parko Lietuvių 
rijai ir Lituanicos Sporto Klubui.

Trečiadienį, 2 vai. popiet kūnas bus 
quette koplyčioje, 2533 Wr. 71 St.

Penktadieni, gruodžio 17 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimero Lietuviu kapinėse-

Visi a. a. VYTAUTO PEČIULIO giminės, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
m patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, giminės.

tėvus Mehler, du sūnūs — 
bei pažįstami Lietuvoje,

Namu Savininkų Organiza-

pašarvotas Petkaus Mar- riVAS IR SONUS
MARQl ETTE FUNERAL HOME 

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

Tel. 476-2345-

VLADUI JAKUBĖNUI

draugai ir pažįstami 
suteikti jam paskuti-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Phone: YArds 7-1911

5 _ NAUJIENOS, CHICAGOA ILL. —- Wednesday, December IS, 197«

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus.

•į_______
v /

■■ ■■Fil-------- — %

riuos augalus -gydymui ar ligų 
prevencijai. Gerai žinoma, kad 
liepos žiedų arbata, kaip ir aspi 
rinas, iššaukia prakaitavimą. 
Tokios pat įtakos turi aviečių— 
uogų arba IapQ— arbata. Įvai-

Kuratoriui^ procesoriui, kompozitoriui

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LIQDESIO VALANDOJMAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublie 7-8600 8601 Parkia5 flcUiUes-
jiao tort, trrew kot>ly<s» «ra»8 t»*c »»a

staiga mirus, gilią užuojautą reiškia žmonai 
! Olgai, seseriai Halinai Dilienei, svainiui kun.
Povilui Diliui, jų šeimos nariams bei artimie- [• r - 

I siems. GAIDAS DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAAmerikes Lietuvių...

, 4 (Atkelta-aš-i psl.)- 
džiania atsivestomis iš Lietu- 

i voš įvairiomis ideologinėmis 
; sampratomis, daugumoje su-' 

J sifomiavusiomis Aušros^ Var- 
*po ar Tėvynės Sargo įtakoje.

. ; Dar iki šiol neturim moksliniai 
IĮ paruoštos studijos, kurioje lie 
Ji tuvių tautos^ laisvės problema 
k‘ būtų nagrinėjama mūsų laikų 

istorijds vykstančių procesų 
sąrangoje, ypatingai atsižvel
giant į vykstančius kitimus pa 
čioje Lietuvoje./ Neturoint šio
je srityje moksliniai nustaty
tų pagrindų, net įgudęs politi

škas turi klaidžioti savo spren
dimuose ir sudarinėti nerea

lius planus. ' *
Žmogaus mažakraujystė pra 

sidedą. nuo. daugybės veiksnių,

i «

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuziv kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
-- i:00 vai. popet.^— šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.’*

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

CHICAGO, ILL. 6C629

PROF. KCMPIIZ. KURATORIUS
VLADAS JAKUBeTIAS

PERKRAUST YMAl

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

žema Kaina 
r- R. i E R t N A S 
t i ? Tai. WA 5-8063

Gyv. Chicago, Uliuois.
, • / * i " r ’ ’

Staig;ai mirė 1976 m.- gruodžio 13 d., 4:00 vai. p. p, Gimęs Lie
tuvoje, Biržuose. 1

Paliko dideliame nuliūdime: žmona Oiga, sesuo Halina Dilie
nė, švogeris kun. Povilas Dilys, krikšto duktė ir dukterėčia Erika 
Dilytė - Hollenderienė su dukrele Rasa Lina, sūnėnai —Dr. Julius 
Slavėnas su žmona Gražina ir sūnus Julius, Ronaldas Slavėnas su
žmona Rosemarie ir sūnūs — Eric, Marcus ir Brian, Vitoldas Kat- 
lauskas ir Leonas Katlauskas su šeimomis, gyv. Brazilijoj bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo žymus kompozitorius, žurnalistas ir Lietuvos Evangelikų 
Reformatų bažnyčios kuratorius.

Ketvirtadieni, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avė. v

Penktadienį, gruodžio 17 (L bus perkeltas Į Jaunimo Centrą, 
5620 S. Claremont, kur įvyks atsisveikinimas^ 7:30 vai. vak.

šeštadienį, gruodžio 18 dieną. 10:00 vai. ryto Iš Jaunimo Cent
ro po gedulingų pamaldų kūnas bus nulydėtas Į Dėtuvių Tautines 
kapines , > -

Visi & a.r VLADO JAKUBENO giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti Jam pasku
tini patarnavmą ir atsisveikinimą.

f Nuliūdę lieka;

Žmona, snuo, giminės.
Laidotuvių direktoriai Evans ir tsunus. Tel. 737-3600.

3UY U. i U BCWW

Liet. Ev. Reformatų, Kolegija

4SA5-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
J; . Telefonas; LAfayette 3-0440

CARL CLARES SR MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Gyv. 7254 South Mozart Street
Mirė 1976 HL grūodžia 13 d., 7:45 vai ryto, sulaukęs 92 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 67 metus.

K _
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Amy Kriz ir Marge Schmidt, sūnus 

Carl Jr., marti Eleonor, 5 anūkai, 5 proanūkai ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami. —

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71 St.
' Ketvirtadieni, gruodžio 16 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Lietavnr Tautines kapines >
Visi a. a. CARL CLARES Sr. giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka visi.
Dukterys, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-23

KOTRYNA YANCHUS 
Pagal tėvus PAUKŠTIS

Gyveno 3531 W. 66 St., Chicago, Illinois.
Mirė 1976 m. gruodžio 12 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 
Corneil, jos vyras John ir jų šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko sesuo Magdalena Danienė su šeifna.

Priklausė Sv. Kryžiaus Ligoninės bendradarbiams, šv. Teresės 
I>-jai, §v. Kazimiero seselių ir Tėvų Marijonų rėmėjams, ALRK Mo 
terų 67 kuopai ir ALRK Susivienijimui.

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

koplyčios į švt M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingu pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

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

, Nuliūdę lieka: x 
Dukterys, brolienė, pusbrolis, giminės 

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. RE 7-8600.

N ARI AI:
Chicagos
Lietuvių
-aidoUrvių

’/ireklonų
Asuociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS 
tomas m laukynas Labanauskas

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Rhone: Y Ards 7-3401

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

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

GEORGE F. RL'DJIINAS
JTT9 So. L1TUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ) 

2424 WEST 69tb STREET 
2S14 WEST 23rd PLACE 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, III. 974-4410

REpahlic 7-1213
Virpinta 7-6672

P. J. RIDIKAS
MS4 So. HALSTED STREET



Cero veikėjo Jono
Milavicko netekus

Ilgesnį laiką sirgęs mokytojas ! tynerius metus ir 1972 metais 
Jonas Mdavirkas lapkr. 1 d. mi- 'emigravęs į Izraelį.
r j (.lucagoje ir lapkr. I d. buvo! } irmas pranešimas apie tą 
ILi. udolas šv. Kaz.micro lietu- ( katastrofą pasiekė Vakarus tik 
\iu kap nėse. 1 pas. karo metu , praėjusį mėnesį, kai sovietų

'h ir seserimis (tėi mokslininkas žores Medviedev

J profesnrms emeritas, kadaise, 
i Stalino laikais, išsėdėjęs kalėji- 
i mo vienutėje pats vienas sep-

J. M. su fuoLiia ir 
\us laivo rusu mobilizuotas) at 
sidūrė \ (Honeže. t en mokėsi 
lietuviu inok\kloję. Grižęs į Lie 
tuva., i Mariampole, mokėsi vi
durinei mokvkloje ir mokyto
jų seminarijoj. 192’5 m. moky
tojavo Šateikių pr. ni-loj, vėliau 

Klausučių m-loj (Seredžiaus 
\ls.). .Jo iniciatvva ūkininkų 
prašymu 1930 m. ten buvo |>as- 
tatvta 2-jų komplektu in-la. 
1 m. mokytojavo Akim 
pr. m-loj, Mariampolės 
Po to mokytojavo Suv. Kalvari
jos pr. mokykloj ir iš ten su šei
ma karo frontui atrėjant, pasi
traukė Į Vokietiją. Po karo ap
sistojo Merbeko lageryje, bend
romis jėgomis 
Vargo mokykloj dirbo iki per- ' 
kėlė visus 
pat mokytojavo. Prasidėjus enii 
gracijai, pritrūkus mokytojų, 
dėstė matematiką vidurinėje 
m-loje. Vėliau su šeima atvy
ko Amerkon. Ilgesnį laiką gy
veno Chicagoje, dirbo daugiau
sia fizinį darbą. Jonas Milavic- 
kas su žmona mokyt. Vanda iš 
mokslino dukrą ir 4 sūnus.
Jis priklausė kelioms lietuviš

koms organizacijoms; buvo sa
vo laiku aktvvus Brighton Par-I / ...
, ' j • ' i x • i vuliu drambliu veisle dramatiško namu sav. d-jos sekretorius.!, . • „ . * „ .. .į kai mažėja, ypač, Kenijoj e ir 

Bieliūno laid, koplyčioj su ve-(Ugandoje ir to mažėjimo kalti- 
lioniu atsisveikino nemažas bū
rys giminiu, bičiulių bei pažįs
tamu. Po pamaldų par. bažny
čioje nemažas tautiečių būrys 
su mašinų vilkstine velionį pa
lydėjo į kapines. Kai kurie žmo
nės pasigedo liet, draugijų, ku
rioms velionis priklausė bent tis: iš 14,000 beliko vos 2,000. 
atstovų. .. .Magd, š-nė

paskelbė pranešimą apie 1958 
metais Kyštim miestuke Uralo ; 
kalnuose įvykusią eksploziją, ku
rioje žuvo šimtai žmonių.

Tumerman buvęs pakeliui į 
statybos vietą šiauriniame Urale, 
kur prie Belojarsko buvo stato
ma pirmoji didžiulė atominė jė
gai nė:

“Mes privažiavome vietą, kur 
buvo išstatyti perspėjimai vai-

> mo- 
langus ir važiuoti 

įmanomai greičiau nesustojant”, 
pasakė jis.

Paklausiau savo šoferio, ko
dėl jis negali sustoti, ir jis man 
pasakė, kad prieš keletą metų 

is suorganizuotoje j įvyko milžiniškas sprogimas ir 
........................ : nuo to laiko viskas liko “kaip

j \Vehneną, kur taip i
Abipus plento nebuvo nieko 

— plyna, tuščia žemė. Buvo me
džių ir žolių, bet kur anksčiau 
būdavo kaimai, ir gyvulių kaime
nės ir pramonės įmonės, ten ne
buvo nieko. Tik kaminai beliko.

DRAMLIAMS NEBĖRA
VIETOS' -

Mūsų gadynėje vien Afrikoje 
išlikusių stambiųjų laukinių gy-

I TRUMPA!

i , - ..•nviių | ruotojams uždaryti savo 
apsk.! torvežimių I——

. — Stasė ir Jonas Šiaučiūnai, 
'Ciceroje, švenčių proga sveiki
na visus savo gimines, draugus 
ir pažįstamus. Vietoje sveikini-' 
rnų kartelių siunčia auką Nau
jienų laikraščio mašinų fon-.— Antanas Radžiūnas, Oma

ha, Nebraska, tapo Naujienų 
skaitytoju užsisakydatnas jas i 
vienerių metų bandymo laiko- — o f
tarpini per tautiškos ir patrio- klubas paskyrė $25 Naujienų 
tinės spaudos platintoją Stasį Paraliia^ ir juos? kartu su gerais 
Pangonį. Dėkui p. A. Radžiūnui ^nkėjirnais atsiuntė per p. AL 
už dėmesį, o p. S. Pangoniui už ( -
patarnavimus, atliktus visiškai ponioms. Be
veltui, netgi apmokant susiraši
nėjimo išlaidas. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun-

- Chicagos Lietuvių Moterų

doną Torok, Dėkui valdybai ir

kitų ,darbų, klubas kasmet su
ruošia debiutancių Gintaro ba
lių tikslu puoselėti lietuvių kul- JCX.M.O jVX. -1UUJ1V14VO JT X O. Oi V4AA“ . _ , ‘

čiamos suspažinimui 2 savaites j ir juos pro-
nemokamai pagal gautus pa-|^ .7- . ■ spaguoti amerikiečių visuome-
geidavimus arba platintojų at- neJe* 
siųstus galimų prenumeratorių 
adresus.

— Inž. Vismantas, gyvenantis 
Bogotoje, Kolumbijoj, perskai-

— Susivienijimo Lietuvių A- ^auPeriose aprašymus apie 
menkoje 6-tos Apskrities vai- KolunaMjbs lietuvių gyvenimą
dyba Chicagoje paskyrė Naujie ir jų Įsikurdinimą, atsiuntė Nau
nų paramai ^50 ir ju'os atsiuntė Jien?“sPadėk? I)er žurnalistą

Stasį Juškėną.

HfeLP WANTED — FEMALE 
Darbininku reikia

• SEWING
MACHINE

OPERATORS
Full Tune. * 
Excellent Benefits.

Call For Appointment:

583-8800.
NEEDLECRA

■ Corp. . '
FT

of America -
3900 N. Claremont

RENTING IN GENERAL 
..Nuomas

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

.Tel. .925-9347.

RE ESTATE.
£6.-.;?’* --rr;------ ■ - --------------------------- ----------~----

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE M>8 SALE
, Namai, Žarna — Pardavimui | Namai, tame —'Pardavimu*

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KKJ1MAIS

OtL VISŲ INFORMACLT. «B23PK1T£S I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
. . . ’ . PETRAS KAZAN AUSKAS, PresidenUa

2212 Vv. Cermak Roar Chicago II Vlrgini? 7-7747

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš SI9,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas 1^ vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

SV SAVAIS APLINKUI

ninkas yra žmogus, kurs besi- 
veisdamas vis labiau iš jų ati
ma žemę. Per paskutinius 2 me
tus Tsavo Nacionaliniame Par
ke, Afrikoj, iš 36,000 beliko 20,- 
000; Ugandoje dramblių naikini
mas yra dar labiau aliarmuojan-

Kenijoje drambliai nyksta kas
met po 18,000...

Mūsų epochos drambliai yra 
palikuonys buvusių už save dar 
stambesnių gyvulių gyvenusių 
dar prieš “Didįjį Tvaną” ir Le
dų Gadynę. Dramblių pratėvių 
palaikai randami Europoje, Ja
ponijoje, daugiausiai Sibire, pa
vadinti mamutais (mamontais) 
ir mastodontais. Mamutai mok
sliškai pavadinti “elephas primi- 
genius”. Daugiausiai priešisto
rinių dramblių (elephas, elefan- 
tų) liekanų rasta Sibiro pau
piais: amžinai įšalusius ir gerai 
išsilaikiusius randa Kolymos 
upės įtakos Beriozovkos paupiais. 
Vieno tokio skrandyje dar buvo 
apie 15 kilogramų nesuvirškin
to “šieno”, o Indirkos paupyje,

Ilgai sovietų slėpta 
atominė katastrofa
St. Petersburg Times š. m. 

gruodžio 8 d. žinioje iš Rehovoth, 
Izrael. antrašte “Ex. — sovietų 
mokslininkas Robert Rosenberg 
pasakoja apie branduolinės ka
tastrofos vietą”:

Rehovoth, Israel. — Moksli
ninkas, kurs matė branduolinės 
(atominės) katastrofos padari
nius Sovietų Sąjungoje, sako, 
kad šimtai ketvirtainių mylių 
žemės paliko dykvietė. Kiek 
akys galėjo apmatyti, nebuvo 
jokio kaimo, jokio miestelio, jo- j
kio žmogaus”, kalbėjo Leo Tu-; Jakutijoj, rastas vienas gerai 
merman, Weitzmanno instituto išsilaikęs mastidonto skeletas.

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

per iždininką Petrą Bružą. 
Dėkui valdybai ir visiems šios 
apskrities aktyviems nariams, 
suruošusiems šiemetinį SLA or
ganizacijos seimą, gi sekančiais 
metais pasiryžusiems įrašyti 
naujų narių ir atlikti kitus tau
tinius be patriotinius darbus.

— J. Pape'iučka iš Marquette 
Parko apylinkės gražia lietuvi
ška atvirute pasveikino visus 
Naujienų darbuotojus ir bendra 
darbis, o Mašinų fondui atsiun
tė §35. Dėkui už sveikinimus ir 
už dovaną.

— Pranas Dauginas, SL Ca
therines, nt., ilgametis skaity
tojas ir rėmėjas, iš anksto be 
raginimo pratęsė prenumeratą 
per mūsų bendradarbį p. J. ša- 
rapnicką, taip pat per jį įteikė 
$10 Naujienų paramai. Dėkui.

— J. šarapnickas iš St. Ca
therines, pratęsė iš anksto savo 
prenmeratą ir ta proga atsiuntė 
§30 Mašinų fondui.
nuolatinį bendradarbiavimą, į
Naujienų atstovavima ir už au- stijoje, yra draudžiama važiuo- 
ką.

— Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas, 3655 NW 34 St., Miami, 
FL 33142, paskyrė Naujiedu pa 
rainai §25 ir juos atsiuntė per 
ižd. Bonifacą Bukauską su to
kiu jo laišku: “Miami Ameri-Į 
kos Lietuvių Piliečių klubas, su

PASENĘ ĮSTAT. NUOSTATAI 
....— Pagal seną įstatymą Tru
ro, Mass-, jaunas vyras negali 
tuoktis, kol jis menušovė šešių 
juodų paukščių ar trijų varnų.

— Yra prieš įstatymą važiuo
ti, su kupranugariu Nevados vai 
stijos vieškeliais.

— Idahos įstatymas laiko ne- 
legališku veiksmu dovanoti sa
vo numylėtinei (sweetheart) 
saldainiu dėže sverianč a ma
žiau negu 50-svarų.

— Garsiai Šaukti ką nors gat
vėje yra prieš įstatvuną Valen
tine m., Nebraskos valstijoje.

— Marblehead m., Mass, val
stijoje, yra nelegalu pereiti gat
vę skersai sekmadienį, nebent 
tai būtų absoliutiškai būtina.

— Kelneriams-Tapekoj, Kan
sas valstijoje, draudžiama pa
tarnauti klientams, pilant vyną ,į

Dėkui už, arba tos puodukus.
— Glendalejer, Arizonos yal-

• G E R I A U S I A D O- 
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 savo 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. Bačąūs- 
kas, 84-55 86th Ave., Woodha
ven, N. Y_. 11421.. Knygos kaina 
?10. (Pr.)

• TERROS DOVANŲ PRE- 
KYBAŲ3237 W. 63 St., telefonas 
434-4660,, iki Kalėdų atdara 
pirm.-penkt. nuo 10 iki 8 v. v.; 
šeštadieniais nuo 10 iki 6 v. v., 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 v. v.

• (Pr.)

: • Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar'asmeniškų švenčių ir 
kitomis . progomis Naujienos 
yra. gerausia dovana, išreiškian
ti daug horinčiuš ’sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos Sveikins mylimų as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dieni Užsakykite j as. Užsaky
mui, rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. 60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. (Pr.)

t a u j lemu Mb giemei suėjo ^0 metų Minint tą snkaktĮ, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmu- 
aui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
Oiamai Naujienų platinimo vajus.

< WJIEN0S tvirtai stovi ir kovoja ai Lietuvoa tr psvergtų 
□eidamos ir nesidėdamos i sandėrius ra okupantais 
Mnlals.

Išlikimui skei-

Uetnrltj laisvu 
ar ju tgalio-

ti automobiliu atbula kryptimi.
— Nebraskoje viešoje vietoje 

šnypšti (sneesing) įstatymu yra 
draudžiama.

—Tdahojė jūs ’negailite pirkti 
vištą (chicken) sutemus be šeri- 

ifo leidimo. * ■ , .
1 — Senas Bostono įstatymas 

n.k/O X71LLUY1U. JL iUUVlll ZV1 O U V

prasdamas spaudos ~ sunkumus Audžia piliečiams,, maudytis 
ir reikšmę, sveikindamas Kalė-; dauSiau ne^ kart? savaltėJe- 
du ir Naujų Metų proga, siun-į — Massachusetts valstijos įs- 
čia šią kuklią auką”. Dėkui vai- fa tymas draudžia rodyti kino 
dybai ir visiems to klubo na-1 filmus, kurie tęsiasi ilgiau ne
riams. gu 20 minučių. Parinko P. Fab.

FIGHT HEAPT DISEASE

I GIVE HĖART FUND I

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance,. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

' .... -
ELEKTROS ĮRENGIMAI. 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą, 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. Vk vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedu. Sausu pušų beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700. / • -
'____ ?_____ \
VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 

9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P^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 ^nrkel $38,000

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

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

GRAŽUS TVIRTAS- 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marnuette Parke. Vvras keliamas
do Nanin Metu kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigu.

BEST THINGS IN LIFE

Call Frank Zapolis 
3208V2 W.95trh St.

GA 4-8654

STATI FA1M

INSUSAMCI

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu1 Jums gali daug 
oadėti teisininko Prano šulo pa- 
-uošta. teisėjo Alphonse Wells 
oeržiūrėta. “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3..Su legališko- 
mis formomis — $3.50,

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

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

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. __ ___________________________________ $8.00

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
'igoninpc Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gem ranku priešais parką. 
Nauias eazo šildymas ir nam'a elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STRPET

Tel 737-7200, arba 737-3534.

GUILDERS AND CONTRACTOR’
Namu Ststvha ir Rs'manta*

FETHNG CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulis užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN'AVE. 

Mcago. m. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
7—£0 M AMŽIAUS VAIRUOTOJA 
Tiktai 574 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas penftninkimf 
Kreipti: . _

A. L A U R A ’ T ' S 
4445 So. ASHLAND AVR. 

52347/3

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3ES j.
•" Perdavtaas ir Tiisynisz

2644 WEST 69rh STREET
Teletj REpvblic 7-1941

NAUJIENOS palaiko tisas lietuvių dera o tratinės grapes, jų bendras tastltu 
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Cudėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo rajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
cpaudos pirmūnų pavyzdliais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
caip pat pavergtos Lietuvos ir ios žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesMM.
KAINUOJA: Chlogo|« Ir Kinidoft mwtimi — $30.00, — $18.00

rrlmi mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metimi 
— 526.00, pusei moty — $14/X), vienam m4n. — $230. Užsieniu©- 
te — $31.00 metama. Susi pažinimu J siunčiama aavaltf nemokamai.

tašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

KNYGA APIE LIETUVA ANGLŲ KALBA
LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY 

by A. J. KASULAITIS‘
Si, tik iš spaudos išėjusi, 268 psl., iliustruota Europos —Lietuvos 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 praeitį arčiau pažinti.

Knygos autorius, Algirdas J. Kasulaitis, mokslus baigęs jau čia JAV, 
žinomas kaip redaktorius, publicistas. Krikščionių Demokratu, veikėjas, ilga
metis VLIK O bendradarbis. Knyga, LEONO X111 FONDO leidinys, skoningai 
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

rūpinimą.__ _____________ ..._____ _______________
Dr. A. J. Gus sen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------
Minkštais viršeliais tik-------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ---- :—2----

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So< HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6C608

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 2S4-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
Ikviertmai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZIN'KAS. 4645 Archar Ava 
Chlcaoo, III. MC32. Tol. Y A 7-SttO

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St,

Chicago. Ill. 60608

Q Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

ADRESAS ____ __________________________________________

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ į , >

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo PsmSrL Mnus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviiky vietovardžiu ražas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. ‘

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

NAUJIENOS :‘ ■
1739 So. Halsted St, Chicago, M. 60308

4

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Hikted Ft., Chicapo, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VAL ANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKTENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Dideli* pealrinklmat pero* rOTla* Įvairių prekly.

' MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

4 _ MAUJIIHOt, CHICAGO t, Wednasday, Pwember U

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

vieninteli 
ILetuvį kailininką 

ChlcflLgoje

NORMANĄ

el. 263-5826 
(ptaiffos) ir 
677-8489

(buto)

185 North W*b*>h Areno#

3..Su



