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IR VISUS JĖZUITŲ VADUS
Jėzuitai nemanė, kad patriotinė Chicago 

gali pasakyti jiems didelę teisybę
Chicagos jėzuitų vadovybė buvo įsitikinusi, kad su lietuviais 

ji gali daryti kas tiktai jai užeina ant seilės.' Tie laikai jau praėjo. 
Ne tik Jėzuitai, bet niekas šiandien susipratusio lietuvio negali 
ilgai apgaudinėti/.Praeitą savaitę jėzuitai žaidė su lietuviais, kaip 
katinai su pelytėmis. Vieną dieną jie pasakojo, kad jėzuitų na
muose Maskvoje sukti filmai nebus Todomi, o kitą dieną jie kai
taliojo savo nuomonę, .iškarpė filmą ir aiškino, kad Vilniuje suk
tas ir Maskvos suplanuotas filmas tikrai bas rodomas.

Jėzuitų namų viršininkas tė
vas Algimantas. Kezys gr. 5 d. 
lietuvių delegacijai aiškino, kad 
filmas nepavojingas ir ne pro
vokacinis; kad jis kultūrinis, to
dėl ir bus rodomas. Kada pro
testų banga iškilo aukštai, tai 
jis su protestuotojais ir kalbėti 
nenorėjo. Užsidarė savo kam
bariuose ir net telefonu nenorė
jo atsakyti. Kai gruodžio 12 d. 
pas jį nuvyko antroji delegaci
ja, tai jis pasisakė, kad iš fil
mo jis pats iškirpęs visas, pro
vokacines vietas ir filmas pada
rytas nepavojingas. Jeigu jau 
už savaitės jis padarytas ^nepa
vojingas, tai anksčiau jis buvo 

'' 'pavojingas/ Kuriais sumetimais 
jėzuitų vadas buvp pasišovęs ro
dyti bolševikų, gamintą filmą be 
jokių iškarpymų 7 e

Piketąvimą mačiusieji žino, 
ko lietuviškoji Čikaga iš jėzuitų 
norėjo, bet platesni-’ Amerikos 
sluoksniai apie piketavimą nie
ko nežino. Jau minėjome, kad 
lygiai penktą valandą vakaro, su
lingavo tikras plakatų imškas. 
Vieną kitą jau'paminėjome, bet 
šiandien duosime žmonių rei
kalavimų, išdėstytų plakatuose,, 
ryškiausias mintis, štai kaip tie 
plakatai skambėjo/.

Jėzuitai “praregėjo”, eina jau 
su pavergėju! šalin bolševiki- 
nius filmus! Brežnevas, Vaiš- 
nys, Kezys — karti/ veikia visi 
trys! Jaunimo centras lietu
viams katalikams, ne burliokų 
pakalikams! šalin raudoną pro
pagandą iš Jaunimo Centro! Jė
zuite! Apgaulė ir melas — ko
munistų kelias! Lietuviai auko
jo ne komunizmo peryklai! ša
lin stribus! Gana aukų jėzui
tams! Jėzuitai, nenuodykite jau
nimo! Jėzuitus — į Sibiro kur
sus ! Tėve Kezy, nežaisk tautos 
garbe! Jus pasmerks prisikė
lusi Lietuva! Nepiknaudokite 
Jėzaus vardo! Modernūs jėzui
tai 
nespiaudykite į veidą nukryžiuo
tai tautai ir Bažnyčiai! Jėzuitai 
su Roma, ar Maskva? Jei Roma 
nerūpi — duos velnių Artupe! 
Pašalinti Jaunimo Centro direk
torių! Jus pasmerks prisikėlu
si. Lietuva! ir Jdti.

čia paminėjome tik lietuviškų 
plakatų tekstus, bet panašias 
mintis skelbė ir angliškai para
šytieji.

Jėzuitai neturėjo drąsos iš
kišti nosies iš savo namų ir pa
sikalbėti su piketuotojais. Jie 
išsiuntė vargšą Petrelį, kad jis 
surašinėtų piketuotojų vardas 
it lozungus, bet jam popieriaus 
pritrūko. Jis užrašo kelių pla
katų tekstus ir bėga į vidų ro
dyti viršininkui ar Kijausko at-

TRUMPAI IŠ VISUR

Carter rinkimus laimėjo 
1,680,000 balsų dauguma

WASHINGTONAS. — Lap
kričio 2 dienos rinkimų patikri- 
Įnimas nustatė, kad Jimmy Car- 

■ Įter balsų gavo 1,680,000 daugiau 
už prezidentą Fordą. Surinkus 
balsus iš visų 50 valstijų ir Ko
lumbijos distrikto, Carter gavo 
40,827,292 balsus, o Fordas ga
vo 39,146,157. Nepriklausomas 
kandidatas. Eugene McCarthy 
gavo.745346. ''/

Kėsinosi prieš Libane 
krikščionių vadą,

. BEIRĮJTĄS. — * Dešinių jų 
krikščionių vadas Kerim Pakras- 
douni išvengė mirties, išlipo• iš! 
savo ’ automobilio pusvalandžiu 
pries bombos sprogimą, • suplai- 
šinųsį visą ąutbmdbilį. N

-Arabų Lygos nusiginklavimo 
!kdmisija kreipėsi į prezidentą 
Eliąs Šarkį7 su prašymu konfis
kuoti giiiklus. iŠ visų libaniečių 

, -į jtięk dėšipįųjų, tiek kairiųjų 
milicininkų/ J .

Sovietai pakeitė Maliką * 
lYojahovskiu / 

X * ' * . , ■
AIASKVA. OleĮas Troja- 

novskis, buvęs Sovietų amba
sadorius Japonijai, paskirtas vie
ton Jokūbo Maliko nuolhtiniu 
SSSR ambasadoriunji prie Jung
tinių Tautų. Trojanovskis, 57 
metų amžiaus, yra sūnus pir
mojo 
Jungtinėms Valstybėms ir yra 
studijavęs Swarthmore kolegi
joje prie Philadelfijos. Tass ne
pranešė dėlko yra atšaukiamas 
Malikas, kurs Sovietus atstovavo 
JT per 14 metų. • ,

sovietų ambasadoriaus

modernūs judai! Jėzuitai,
Išsprogdino Bagdado 

• aerodroma
C

TOKIJO. — Atskridęs iš Ira
ko Japonijos lėktuvai, praneša, 
kad Bagdado Aerodrome sprogo 
padėta bomba, užmušdama ir su- 
žeidama mažiausiai 40 asmenų, 
kurią žinią patvirtino ir Japo
nijos pasiuntinybė Irake.

Oats bendrovėsTurtinga Quaker 
tarė.lšdalinti didoką šėry skaičiy. 
navęs bent penkeris metus, gavo 
muose. ,Bendrovė jau yra isdaiir 
didelė bendrovė šitokio žingsnio

Saudi Arabijos degalų ministeris 
siūlo kainos visai nebekelti «

DOHA. Qatar, Persijos įlanka. — Suvažiavę degalus gami
nančių valstybių atstovai siūlė kelti degalų kainas, bet Saudi Ara
bijos degalų ministeris šeichas Jamani pasiūlė bent 6 mėnesius 
kainų nebekelti. Irano degalų ministeris, pildydamas šacho įsa
kymą, spyrėsi kainas kelti, bet Saudi Arabijos pasiūlymas visų 
rimtai svarstomas. Tvirtinama, kad Irano šachas labai nepaten
kintas kitų valstybių abejonėmis. Jis reikalauja, kad degalų kai- 
.i- s tuojau būtų pakeltos, nes Amerikoje gamintos mašinos taip 
pat yra brangios.

, norėdama padidinti savo bazę, nu- 
tarnautojas, o jy yra apie 6,000, istar- 

šerus ir galės dalyvauti šerini rikę susi r n ki- 
už pusantro milijono doleriu. Jokia kita 

imtis. .

IZRAELIO VALDŽIA GAVO PASITIKĖJIMĄ
JERUZALE. — Izraelio valstybės ministerio pirmininko Yit- 

zhako Rabino vadovaujama vyriausybė gruodžio 14 gavo par
lamento pasitikėjimą. P

Už koalicinę Rabino vyriau
sybę balsavo 55 balsai, pasisa
kius prieš 48 balsams ir 9 susi-

^ Izraelio parlamentui nagrinė
jant vyriausybės pasitikėjimo 

klausimą, arabų jauniinas Rama
llah mieste, vakariniame Jorda
no upės krante, ruošė demons
tracijas prieš Izraelio okupaci- 
ją. J

Sen. MansfielcTas

• WASHINGTONAS.. — Sen. 
Mansfieldas apsilankęs Kinijoje,
Japonijoje ir gal būt, kitur, pa- t- val jždo M.
rase didesnj raportą, kuriame 
primygtinai pataria Amerikos

vyriausybei atitraukti iš Pie
tų Korėjos atominius ginklus ir' paramą namus perkantiems be- 
net kariuomenę. Kitaip sakant, I namiams ir paremti namų staty- 
palikti p. Korėją nežinomam Ii-1 bos biznį.
kimui.

Be to, senatorius pataria pri
pažinti komunistinę Kiniją, Viet
namą ir Kombodiją, ir nedel
siant užmegsti su jomis diploma
tinius santykius. Taipgi nesi
priešinti jas priimant pilnatei
siais nariais į Jungt. Tautas.

Esą, Amerika turi gerus san
tykius su visais Azijos kraštais, 
išskiriant š. Korėją, Vietnamą 
ir Kiniją, kurias Amerikos ad
ministracija ignoruoja. Gerų 
santykių labui, reikėtų paauko
ti Taivaną.

Meksika griežčiau

Carteris sudarinėja

ATLANTA. — Gruodžio 9 d. 
prez. Carteris pasirinko du nau
jus kabineto narius: Bendix 
bendrovės direktorių W. M. Blu- 
mentali ir kongreso.rūmųatsto
vą demokratą B. Adarnsą. Pir
masis bus valstybės iždo sekre
toriumi, o antrasis — susisie
kimo.

^Minėtų asmenų pasirinkimą 
pranešdamas prez. Carteris iš
gyrė jų gabumus ir veiklą. Vien
kart jis nupiešė juodomis spal-

Planai pagyvinti
4? win]?

WASHINGTONAS. — Kraš
to ūkiui merdėjant ir vis nežy
miai smunkant, prezidento Cąr- 
terio ekonominiai patarėjai pa
taria prezidentui, su kuo sutin
ka ir pats Carteris, kad naujoji 
Amerikos administracija skubiai .
mažintų mokesčius pavieniams vomis Amerikos krašto ūkio pa- 
asmenims ir prekybininkams 
bei bendrovėms, pažadant ateity 
dar daugiau sumažinti; išplėsti 
viešuosius darbus, ir nuteikti 
subsijas bei paramą bendrovėms, 
kurios aprūpina darbais bedar-

gaiš finansiniai blogai besiver
čiančias miestus arba kurių eko- 

j nomija yra- pašlijusi; suteikti

kovos su narkotikais iaišk™į
. —-LNau

Jėzuitas Borevičius, nepaten-f joji
kintas dabartine vadovybe ir ne
pritaręs tokiai jėzuitiškai po
litikai, pirmadienio rytą išva
žiavo. Vieni sako, Had jis pa
noro užsidaryti į viėnulyną vi
sam amiidi, bet kiti pasakoja, 
kad jis išvažiavęs į Floridą. Jis 
buvęs priešingas rusiškų filmui 
rodymai jėzuitų salėse.

* ’ ■* Reporteris alkos.

Būk tai toms programoms pra
vesti pradžiai bus skirta 15 bil. 
dol.

Tyrinėja prezidento 
Kennedžio nužudymą

Naujas kongreso sudarytas 
komitetas tirti prez. Kennedžio 
ir Ąlartyno Liuterio Kingo nu
žudymą, pradėjo darbą, kongre
sui jo išlaidoms suteikus 6.5 mil. 
*dol. Komitetas yra susiįdoma- 
vęs mafijos žudymais. Jis spė
ja, kad Sam Giancana ir John 
Rosellio nužudymas gali turėti 
ryšio su prez. Kennedžio nužu
dymu. šį 'klausimą komitetas

dėtį ir tuo pačiu jis įspėjo So
vietų lyderius, jog nesusitarus 
ir nepasirašius ginklų apriboji
mo sutarties, bus: grįžtama prie 
ginklavimo lenktynių/ ■ "

Po to, prez. Carteris visus nu
stebindamas pranešė, kad šią 
savaitę jis dar nebus pasirinkęs 
asmenį gynybos sekretoriaus 
vietai užimti ir taipgi, kad bu
vusi IBM bendrovės direktorė 
Jane C. Pfeiffe nebus nariu jo 
būsimo kabineto, kadangi ji at
sisakanti.

Manoma, kad prez. Carterį 
spaudžia demokratų partijos 
vanagai neskirti Haroldą Brow- 
ną, anksčiau buvusį oro jėgų se
kretorių, gynybos sekretoriumi.

Pirmas Vietnamo komunistų
• kongresas

BANGKOK, Vietnamo komu
nistai antradienį pradėjo savo 
pirmąjį partijos kongresą 17

CIUDAD DE MEXICO. —
"aujojo Meksikos preidento nau-

i administracija užtikrino 
Amerikos įstaigos kovai su nar
kotiku šmugleriais administrato
rių, kad Meksika nuo šiol pradės1 metų bėgyje. Pirmojo partijos 
griežčiau kovoti su narkotikų1 sekretoriaus Le Duan šešias va- 
platintojais ir naikins ne tik ka- landas trukusi kalba buvo išti- 
napių laukus, bet ir aguonų, iš sai transliuojama per radijo, 
kurių sulčių darome heroinas.

šiais metais apie 85-90% he-'i<>gi gerinti santykius ir su ne
rvino slėptai įgabenama ii Mek- - komunistinėmis Azijos valsty-

Duan pasakė, kad Vietnamas ry-

Mažuma jau skriaudžia daugumą

WASHINGTONAS. — Kali
fornijos universitetas kreipėsi j 
US Aukščiausiąją Teismą pra
šydamas nuspręsti ar nustaty
ti studentų priėmimo programą, 
siekiant labiau didinti mažumų 
priėmimą nėra diskriminacija 
prieš baltuosius. Tokios dis
kriminacijos pavyzdžiu nu
rodomas Kalifornijos aukšč. 
teismo įsakymas į Kalif. univ. 
Medicinos mokyklą priimti ekst
ra 16 spalvotų mažumų kandi
datų. atmetant prašymus dau
giau kvaliffikuotų studentų.

Saudi Arabijos atstovas Ja
mani aiškina, kad gaminių kai- 

į nos dar daugiau pakilsiančios, 
■ jeigu žaliavų valstybės žymiai 
pakels degalų kainas. Jis pata
ria atkreipti dėmesį ne tik į ara
bų valstybių ūkį, -bet ir į viso 
pasaulio ekonominę struktūrą. 
Kiekvienam aišku, kad pakėlus 
degalų kainas, gamintojai bus 
priversti kelti ir gaminių kainas. 

|nes nuo žibalo ir įvairaus alie- 
tjaus kainų priklauso pramonės 
gaminių kainos.

Į Dohą suvažiavo iš žemės 
siurbiamų degalų valstybių at
stovai. Saudi Arabijos atstovas 

„pasiūlė nutarti nekelti kainų 
bent 6 mėnesius, bet jam data 
nėra esminis dalykas. Galima 
nutarti nekelti kainų 6 mėne
sius, bet galima jų nekelti ir 
ilgiau. Degalus gaminančios 
valstybės aliejaus kainų nekėlė 
nuo 1975 m. spalio mėnesio. Ųž 
statinę degalų dabar moka 

1 §11.51. 'Nutarimas sakė, kad šios 
kainos bus imamos iki ateinan
čiu metu sausio 1 dienos.

šeichas Jamani patarė nekel
ti kainų, nes viso pasaulio ūkis, 
kaip rodo paskutinio mėnesio 
ekonominis prekių ir gaminių 
judėjimas, nėra toks džiuginan
tis. Pasaulio ūkis atsigauna, bet 
jis neina tokiais sparčiais žings
niais, kaip kai kas norėtų. Ja
mani apskaičiavo, kad būtų ge
riausia nekelti kainų bent iki bir
želio pabaigos, o tada tie patys 
atstovai galėtų suvažiuoti ir 
klausimą pasvarstyti.

Saudi Arabija išsiurbia dau
giau negu pusę aliejaus, kurį 
pramonės valstybės šiandien 
naudoja. Jeigu Saudi Arabija 
viena nutartų kainų nekelti, tai 
kitos valsstybės mažai ką ga
lėtų padaryti, nes jos žino, kad 
bus perkamas pigesnis aliejus. 
Jos bijo, kad nenustotų šių die
nų aliejaus rinkos. Suvaziavu- 

I šieji pastebėjo, kad šiais metais 
| visos pramonės valstybės, išsky- 

--- ------ — v rus Amerika, perka žymiai ma- 
departamento, darlx> ir doktoran- Liau dc^lu arabu vaistybių. 
tų pasiūlų skirtumas galėtų su-į Vienur patys pramoko pasiga- 
mažėti, jei studentai j tai ^tsi-|mjntj rgjkaijngų degalų, o kitur

Pietą Afrikos

JOHANESBURGAS. — P. Af
rikos ekonominė padėtis piešia- 

\ma juodai. Joje reiškiasi gili 
'recesija, kuri gali paaštrinti ra
sinius neramumus. Apie 700,000 

■ juodųjų darbininkų yra atleisti 
iš darbų, kurie negavo jokios 
kompensacijos ir negauna pa
šalpos.

Infliacija P. Afrikoje siekia 
11%, o ekonominis augimas ar
ba produktingumas mažėja ir 
yra fiūSSūtikęs 'iki minus -.752/ 
"Baltieji'gyventojai bėga iš P. 

Afrikos r kitus kraštus, daugu
moje Į Angliją. Jie sako, kad 
P. Afrikos vyriausybė yra su
stingusi savo neveiklume. Tas 
reiškią, kad neramumai ir riau
šės gali apimti visą P. Afrikos 
teritoriją.
i Koks 1,000 juodųjų jaunų ak
tyvistų yra pabėgę iš P. Afrikos, 
6 daug didesnis skaičius sulindo 
į pogrindį.. Sklinda gandai, kad 
P. Afrikoje gali prasidėti tero
ristiniai veiksmai plačiu mastu. 
Kai juodukai išsprogdino vie
name Johaiiėsburgo restorane 
bombą, tai P. Afrikos teisingu
mo ministeris James Krugeris 
pareiškėi “Ąš;netikiu, kad mies
tų’ teroristai galėtų pasirodyti 
išlindę iš pogrindžio. Policija 
yra gerai pasiruošusi visokiems 
įvykiams”. Vyriausybė, žinoma, 
imasi kontrapriemonių: šimtai 
afrikiečių yra suimti ir laiko
mi areštinėse.

Perdaug doktorantu
WASHINGTONAS. -A Darbo 

departamento surinktomis žinio
mis, nuo 1974 m. iki 1981 m., 
asmenų turinčių doktoratus — 
PhD bus apie 420,000, o tuo tar-i 
pu per tą laiką tarnybų teatsi- 
ras apie 200,000. Pasak darbo

žvelgtu ir sumažintu savo išsi
mokslinimą.

BOMBA UŽMUŠĖ BERNIUKĄ

SEATLE. — 14 metų mokinys 
žuvo nuo pašto dėžėje sprogusios 
bombos, kurią jis pats padarė ir 
pats įkišo j pašto dėžę. Sprogusi 
bomba ištaškė pašto dėžę į šipu
lius, kurie užmušė “bombų spe
cialistą”.

Japonai perdaug laivų stato
BRIUSELIS, Belgija. — Pran- 

cūija paskatino savo partnerius 
— Bendros Europos Rinkos da
lyvius daryti žygius prieš Ja
poniją, kad sumažintų laivų sta
tybą. Japonija šiuo metu sta
to 75 nuošimčius visų naujų lai
vų, nejausdama, kad Europos 
laivininkystė yra “rimtoje bė
doje”. Bendros Rinkos valsty
bės pasiūlė Japonijai sumažinti 
laivų statybą iki 50%.

pramonė ieško būdu apsieiti vi
sai be degalų. Jie bando dar
ban įkinkyti vėją ir saulės ener
giją. Visa tai atsiliepia į arabų 
valstybių pajamas.

WASHINGTONAS. — Naujas 
komitetas tyrinėti prez. Kenne
džio nužudymą, pastebi, kad JAV 
slapltoji žvalgyba yra neviską 
pasakiusi Wareno komisijai.

šaltas
Saulė teka 7:06, leddžiaai 430



Dėsto RIMAS NERIMĄ VILIUS

Komuaistiaė pasakėlė < demokratįją, LKP Centro Ko- 
ruošįantis KaJėioms. rišo pJ?iteta*.1939 t <*-

šaulio vaikučiai mėgsta kiaušy- r^^esi j Katalikiškąją ūsuo
ti pasakėles. Mūsų vaiku mėgsta jmer^ ra-ė. ū kiti esame 

I metonos fašistinio režimo prie- 
lai, demetrątijos šalininkai, Lie
tuvos nepriklausomybės gynimo 
{alininkai. Mes pabrėžiame, kad 
mūs neskiria tie reikalai ir nuo 
kat» ūkiškų masių. Nors mes 
nieko bendro neturime su bet ku- 
ia religija, bet esame są'inėt 
laisvės šalininkai ir kovojame 
>rieš bet kokį tikėjimo persekio- 

į imą. Todėl mes galime tik pri- 
arti... mintims dėl galimo kata

likų ir komunistų bendradarbia
vimo... t

metu j Redaktorius A. Limbą užmir
šo pasveikinti Cicere miestelio 
bendradarbiaut o jus,, konfedera- 
us ir sovietinių filmų festivalio 

. engėjus. S. Bukis

miausios pasakėlės yra apie Si- 
guts ir Laumę - raganą, apie 
Raudonkepuraitę ir vilką, taip 
j at apie kitus gerus vaikus, ku
liuos piktieji pasakų veikėjai, 
net kalvėse pasiploninę savo lie
žuvius, gundo bendradarbiauti. 
*'įaisvės” savaitraščio 50 nr. 
į< ėta tokio stiliaus pasakėlė apie 
komunistų santykius su tikin
čiai iais. Ten cituojamas tary
ti nis mokslininkas Juozas Jar
malavičius ir rašoma:

— ’ ašistinio režimo
J retuos Komunistų Partija ne 
1 a t kreipėsi Į krašto tikinčią
ją > is.iomenę, siūlydama jai ben- 
< Torn is pastangomis kovoti už

Pirmoji vadoj avimo pinama.

Drąsūs vyrai žmonos įtaka
i ■’

/Igiiifcas rarriiešė iš Montes--
sori mokykies knygelę įr vartė’ Vienas Amerikos . turtuolis 
ją kartu sų tėvų, žiūrėdami pą-1 susirūpinęs didėlė savo žmonoj 
veikslus. i biAa? Kalėdų švenčių puoga vie

— Koks čia žvėris toks pik- , ša? paskelbė duosiąs maišą pi 
tas? — klausė Algiukas.

— Tai Tūtas, žvėrių karalius..J jrodyi
— Ar tą jo bijai, tėveli?
— Na, visai ne. Aš nei vilko,

nei meškos nebijau...
— O kas tas toks didelis ?

. i ui i.ram .lys. Kai jis su-
ta t i -'i eą medį su savo

:i -:u iš.aują.
Ar tu ir jo nebi ai?

— ? išku, k-ad ne. 0 ką
man gali padary j ’

— 77ai tu. tėyęiį !-aip ir
eci drąsus: mudu bijome
mani' ”

j nigų tam vedusiam vyrui, kuris 
£

įtakoje. Iš daugelio vedusių]i 
atsirado -tik vienas, kuris Įrodė 
kad jam-žmona neturi jokios ita 
kos. Bet kai jis atėjo su maišu 
-a: įimti pinigų, turtuolis jo pa

klausė:

kad nesąs savo imoRO:

jis

aš, 
tik

Kodėl atsinešei tokį maž 
nąlšą?

- Toįą map dąvė :’mona.
<’a- i. iiį tu esi saT. t 

m<> tęs ’takpie sušuko turtuoli: 
■ t ligi it tu pinigų negarsi

ji, — atsikirto pardavėja, bet 
kHenttas taip jai aiškino: j

Aš jums įrodysiu. Nusipirkęs 
vaistų už $10, gali juos vartoti 
bent 30 dienų, o šiuos tavo py
ragaičius aš galiu iškart sųval- 
gjti. Jie man tik per 10 dienų 
kainuotų $14.90.

liaįniė ir infliaciją

— Gavau už dvi savaites atos- 
;ogų $ 100, bet nežinau, ką su jais

ir tuz Brutai, prieš mane?

Magaryčios
Greita diagnozė

Pilietis nuėjęs pas daktarą

— ikonas daktare, kas daryti,

— Labai paprastai. Padėk į 
:anką.

— Kodėl į banką? Juk aš tuos 
00 dol. gavau už atostogas, tai

.elkia kaip nors praleisti, kad 
nfliacija jų neprarytų...

Ceri patriotai

Mano kaimynai,, jauna porelė, 
gyveno rūsyje, už kurį nuoma 
puvo nesumokėta. Dažnai atei-. 
Javo pasiskolinti pieno, cukraus j skundžiasi; r 
ar druskos, net duonos, žodžiu, — ir onas daktare, kas daryti,
neturėjo ko vaikams duoti. Lie- geriant arbatą suskausta 
pos 4 dienos šventėje atėjo pats kakta?
vyras pasiskolinti $25 šaudymui. į Išimk šaukštelį iš puoduko, — 

Mano žmona davė penkis do-' atsakė daktaras, patyręs, kad pa- 
erius ir pasakė: į cientas, išmaišęs cukrų, šauks-

— Nusipirkit sau maisto, o tęlj laiko puodelyje. (V, Pr.) 
tada eikite pasižiūrėti, kaip.ki-j Sovietiškds išvykos
a šaudo... Don l ilotas .a šaudo...

iš ckeč'u enciklopedijos

lirtas —-č žaismąs, 
arp mergaitės, vyro, 
urs tuojau apkarsta, 
;enam nusigrauš.
ai'estiigumas — jausmo .

Pdjkjfir.ė pamoka, kaip reikia valdyti ir vadovauti

ieš ken. iantį ir vargšą, 
,i;iąų .š jo dainąi

[administracijos 
znelis puikiai tirpsta.
ui 'ės- — smi irstomos rodj klės 
misi, kelia rodyt
į, kurie dažniau uąklysta, 

.egu masės žmonės.
ui — žodelis nuolatinis 
ųstyme. kalboj,
et retai mes ji u.'.tiksim 
induose, spaudoj.
en “žinovai” operuoją 
iea žodeliais “taip”, 
cs juk jie garbės' atstovai — 
ebegal kitajp-
a’ia — teisybės šluota, 
alia — magnetas meilės, 
uią — aud^a varguoliui, 
ą’ią — imouijos baimė.
ąčiau galia sielos,
i” ’vt ry^rinep'’ valios — 

stipresnė už vaįdžįos.
a žavisi pasaulis-

Kazinierąs Ealtrukonis

Tarybinėje valgykloje

- Kokia čia mėsą atnešei 
••■’m au. kramtau ir per pen-' 
'('iką rain- čių negaliu kąsnio 
k amtyti — guodėsi valgyto-; 

is ke’rerivi. Kelneris atsakė:!
— Tai ir neskubėkite kram-* 

yti iki valyklos uždarymo dar ; 
ra dvi valant os.

(žavinga duktė)

f|£art) pabaigo’e prie Elbės su
siriko kareiviai; amąrikietis, 
ang.as ir rusas. Gerdami alų 
]įe' kalbėjo apie karo pabaigą ii 
atostogas. Amerikietis . sakė:

— Už savaitės aš skrendu į 
Rivierą,-o iš tetf"f Honolulu ir 
Havajus; . -į

— x4.š savo atostogas jau se- 
[. demonstracija. nai suplanavau; j^ai tik jas gau

siu, tai .tuojau į jnašiną krauni 
miegamus maišus, paiapnil^ tai. 
pat kitijs. kelionėje reikalingu; 
daiktus ir keliauju su visa Įeį- 
ma po visas Europoj valstybes, 
— pasakojo anglas. Rusas,iš: jų

• -Modernus vaikas rašė laiš
ką Kalėdą seneliui ir jį taip už- 
■aigė: “Išvardintų laiške dalykų 
aepristatymas bus laikomas var
totojų apgaule”.

9 Moralistai aiškina, kad vai-’ 
Ižia darosi sąžiningesnė: ant 

šių metų kalėdinių pašto ženk- 
ų yrą-atspausdinta kaina.

-•» -J---..

0 Ekonomistai džiūgauja, kad 
iemet nėra pakilusios kalėdi- 
ių eglučių kainos,- tik pirkėjai 
astebi skirtumą : jie lengvai pa
lekia-eglučių viršūnes.

r ii et: s. suvalgęs
. rp^ri’ė rądavėjvi:

- višta b”vo labai sena, 
a-ig'’5- npdavėjsų.
— Iš kur tu tai žinai?
— ''an dantys tai pasako.
— Bet višta juk neturi dan-

- — Kokįė jūs’esate svajotoja 
yažiųotrd^rilfeūjąrba automobi 
liu j užsienį ?^Mes užsienin tik 
su tankais keliaujam...

Modernus diplomatas
Montessorir^ipkykioje aiškino 

apie Baltą ir.-Į^imę geriau dubti, 
negu prąšyt^i<QBėdama .patirti, 
ar jos žodžiaL paveikė jaunųjų

— JęilŪ X’ Algiuk, turėta 
didelį ir mažą obuolį, tųi .kurį 
duotum sąvbj broliukui?

— Apie kurį broliuką j ūš .kaį- 
cąt.e f /įdįjį, ar mažąjį L—; klau
sė Algiukas.'

i

illIllshi'iK

e EĮplęgai nustatė, kad ro- 
ant nusiminusį arba-piktą, rei

dą panaudoti net 72 grupes rau- 
nenų, o juokiantis reikia tik 
aštuoniolikos. Magaryčių pilsty
tojai pataria šiuo atveju nebūti 
larbščiais, o būti tinginiais, su- 
vartojant 4 kartus mažiau ener- 
jijos savo nuotaikai išreikšti.

© Sovietinėje mokykloje ta- 
ybiųiąi mokytojai vaikams vis 
-aito j a: “Jūs, vaikai, užmirš
ite ką mokė tėvai. Dabar klau

sykite, ką aš jums sakau”...

Mozaikos ir magaryčių ko- 
egįįos nąrys'Kalėdų progą ga- 
o iš vieno bendradarbio meiliš

ką yokams atidarinėti įrankį su 
tdiių linkėjimų: ‘-Vokų pr.apiąuk 
’ar milijonus ir durstyk burbu
lus rąų4PW”-

Menas danguj

7u< ia jausiąs kraštas kraštas yra Lietuva. Buvę ires:
. x. . .. okupantai plašia ir piešia, o vi? ne -a-, amerkietis ir lie- ,. . . , dar kai kas lieką...tu ;irci.o.sj kurio kraštas

tu.'Ją^nis. Prancūzas gyrėsi: Kepykloje
- Ai<ku, kad P’-pncūzija! Nie- .... , x , ,,. . .. . Klientas nustebęs kląuse par

ku • kitur negausi tekiu puikių , .: ... .T c. . • da.veio: Lz Situos 6 mazy-
\y:.i’ ir reni ?i;:ių... .: * ,. . .... .o,, „ . ., f ., .. . ,cnis obuo4u kvadratė.ius $1.49?. me-rk et:s nenusileido!

— Amerika tokia turtinga, kad’ - Tąi#, —atsakė pardavėja 
savo a( ^mobiliais galėtu ap-’ .. , .. ... ,, , . T>, - -- , 1 — Ką? Pyj-agauiai jau bran-dengti visa Prancūziją! . T . ; ..... ... .... . gesni ųz vaistus! ? — pries tara-

čja sąyo pa.jurą išreiškė ir p
Lctnvts: i vo klientas.

i.ąiuoneo ;. i a y.' aku-I! ■

— Taip, višta neturi, bet aš 
uriu.

čia kai’ ant, čia pa’iekant

— Na, geraį, paskolinsiu tau 
is’filitht dolerių, bet tik jokiu 

ūdų nepasakyk to mano žmo- 
iai.

— Aišku, padarysiu tą, jei tu 
le^ratieši mano žmonai, kad da- 
ei man pinigų.

Jšriblaškęs profesorius
Profesorius grįžo iš uniyersi- 

?to Į namus ir rado ant stalo 
gėlių buketą, taip pat žmoną 
gentiškai nusiteikusią.

— Ką reiškia šios gėlės, bran-* 
-ioji ? — jis klausė. Žmona at- 
akė*

— šiandien juk yra 
dybų metinės...

Tai gerai.Tik kai 
vo vedybų metinės, 
man: aš taip pat nupirksiu gė
lių tavo metinėms.

tavo ve-J

ateis ta-’ 
primink

J'ikclan Telo —Petro ir Povilo Bazilikos išpuošimą — 
(Pet-,o protekcija!) pastatytas pas patį įėjimą, — 
privilegija ši skųlpįtpriąi garsiam naudinga: 
pasirenka jis medelius, kurią (naujų) nestinga...
Boti e'i — ne vien tik Venerą pagonišką piešęs — piešia ir čia 
ka in ką. dažus prasįmiięšęs, —
(šis dąil’ninkas"į dangų.lengvai Įsigavo — 
jo piešti angelaiį sveikuoliai, jį rekomendavo)...

f C*' b--*’ *
Reyr.-jL’s — ir čįą! P,et ne dėl portretų gausumo 
pateko jis dangųoenab. Tik— dėl malonumo 
jo “Penkių angelų galvų” etiudo — 
atėjusio pas vartiią jojo nenugrūdo...
ReaihraPdtas --.-'^tfiukr^’iuętąjį” gerai atlikęs — v 
nelaukė ties durim, anėi valandikės, — 
(nes Nukryžiuotųjų” ir “Madonų” visokių kūrėjai 
po kontramarkę2,g>yo Naip tarnai įdėjai”)... ,
Čia ir Leonardo tas, kuris: da Vinči), 
ir k>4 - kur var^o, plekas neužginnj, — 
t k nesą danguose nieko iš modernų... — 
Kur gi jie, tad, .bjįtiį?(Balsas; “Mes — Inferno!”)...

Arėjas Vitkauskas

(Tęsinys) -
- "-d/;. - T- M . „

5. — Kokia buvo teisinė ir faktinė padėtis kitų 
(nežydų) Lietuvos tautinių mažumų

Pagal teisę, ir kitų mūsų tautinių mažumų (nežydų) 
padėtis mūsų valstybėje buvo tokia, kaip ir mūsų, lietu
vių, nes mes savo demokratinėje valstybėje gi neturėjo
me jokių privilegijų. Faktiškai betgi tie kitataučiai (ly
giai, kaip ir žydai) kaikurių mūsų lietuvių buvo laikomi 
lyg ir kokie svečiai pas mus, nes Lietuva jų buvo laiko
ma tik lietuvių žeme. Tai buvo klaidinga pažiūra, nesi
derinanti ne tik su teisės idėja,; bet ir su pozityvine, įsta
tymine teise. Apie tai plačiau rašiau jau anksčiau šia
me laikraštyje (1974 m. sausio 2 d- ir sek. laidose). Todėl 
čia jau parašyto nekartosiu. -Noriu tik trumpai pastebė
ti, kas mūsų santykiams ir su tomis kitomis (nežydų) 
tautinėms mažumomis daugiausia kenkė vis tas mūsų 
nacionalinis egoizmas, ypač daugio mūsų klaidinga pa
žiūra, kad tik mes, lietuviai, esame tikri Lietuvos šei
mininkai, gi kitų tautybių žmonės ^(net ir tų, kurių tė
vai ir protėviai šimtmečiais Lietuvoj gyveno), tėra tik 
svečiai.. Tokios pažiūros žmonės, mūsų lietuviai, dau
giausia, ir reiškėsi tuo savo nacionaliniu egoizmu, norė
dami viską sau valstybėje pasiglemžti — ir valdžių, ir 
privilegijuota padėtį ekonominėje srityje, ir garbę, kad 
jie, matot, yra vertesni už kitų tautybių Lietuvos žmones 
ir piliečius, tik dėl to, kad jie lietuviai... Tas betgi nesi
derino su tuo jau anksčiau užsimintu augščiausiuojn įs
tatymu — tai su teisės idėja ir moralę. .

6. — Baigiamosios, pastabos ir sugestijos 
dėl mūsų valstybės teisingumo

a) Mūsų moderninė, demokratinė valstybė savo žmo
nėms teisingiausia buvo nuo jos atsistatymo visu jos de 
mokratino vąldymosi metų.

b) Po 1926 m. perversmo, kuris įvyko dėl daugelio 
priežaščių, dėl kurių esame kalti kone visi, ėmė reikštis 
mūsuose nacionalistinis egoizmas ir nežymus.antisemitiz 
mas. Tas pakenkė mūsų valstybės teisinkumui. (Kad vien 
partinė valstybės santvarka buvo neteisinga visems 
valstybės žmonėms,-išskiriant valdančiuosius, tai visiems 
suprantama tiesa dėl to aš čia ir nekalbėsiu). .,

c) Šiandien, gyvendami egzilyję, dažnai kalbame ir 
spaudoje rašome apie demokratiją. Tik tą demokratiją 
suprantąmeUabąi siaurai, daugiausia _tik kaip rinkimų 
tvarką- sudarymą: <fprigimtipės,> Bendruomenės .kaiku
rių organų, pamiršdami tai, kad demokratijos esmė 
vra demokratinė dvąsią, kurios mums labąi trūksta. Tą 
liudija daugis mūsų viešojo gyvenimo reiškinių ir klaidų.

aa) Pirmiausia, negalvokime ir neskelbkime didžiau
sios teisinės, o kartu ir moralinės klaidos, kad Lietuvos 
valstybę sudarome tik mes, lietuviai. Tai kurgi mūsų 
tautinės mažumos, kurių neprikl- Lietuvoje turėjome 
net per 20% ? Supraskime,, pagaliau, kas yra valstybinė 
tautą ir skirkime ją nuo savo naęionaliiiės arba, etninės 
tautos.

bb) parodykime bent Į&ek dąųgiąu širdies didžiau
siai mūąų buvo tąųtįnęį mažumai, tai dar įikusįejns Lie
tuvos žydąpis, kurių protėvius Vytautas Didysis aįąik- 
viętp į Lietuvą su jnęįįę ir pągąrbą jiems. Ar noj^ kartą 
suskambėjo mūsų bažnyčių vąrpąį, kviečią atsiminti 
Lietuvos žydų tragediją, dėl ko mes irgi esame mora
liškai atsakingi? Kovokime su pikta antisemitizmo dva-' 
šia ir jos, tendencijomis, ypač mes, katalikai, kaip mus 
moko mūsų Motina Bažnyčia, atmindami Pijaus XI-jo 
įr Jtiįų. popiežių pamokymus, kuriuos, jei bus tik man 
leistą, aš čia pacituosiu iš jo kalbų vėliau.

cc) Mažiau žodžių, daugiau širdies visiems, įskaitant
1 nusidėjėlius ir mane patį, čia visiems, labai atsiprašau,
bepamokslininkaujantį. Vistiek dar sakau ir kartoju vi
siems mums įsįdėmėtinus demokratinės etikos žodžiaius: 
Laisvė Lygybė, Bralybė! Gįvenkine ir sugyvenkime šių 
žodžių prasme. . >

šio rašinio įtęrptinis priedas
1. — Krikščioniškasis doros mokslas ir antisemitizmas

Antisemitizmas visiškai nesuderinamas su krikščio
niškuoju doros mokslu. Jį yra pasmerkę visi mūsų meto 
popiežiai, ypač Pijus XI sąvo kalboje, kuria jis atsakė 
nacių doktrinos kūrėjui Alfred Rosenbergui į jo garsiąją 
“kalbą prieš popiežių” (“Ręde wider den Pąbst”) pasa
kytą 1938 m. rugsėjo 6 d,, Nuernbergo operos salėje.

Pijaus godžiai t
‘^Ne neleistina krikščioniui dalyvauti antisemitiz

me. Mes pripažįstame kiekvienam teisę gintis prieš tai, 
J<as kenkia jo teisėtiems interesams, bet antisemitizmas 
negali būti jokiu atveju leidžiamas. Dvasiškai mes esame 
semitai”.,

Pacitavęs iš Šv. Mišių knygos maldos žodžius apie 
Abelio, Abraomo ir Melkizędeko aukas, . senelis popie
čius, ašaromis apsiliejęs, sujaudintu balsu kalbėjo:

(Bus daugiau)
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RAŠO DR? A. J. GUSENAS

Sveikatos tyrimų centrų su- tingumą taipgi parodo ar nėra 
rinktos statistikų duomenys kur mažų, aklų pūlinių ant 
rodo, kad nūdien milijonai dantų šaknų giliai žandikau- 
žmonių serga reumatu, artitu, lyje. I
širdies sutrikimu, cukraligė, ir Manding, narių gedimui tu 
kitomis ligomis, kurias daž- ri daug įtakos ir vidurių suiri- 
niausia žmogaus kūne sunion- m as, medžiagų kaitos iškrypi- 
tuoja nuodingosios bakterijos.* rnas, sukietėjimas, nuolatinis

Cukraligės liga stovi trečio- nuodyniasis viduriuose besifor 
je vienoje. Nūdien dešimt mi
lijonų • amerikiečių ja serga. 
1975 metais 38.000-čiai žmonių 
mirė tiesioginiai nuo cukrali
gės ir 300.000 — čių mirė nuo 
jos komplikacijų — susipainio 
jimų. Cukralige serga 50-tas 
procentas daugiau motery ne-

Manding, narių gedimui tu

Koliziejun susirinkę'romėnai žiūri, kaip išalkę žvėrys puola ir naikina 
aręnon įleistus beginklius žmones, žvėrims atiduodavo didžiausius nu

sikaltėli us, o vėliau ir krikščionis.

ir tik paprastas atsitiktinumas 
i jis išgelbėjo nuo sugrįžimo į 
J IJctuvą Br pelnyto atpildo”, 
į Taip rašo tarybinis “patrio-

inuojančiais nuodais iš blogo, 
sužaloto maisto derinių, jo rū
gimo, puvimo ir dėl nuodin
gųjų bakterijų saiko veikimo.' 

| kaulų smegenis bakterijų 
perų įsibriauna ne tik iš blogų ’ 
dantų, bet taipgi iš odos apsi-| 
krėtimų, blogų spuogu, šunvo 

gu vyrų. Liga plinta labiausiai čių, ligotų migdolų. |
tarpe biednuomenės — gyve-' Dažnai būna; jog apatinis’. 
nančios pusbadžiai. Į žandikaulis nuo išpuvusio dan

Bakteriniai lizdai kūnetai ties gesti pradeda — Osteomy- 
sanarių gedimo reiškinys. Vi- litis pasėka, 
suomet narių gedimas, įdegi-1 širdis, jos vožtuvai, 
mas prasideda labai iš lengvo ir kraujagyslės gana 
ir kartais veik be jokio skaus- įgauna įdegimų nuo 
ino. Mažieji,- nariai;, pirmiau baktetrinių lizdų, 
gesti pradeda:b rankų pirštui Senstant, . širdies ;
sanariai paskauda, pabrinksta, (raumuo) daugiau apsilpsta,. “su]jetUvinta' 

s kaulų galai storėta,_ J 1 v vaujiijLmiui tujLia iruurastę lurį x v- T vrmTYA
‘sukraipo. Kartais kaulai per šokių, bet jaunatvėje, širdies turėčiau duoti savo pasta-i suprasti kodėl: NKVD j
narius ir visai suauga, kai na-, ligos didžiumoje yra bakteri-1 besidalinant įspūdžiais neda^ Ieid.im? “Mat’ ^ny^a, 

■rio kremzles ir plėveles visiš- nio pobūdžio, tai ir reumatas _  perskaičius nesenai Lietu-'ParaS"'^a lsimtinai remiantis
kai bakterijos sudoroja. ! nuo jo išsivysto. vniA i P^btų, suimtų, grįžusių, per

mo. Taigi — dr. Ozelvs Berly
ne, jo žmona Elzė Klaipė
doje, Visai natūralu ir žmonis 
ka, jei sovietams likvidavus 

I tas*’ J. Jakaitis, pirštu rodyda- (su vokiečių pritarimu) Lie- 
į mas į visai tikras prielaidas/ tu vos Generalinį Konsulatą 
koks atpildas laukė gen. P. Ple Klaipėdoje ir apie 11M3 m. Ry- 
chavičiaus ir kokį **atpil<lų”^ tų frontui subraškėjus ir ru
ga vo gen. P. Kubiliūnas.

ėmiausi savo pastabose pa- 
I liesti šią knygą dėlto, kad jo- 
» je minima taip pat pavartė 
dviejų žmonių kurie man le
miamai padėjo paskutinėmis 
dienomis ) pasprukt?

V L. B AK (ANAS

kaulų galai storėja,

venos 
dažnai * 

vietinių

audinys

sams artinantis Lietuvos link 
— E. Ozelienė (palikdama sa
vo namų priežiūrą seseriai) iš 
Klaipėdos persikėlė į Berly
ną kur dirbo jos vyras. Ji Ber 
lyne tuoj įsijungė į Lietuvių 
Sąjungą, buvo pakviesta dirbti 

iš Klaipėdos ir pasiekti Ber-*!08 centre, kur užėmė sekreto 
lyną, iš ten — Bavariją kur su 
radau savo šeimą, apie kurios 
likimą neturėjau jokių žinių 
bent 4 mėnesius. Tie du žmo
nės: Elzė Ozelienė ir Antanas 
Valiukėnas. Ozelienę gerai pa
žinau iš Lietuvos Generalinio 
Konsulato Klaipėdoje (1939- 
1940) laikų, kai ji ten dirbo 
kaip mašininkė-vertėja aš — 
sekretorius. Jos vyras, dr. Oze 
lis, .dėl tam tikrų aplinkybių, 
vokiečiams Klaipėdą 1939 m: 
okupavus, negalėjo ten pasi
likti, kai kurių vokiečių pata 
riamas — patylomis Klaipėdą 
apleido (palikdamas žmoną ir 
namus), apsigyveno Berlyne, 
kur gavo gerai apmokamą tar 
nybą Reicho Žemės Ūkio Mi
nisterijoje. Ozelienė liko na
mie — Klaipėdoje — ir dirbo 
mūsų konsulate. Abu puikūs 
lietuviai, nors mūsų laikais ne
labai )<ur lietuviškoje “politi
koje” viešai dalyvavo. Ta ap- 

! yautjuj t linkybč išlaikė dr. Ozelio, ge-
I šalį, turime autentišką “tary- rus santykius su vietos vokie 
binių patriotų” — rusiškų ges čiais, kas vėl savo keliu —1939 
tapinmkų prisipažinimą, kad m. išgelbėjo jį nuo sunaikini- 

t „en- R Kubiliūnas buvo pa- . .kos lietuvių visuomenėje, kas1 _ --------------------------------------------------------------------------
nors tojė knygoje minimas) | - ... —. .
galės ir turės ją “panagrinėti” 
— iš pagrindų kad duoti tinka 
mą atkirtį rusiškiems gestapi
ninkas, terliojau tiem visus lie
tuviškosios išeivijos veiksnius

rėš-vertė j a-m aši ninkės vieta.
(Bus daugiau

Ūtos įstatymai prieš

Gen Kubiliūnas buvo pagrobtas, tas pat laukė 
ir gen. Plechavičiaus - •

Bibisisiaisi (Taip knygoje gos pasirašyti tikrąja pavar- 
_ _______ i” BC ir CIG pa-. . _ , — -----------—- ■ ■ i— | de”.

pirštus tai jamir kaltybių gali būti vi. vadinimai) tokia an{rajtę tur

■no kremzles ir plėveles visiš-mio pobūdžio, tai ir reumatas 
kai bakterijos sudoroja.

Dažnai būna, kad kelio, ai
nuo jo išsivysto. voje išleistą (tik dabar į ma-

i.„_- - i „ r • Kraujo apytakon pakliuvu- no rankas patekusią — ar tikes, nu&ur aulio narių su-] bakter-J-os labiausia įstrin ne bibisisiasisi agentų dėka..

ga į širdies vožtuvų plėves, su- (J- Jakaičio slapyvardis) pa. 
j kelia jų įdegimą, vožtuvai su- - rašytą knygą ‘‘Išdavystės ke-

■ T* ** nr< • • -v- -r v ». •

sijungimas vietomis suauga ir‘ 
išsilenkti nebesiduoda.

Narių gedimas, degimas daž' sigadina ir, negali tinkamai da ūu”. Tariamasis J. Jakaitis, tik 
niaųsiai prasideda ‘ nuo išpu-, rinėtis — varstytis. O nuo to atvertus, pirmoje daly- 
vusių, skylėtų, užsinuodijusių' seka .organinė širdies liga. Į j® prisipažįsta: “Noriu iš kar
danti: ir jų dantenų, ir nuo ak j Neretai katarai, slogos, mig x 2
lų pūlinių ant dantų šaknų J dolitai, dantų ir dantenų pūli 
galų arba kur žandikauliuose, j niai,-votys, pūliuoj

Ligą aptramkyti labai sun-1 limpamosios ligos — vis tai 
ku, nors ir dantų keletas būna gali, kad ir stipriausią širdį 
išrauta. Geriausia-tai yra Ii- pažeisti, labiausia jos vožtuvų 
gos. išvengti, dantys ir dante-. plėves. Sutraiškytų širdies vož 
nas būtina prižiūrėti ir tvar- tuvų . net specialistas gydyto- įas, skrandžio opos ir t t 
koj palaikyti, kad sveiki būtų, jas nepagydys. Skrandžio ir-žarnų opos su-

Nuo bakterinių lizdų ir krau simorituoja nuo nuolatinio su

bėgusių, patriotų ir išdavikų 
j parodymais — prisipažinimais. 
* Jr jie autentiški — tikri: pada 
■ ryti jau esant NKVD “globo
je”. Pasirašyk kas parašyta —
arba... pasirašė... ir dabar skeli 
biama.

Nesiimu tos knygos bet ko
kia prasme “recenzuoti”, nes 
kai ji atsiras platesnėje Ameri

-to įspėti skaitytoją — dėl tam 
tikrų priežasčių negalėjau kny

ančios opos,
metalo apsinuodymas, vidurių 
sukietėjimas, blogu maistu 
apsinuodymas — konservais, 
piktieji augliai, sifilis, reuma-

Kas negera, nebepataisoma,
Skrandžio ir žarnų opos su-

ti ten, kur jis įvykdė sunkius 
nusikaltimus savo tautai ir tu
rėjo atsakyti už savo darbus. 
Tarybiniams saugumo orga
nams (kuriuos kaip tik ir su
daro “tarybiniai patriotai”. V. 
B.) jis davė plačius paaiškini
mus. Rašė jis sklandžia rusų 
kalta; karinį išsilavinimą jis 
buvo gavęs carinėse rusų ka- 

I ro mokyklose... “Tai, kad rašė 
i rusų kalba, be abejo labai pa
lengvino ‘tarybinės Lietuvos 
patriotų” darbą...

Pacitavau tą ištraukėlę apie 
gerų P. Kubiliūną (pslp. 170) 
dėlto, kad išeivijoje buvo daug 
kalbama ir spėliojama apie jo 
(Kubiliūno) likimą. Dabar — 
visokias prielaidas padėjus į

į grobtas ir turėjo “atsakyti už 
•savo darbus” Kokios to “atsa-

■ labai nesun
ku suprasti.

Ten pat atskleidžiama -dau
giau tų “patriotų’ kėslų, ku-

tuč tuojau prašalinti. Tam’jujė sumažėja raudonųjų kū- majstu nuriiimo n fili n ir ha- lr vei^ejus juodžiausiomis spal rie buvę paspęsti ir &en. P. Ple 
-i- « ’ •« • -- • . ' • , . H chavičiuį. Sakoma (pslp. 170)

niai ip veikėjai) vokiečių oku- šitaip: “Tas pat laukė ir ge-
-daug padeda Rentgeno spin- nelių kiekis, kai visokių nuo-' kterinių perų iš dantų dantė 
.dūlių peršvietimas, atvaizdas dų — bakterijų ir kitokių nuO; nib pūliatėvi'o, kiaurų 
nuimtai parodo dantų sveika-1 lat į jį patenka.

vočių
vomis tvirtinant, kad jie (veiks chavičiuį. Sakoma (pslp. 170)

SALT LAKE CITY. — Ūtos 
valstijos statymai reikalauja 
kad visi sergantieji sifiliu asme
nys būtų suimami, tikrinami ir 
gydomi. Kadangi sifilis nepa
siduoda gydomas penecilinu ir 
kadangi toji liga yra išsiplati
nusi ir užkrečiama, todėl Ūtos 
sveikatos įstaigos ir kreipia dė
mesį į sergančius, pranešdami 
apie juos policijai.

Už nepriklausomą Palestiną

DAMASKAS. — Palestinos iš
laisvinimo Organizacija (PLO) 
antradieni baigė savo viršūnių 
konferenciją atmesdamas reika
lavimą steigti bendrą žydų-ara- 
bų valstybę, įjungiant į tą vals
tybę Izraelį. Nutarta siekti vien 
palestiniečių nepriklausomos val
stybės. Taip pat nutarė siekti 
geresnių santykių su Sirija.

; ruzn knyga, parašyta su meile
< LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

< Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS* Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da-

žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. - U dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

< Autorius savo žodyje rašo: *.Tef liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvds politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Eetuvixj tautos 'dauguma (88.12%} .buvo ūkininkai ir po rm- 
sauH išblaškytu lietuviu- absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

ir ligotų migdolų.
Gana, daug prisideda ir gir

tuokliavimas, karštos, šaltos 
sriubos, gėralai ir pikantiški 
valgiai. . ■ j

Daug blogo sukelia naudoji
mas per daug gyvulinių patie
kalų ,kurie gamina perviršį 
bakterijų viduriuose, jų nuo
dai ir nuodai nuo gedimo, rū
gimo ir puvimo paties maisto 
sužaloja ir nelaiku visą virški
nimo aparatą nudėvi. O žmo
gų pastumia dar į didesnį ligų 
glėbį k . . . .

Plechavičiaus, ta-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jazminas, A KISS- IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijų. 
211 psL Kaina $3,00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kita* knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. -

pačijos metu buvo nacių žval- nerolo
gydoje, oj vėliau išeivijoje—net čiau jis, likus dviem dienom 
-dabar—Amerikos ir Anglijos iki numatytos operacijos, neti 
-tarnyboje? Dėlto jie yra išdavi, ketai išvyko iš-Klopenburgo - — •— -
kai, net banditai... Kasgi būtų, Į rajono, kur gyveno Elsteno kai ■ ■ « A U J 1 Ii IN V D
pagal tą knygpalaikę, lietuvis me pas valstietį Tebeną. Uchtė . " 1739 South. Halsted Street, Chicago. Ūk 60608
patriotas? Nekalbant' apie ki- je mūsų patriotų P. Plechavi- 
tus, pirmoje eilėje Lietuvos, čiui irgi buvo paspęsti spąstai  
(Tarybų)' patrioto vardas pri
segamas žmogvagiams, kad ir 
pavz. gen. P. Kubiliūno gro
bikams, apie ką autorius sako 
šitaip: “Truputį nukrypdamas 
nuo churonologiško pasakoji
mo, noriž pasakyti, kad bū
tent Tarybų Lietuvos patrio
tai privertė P. Kubiliūną grįž-

Taupykite dabar
pas mus

u.Mr r jMT/r

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

■ II ■ 11^1 er, — M 1 M

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 31.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
l " bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J IENOS/
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 80608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N»u|leno«. gauti pulkly knygy, kurio* ptpuei bet kokl<

knygų »olnt» «r l.ntyna.
Aleksandras Pakalnižkis, MES GRĮŽTAME, Įdomūs jaunu dieną 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5. -

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų {vykiu prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

.tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.
Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš. 15.00
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 

RUA, I dalis, 208 psL. įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; ū dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ’_____________ ... ..._____$1.06

Henrikas Tomas — Tema&uskas, LIETUVIIKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.! 
170 pst___ :_________________________ —

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 235 
puslapiai _____________ ■ - ■ '■ - -

Knygas užsakant reikia pridėti 25 Ct pašto išlaidoms.
NAUJIENOS,

S3.0C

S3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

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

Taupykite dabar.

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

dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Jan kurte teitas atspausdintu Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicago* lietuviu gyvenimą Ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
>10. lileido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
Beturiu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu rišo buvo 121. 41 teatrp draugija 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistimu. laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt

Norintieji Ha knygg įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi fikr

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiusti: I

1789 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

Hjfamečlo BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI iš BALFO VEIKLOS
401 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau* 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chieasro, Dllnots 60608

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

Jsteiffta 1923 metate. TEL. 421-3070

Įstalff&f pletnoee kiemas antomobflianu pastatyti.

— NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,— Thvrx#«y, U, 1976
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus aekmadįeniia. nu®
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki •lt>

Romėnų stadijumo likučiai, čia vyko didieji romėnų žaidimai. Greta sta- 
dijumo stovintieji mūrai atrodo apgriuvę, bet jie dar yra pakankamai Š 
stiprūs, žinovai tvirtiną, kad jie prastovės daugelį naujai statytų namų

Jėzuitams negalima meluoti ir šmeižti
Jėzuitas Algimantas Kezys, užtraukęs visiems lietu

viams ne tik gėdą, bet ir didelės lietuvių daugumos nu
sisukimą nuo jėzuitų, brenda į kitas klampynes. Norė
damas uždirbti daugiau pinigų iš stovinčių tuščių salių, 
jis leido Maskvos agentams rodyti okupuotoje Lietuvoje 
susuktus filmus. Pradžioje jis planavo parodyti Vilniuje 
suvarytų lietuvių, džiaugsmingą tautinių šokių šventė, 
o vėliau lietuviams norėjo būtinai parodyti, kaip okupan
tas vaizduoja poeto Maironio gyvenimą. Jeigu Kezys bū
tų leidęs parodyti poetą Maironį tokį, koks jis buvo, tai 
niekas nieko jam nebūtų sakęs, bet jis Chįcagos lietu
viams norėjo parodyti Maironį tokį, kokį komunistai pa
vaizdavo.

Už šią savo klaidą ne tik pats tėvas Kezys, bet ir 
kiekvienas Amerikos lietuvis jėzuitas nukentės. Tėvas 
Kezys nukentės dėl jėzuitams padarytos žalos, o visi ki
ti jėzuitai turės kentėti, kad jie nepakankamai yra indok- 
kirinavę tėvo Kezio apie pagrindinius jėzuitų tikslus ir 
priemones tiems tikslams siekti. Visi žinome, kad suau
gę, protingi ir dori žmonės nemeluoja. Lietuviai dar la
biau laikosi šio dėsnio, nes jie žino, kad su melagiu toli 
nenueisi, jeigu kelionę pradėsi melais. Žymiai daugiau 
meluoja lietuvių kaimynai, bet lietuviai nemeluoja. Me
las yra nedoras, o kas meluoja be saiko, tai gali būti pat
rauktas teisman ir teismo nubaustas.

žys atsakė, kad tuos plakatus jis nuėmė, nes nežino
jo, juos slapta iškabino Reorganizuota Bendruome
nė. Jie nebuvo atėję atsiklausti- Plakatai įspėja, kad 

Jaunimo Centras negali remti gudriai planuojamą 
komunistų darbą — filmų rodymą.
Ta moteris dar klausė, kelintą valandą bus tie fil
mai rodomi. Kun. Kezys atsakė, kad reiktų paklaus
ti rengėjo, ne jo. “Kuriuose laikraščiuose bus apie 
tai paskelbta,” toliau ji klausinėjo, “greičiausiai 
marijonų laikraštyje ir Vilnyje, .kaip iki šiol? Kun. 
Keziui paaiškėjo, kad kalbasi su Vilnies skaitytoja, 
kuri kartu yra ir Reorganizuotos Bendruomenės 
veikėja. Vilkas avies kailyje. Užsidėjusi patriotiz
mo kaukę, ji kabinėja provokuojančius plakatus, 
triukšmauja, kiršina mūsų žmones. Pasirodo, kovo
toja prieš bolševizmą yra kartu ir Vilnies skaityto
ja. Jos balsas avies, ir kaip gaila, kad daugelis mū
sų tautiečių paskui tokias avis eina ir nueina tie
siai į vilko nasrus”. (Mūsų žeinios, 1976 m- gr. 12 
d. numeris, 396 psl.) . A
Jėzuitų namo viršininkas tėvas Kezys, pats susiri
šęs su komunistais filmininkais, mano, kad jis, ne

pajėgęs atskirti pelų nuo grūdų, nesuvokęs komunisti
nės propagandos nuo komunistų vedamo < /‘kultūrinio 
darbo”, ryžosi nepažįstamą moterį apkaltinti komunis
te, Vilnies skaitytoja, ir net vilku avies kailyje. Jeigu 
jis būtų bent sužinojęs josios pavardę, išsikalbėjęs, ko
dėl ji buvo užsidėjusi “patriotizmo kaukę, kodėl ji kabi
nėjo provokuojančius plakatus, triukšmavo ir kiršino 
žmones tai kitas reikalas. Kad ji telefonu galėjo kiršin
ti ir jau ir šiaip gerokai nervuotą tėvą Kezį, tai supran
tama. Bet kaip tėvas Kezys gali tvirtinti, kad ji jėzuitų j 
centre triukšmavusi, kaip ji kabinėjo provokuojančius! įri^" iž^ooo
plakatus ir kuriais sumetimais ji buvo užsidėjusi “pat- doL, kuriuos surinko Toronto 
ruotizmo kaukę”, tėvas Kezys nepaaiškino. Toki klausi-1 apylinkės atstovybė, A. Firavi- 
mai nebūtų kilę, jeigu tėvas Kezys ją būtų sutikęs pa-jčiaus vadovaujamą. Jšeįmp. ąt-. 
čiame jėzuitų centre, josios kauke mates, ar grerai i ją' stovai ir svečiai jiems.sukėlė 

didėlės Ovacijas,' Seimas priė
mė daug nutarimų, tarp jų ir 
sveikinimą Prezidentui For
dui, Amerikai minint savo vai 
stybės nepriklausomybės pas- sklandžių susitarimų ij* dėko- 
kelbimo du šimtmečius. jame jums už galimybę daly-

Į VLIKą atgal priimta prieš vauti jūsų Seime”. •
keletą metų pasitraukusi Lie- Tarus savo žodį p. Penkiū- 
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjun- nienė pakvietė VLIKo pinni-

čiame. jėzuitų centre, josios kaukę matęs, ar gerai į ją 
įsižiūrėjęs be kaukes ir būtų matęs t ją,; kabinančią ku
kuojančius plakatus, tai suprastume, bet kaip jis tokius 
sprendimus galėjo padaryti telefonu, tai jis vienas težino.

Jeigu tėvo Kezio tokia pažintis su minėta moterimi 
tuo ar kuo kitu būtų pasibaigusi, tai mes nieko negalė
tume sakyti. Tai būtų gryniausias modernaus jėzuito 
reikalas. Bet kai tėvas Kezys šitokiu būdu telefonu paži
nęs moteriškę tvirtina, kad ji “kartu yra ir Reorgani-i 
zuotos Bendruomenės veikėja”, tai jau visai kitas reika
las. Jeigu tėvas Kezys panašiai savo žurnale būtų para
šęs apie Barzduko įsteigtą ir amerikiečiams bandytą pri
risti Bendruomenę, tai gal niekas nieko jam ir nesa- 

: i kytų. Jis būtų galėjęs pasakyti, kad jis visai ką kitą tu- 
Jam nebuvo jokio reikalo leisti jėzuitų centre rodyti rėjęs galvoje, kai savo išvadas rašęs. Bet Reorganizuo- 

pavergtoje Lietuvoje gamintus filmus- Jis privertė Chi- ta Bendruomenę yra legali organizacija, ji užregistruo- 
kagos organizacijų atstovus piketuoti jėzuitų centrą ir ta Springfielde ir kitų JAV valstijų sostinėse, ir ji gali, 
pareikšti jiems viešą protestą ir nepasitenkinimą. Bet tuo jeigu ryžtųsi, paprašyti jėzuitų namų viršininką paaiš- 
pačiu metu jis savo žurnale Mūsų žinios apšmeižė lietu- kinti, kokiais telefonais jis sužinojo, kad ta moteris, ei- 
višką organizaciją. Tėvas Kezys pats, susirišįs su neap-į dama j jėzuitų namus, ne tik užsidėjo kauką, bet įžen- 
dairiais ir komunistuojančiais jaunuoliais, pradėjo joĮgasi triukšmavo, žmones, erzino ir tapo “Reorganizuo- 
darbą rėmusias ir jam padėjusias moters vadinti Vilnies I tos Bendruomenės veikėja”. Tėvui Keziui tai bus sun- 
skaitytojoms. Vietoj aiškaus prisipažinimo apie klaidos kus darbas, nes reikia neužmiršti, kad visos Reorgani-

VLIKO SVARSTYMAI IR NUTARIMAI
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini mūsų apylinkėje šiais 197g me 

mo Komiteto Seimas, vykęs š. Į tais, kada Ameriką švenčia sa 
m. gruodžio 4-5 d. d. Washin- vo nepriklausomybės 2000 me 
gtone, D. C., buyo sėkmingai tų sukaktį.

Jūsų ruošiami simpoziumai, jūros tu gyvent kilai!”
kinimų ir pinigų Kanados konferencijos ir paskaitos šian Seimui vesti prezidiumą ąji. 
Tautos Fondo Atstovybės pir- dien ir rytoj suteikia retą pro- darė prof, dr, Česlovas Masai- 
mininkas J. Vaičeliūnas įteikė gą mūsų mažai lietuvių kolo- tis —- pirmininkas ir prof. dr. 
26,000 doL čekį, surinktų ąu- nijai išgirsti ir pasisemti nau- Jonas Valaitis — pavąduoto- 
kų Lietuvos laisvinimo reika- jų minčių pakedenti ąpsnfidu- jas. Seimo sekretore buvo iš

sius tautinius jausmus ir gal rinkta Vaivą Vėbraitė ir pava- 
net išjudinti vieną ar kitą Lie- duotoju Cezaris fjurdokas.
taT5- Mandatų tosfeija buvo iš
jungt, i aktyvėtų darbų del ne g
pnklausopiM Uetuvos atstatę >lackcv:č!aM ir Ka?f(); Ofejį. 
DIO. ’ ''T Of. lUn

Tad -sveikinam a visus Seimo 
narius ir organizatorius, linki
me jums produktingo darbo,

darbingas. Gauta daug svei-

lat gaivinančius šią mūsų vi
sų brangiausią vijtį: •

Plauks iš rūko kryžinį tėviš
kės eglynuos, Rasoje nuskendę 
mėlyni šilai ,Bus sunku tikėti, 
Lietuva tėvyne, Ęąd iš kraujo

Į kitas komisijas .VLĮĘą suda- 
rančios organizacijos pasiuntė j 
savo atstovus, Buvo sudarytos 
šios trys komisijos; Tąrptauti 
niams pplitik^;;^j^$[usfeiėjįs, 
Lietuvos padėties siutŲjų ir in 
formacijų, Visuomenės reikalų 
ir finansų, 5 .' ‘,

ga. Dabar VTJKą sudaro 15 Trinką dr..Kęstutį Valiūną pra- Seimui formaliai susitvar- 
organizacijų politinių par- dėti Seimo sesiją. ^Trumpu jo kius, prasidėjo sveikinimai, 
tiju ir režistencinių sąjūdžių, sveikinimo žodžiu ir Tautos kurių buvo nemaža ir juos de- . 
VLIKas laisvajame pasaulyje Himnu buvo pradėta sesija. dame atskirai. Pagal darboL 
kalbą ir veikia pavergtos tau- Tėvas Tomas žiūraitis O. P., varkę Juozas Giedraitis pada
los vardu, siekdamas ko dau- perskaitė šią invokaciją: 
giau prisidėti prie pavergtos sa “Amžinojo - Teisingumo ir 
vo tautos kovos, kol bus atgau amžinosios Meilės Visagalis 
ta laisvė ir atstatyta Lietuvos Dieve, suteik išminties, vieny- 
valstybinė nepriklausomybė, bės — ir tuo pačiu visekerio-

Seimo atstovams ir svečiams pos galybės malonę, ypač tiem, 
susirinkus į posėdžių salę Sho kurie aukojasi už Lietuvos ir 
reham Americana viešbutyje, visų pavergtųjų tautų religinį 
juos pasveikino ponia Rūta ir tautinį prisikėlimą, kurio 
P.enkiūnienė LB Washington© įsikūnijimą rodo tautos lais- 
apyliukės valdybos vardu, ku- vė ir nepriklausomybė. Tai

duosime atskirai.
(Bus daugiau)

• • j 1 • , • -v i į • I ' nes reikia neužmiršti, Kad visos Keorgam-. ^^arė patogias sąlygas Sei- giliausia religinio ir tautinio
ir nuoširdaus Jietuvisko pasiaiškinimo, jis j jo paties re-;zuotos Bendruomenės veikėjos yra buvusios nęorgani-jmo s^ai. Sveikindama jį ta- prisikėlimo prasmė, kurios dva

Izuotos Bendruomenės veikėjos, Tėvo Kezio telefonas rė: w • f f f t n y • r d

daguojamas Musų žinias Įdėjo tokį raštą: i
“Vilnies skaitytojai reikalauja, kad . jaunimo gali būti nepaprastas, sakytume, ’ net stebuklingas, bet 

centras nerodytų bolševikinių filmų. Į Jaunimo Cent- tokia priemone atpažinti moterį ir įtraukti ją į Reorga-

šia ir šiandieną gyva Lietuva, 
Garbingieji Seimo nariai, žengianti Dangaus ir Žemės 

svečiai ir washingtonieciai. Sūnaus kryžiaus keliu į tą gi-

Portugalijos bėdos
LISABONA. — Po 1974 m. 

revoliucijos, Portugalija atsidū- 
rė didelėje ekonominėje bėdoje 
Užsienio prekybos balanso de
ficitas, bu jo j anti infliacija ir di
delis bedarbių skaičius sukelia 
galvos skausmus Portugalijos 

vyriausybės nariams. " ' ,>
1975 m. Portugalijos uŽsie-* «- *■ w f WXXXO X A VAAX V V W XXX VA XXXV W/X x J-JL X. VJ- vxxx VJL J t! C O , . , •• ' ♦ . • ---- O—-

ro raštinę gruodžio 8 d. paskambino viena moteris. ų i znntns Bendruomenės veikėjų tarpą bus nepaprastai' Washington© Lietuvių Bend- liausios.prasmės prisikėlimą, nio prekyba davė nuostolių 1,400
pavardės nepasakė ir paklausė, kad nuėmė nuo Jau- sunku. Tėvas Kezys tada įsitikintų, kad ne tik lietuvių, 
nimo Centre esančio stulpo lakatus, kuriuos buvo pa bet ir lietuviškų organizacijų šmeižti neverta, o skelbti 
kabinnusi Reorganizuota Bendruomene. Kun. Ke- melą, kad ir telefonu nedera.

ruomenės apylinkė didžiuojasi labiausiai esmingą VLIKo žy- milijonus. dolerių. Gi 1976 m. 
turėdama progą pasveikinti giams Palaimink, Visagalis dešimties mėnesių laikotarpyje 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi- Dieve, VLIKo ir kiekvieno ge- — užsienio prekybiniai nuosto- 
nimo Komiteto suvažiavimą ros valios lietuvio žygius, nuo- Mai siekia 1,500 mil. dot

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai
Tai gražiausia puošmena pasireiškusi jau žiloj se

novėj visuomeniniame ir kultūriniame lietuvių gyve
nime. Lietuviški vestuvių papročiai nenustojo savo ver 
tęs ir šiais moderniniais laikais. Bet dėl rašinio ribo
tumo mes ajisistosime kiek daugiau tik apie senovės 
lietuviu švenčių papročius.

Senovės lietuvių šventės
Senovės lietuviai savo šventes šventė labai iškil- 

minyai su eisenomis ir kitais efektingais pasireiški
mais. kų matome ir dabar lietuvius taip iškilmingai 
ir prasmingai švenčiant savo krikščioniškas šventes, 
kurios labai daug kuo skiriasi nuo kitų krikščioniškų 
tautų švenčiu.

Per šias šventes ne tik buvo aukojama, maldauja
ma. bet ir pasireikšdavo giedotojai su savo galingais 
balsais drauge su kanklių, skudučių ir kitokia ne vi
sai menkos vertės muzika. O taip pat buvo šokami sa
vi mitaloginiai šokiai.

Aplamai šokiai antikiniame pasaulyj sudarė vieną 
tikybiniu apeigų dalį. Net senovės romėnų poetas Vir- 
gdius savo geriausiame kūrinyj “Ene.ida” (lib. VI) 
rado reikalo paminėti, jog Eliziejaus laukuose šok»- 
v <.. -’šiųjų sielos. Gi lietuvių šventėse net paČit** 
'.lidiluhs i osios mitologinius šokius (Blezdingėkt 
etc.) O vaidilos mokino lietuvių jaunimą giedojimo. 
<iainavr.no. kauki avimo, skudutavimo ir kitos muzi

Pavasario šventė
Po žiemos šalčių ir rūpesčių pavasaris visus gai

vinančiai veikia. Dabar atgimsta gamta naujam prisi
kėlimui. šiam prisikėlimui atžymėti senovės lietuviai 
ir ruošė balandžio mėnesį iškilmingai pavasario šven
tę, kuri buvo džiaungsmo ir meilės šventė. Anot prof. 
F. Wrotnowski, ji buvo skiriama meilėse deivai Mil
dai pagerbti (žansocre a la dėcsse de la volupttė Milda) ,

Bet, sulig dr. L Reinhardt (83-864), pavasario šven 
tė buvo pas indoeuropiečius, įskaitant ir lietuvius, ir 
saulės spindulių deivei Aušrai pagerbti. Ir iš tikrųjų 
per šią šventę, prieš saulėj užtekant, ramovėse vaidi
lutės, o kaimuose merginos ėjo ant kalvų sutikti ir 
pasveikinti pirmuosius pasirodžiusius saulės spindu
lius, konkrečiai tariant, deivę Aušrą pasveikinti. ‘

Gi kiti sakydavę, kad jos ėjusios ant kalvų pasvei
kinti pačią saulę, čia dr. O. Norem (72-256) nurodė: 
“The Feast of Spring was celebrated in april. and du- 
ringis feast tbe vestal virgines (vaidilutės) ascend to 
give a proper welcome to the sun. This Spring festi-1 
valis celebrated even to this day in Lithuania”.

Per pavasario švenčių iškilmes buvo aukojama ir 
maldaujama amžino visagalio Viešpaties, kad duotų 
gerą derlių ir bendrai visa to, kas reikalinga, kad bū
tų galima džiaugtis ir toliau garbinti (Plg. G. Mer
kei, Die Vorzeit, I, 1798). Po visų religinių apeigų ra
movėse ir kitur vykdavo dainavimai, muzika ir tauti-| 
niai šokiau

Rasos bei vainikų šventė

lietuvis šventė didžiąją šventę, kurią dr. J. Šliupas 
(94-436) vadina rasos švente, o S. Daukantas (16-175) 
— vainikų švente. Tiek rasos pavadinimas yra tei
singas, nes šios šventės iškilmės vykdavo naktį, kada 
didelė rasa, tiek-vainikų vardas, ęnes per šią švent 
pindavo vainikus, kuriais puošdavę ne tik savo gal
vas, bet ir leisdavę juos upėmis žemyn, buriant savo 
ateities pasisekimus.

Bet, atrodo, jog patys senovės lietuviai šią šventę 
vadino gaivintojos deivės Saulės vardu, nes per šią 
šventę, anot V. Alanto, pati deivė Saulė, rytmetį iššo
kusi iš savo ugninio vežimo, iš džiaugsmo šokinėja 
ant debesėlių. Be to, legendos kalba, kad Motina Sau
lė įžiebusi Amžinąją Ugnį lietuvių namų židiniuose ir 
jų ramovėse, kuri per amžius gaivino tautos gyvas
tingumą ir skleidė jos kultūrinį pasireiškimą.

Tad per šią šventę ugnis vaidino didžiulį vaidme
nį. Kūrenami didžiuliai laužai. Apie šiuos laužus šo
kami senoviniai šokiai, dainuojama prasmingos dai
nos, sakomos pasakos apie senovės didingus įvykius 
ir panašiai... O taip daromi įvairiausi spėliojimai apie 
ateitį ir t t

Padėkos šventė
Suvalius laukų javus, berods, rugsėjo mėnesio pa-1 

baigoj buvo švenčiama deivės Žemynos ir jos brolio 
Žemininko pagerbimui šventė. Pagal prog. L. Vanni-i 
cell! (L osservatore Romano, V-T 
tę “buvo aukojama padėkos auka/j Dčl^o įr'paf/’ŠvMi-1 
tė vadinosi padėkos švente. ; A \ j

Anot dr. C. Hartnoch (38-139), buvo aukojama mi-
kos. n tai pat savųjų šokių. Kada saulė pasiekia savo galybės zenito, senovės dus, pienas, mėsa, žuvis ir kitos vertingos aukos. Pa- prie stalo.

sibaigus šukavimui, kunigas sakė pamokslus ąpifi 
ūkio reikalus, tautos papročuis ir tautos garbingų vy
rų nuveiktus didžiuosius darbus. Po to sekė prie įvai
riais valgiais apkrautų stalų su midumi ir vaisių sun
komis vaišės. Dėl to šią šventę dr. L. Reihardt (83- 
865) vadino dar ir draugiškumo bei taikos švente.

•, Ilgių bei vėlių šventė
J’ ’ ■ ’ • j. . ■ ■ • ' ■ •'

Jau minėjome, jog senovės lietuviai labai brangino 
savuosius mirusius. Jie juos ne tik iškilmingai laido
davę, bet ir po to darydavę įvairius minėjimus: meti
nes etc. O spalių mėnesio pabaigoj buvo ilgių bei vė-\ 
lių šventė.

Per šią šventę eidavę į kapines prie savųjų miru
sių kapų maldai ir apraudojimui. Kunigai su maldavi
mais atlikdavo šiai šventei pritaikintas religines apei
gas, o per pamokslą kalbėdavę apie' savo tautos žy
miuosius mirusius asmenis ir jų darbus.

Naufųjų Metų šventė

Naujus Metus senovės lietuviai šventė dabartinių 
Kalėdų laiku. Juos pradedavę išvakarėmis, kada visi 
šeimos nariai, susirinkę prie įvairiais valgiais ap
krauto stalo, dėkodavo visagaliui, amžinam Viešpa
čiui už visas suteiktas pareitais metais geradėjystes ir 
maldavę, kad ir ateinantieji metai būtų geri ir laimint?.

Paskui tėvai sveikindavę savo vaikus, o vaikai-«a- 
va tėvus. Iinkėd*wti -vieni kitiems ateinančiy laimingų 
metų.'O po to prasidėdavusf pati vakarienė, kurioj, 
manoma, dalyvavusios ir savųjų mirusių vėlės, arba 
vėliau jas naktį atvykusios vaišinosi likusiais valgiais

(Bus daugiau)
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Telef. PR M2X>

DR. ANNA BAU UNAS
_ AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 

IR GttilES LIGOS
2856 W. 63rd Strw|s

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal' sus'iarima 

lei neatsiliepia, skambinti 374-&sG4.

Sacharovas mano, kad be žmo
gaus laisvės punktų, Helsinkio t

sunku suminėti. Didžiausia pa
dėka priklauso mūsų mieloms 
šeimininkėms, kurios įdėjo dau-l 
giausia darbo ir pasiaukojimo I 
paruošiant skanų maistų: E. No- 
vickienei, B. Zumarienei, E. Ru- 
nimienei, O. Ašoklienei, I. Prans-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI
"Tastovi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė

limas kaip vakaro valgomo)! auka".

DR. C. K. BOBELIS 
, INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ - 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Confer 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WES j 71st STREET , 
Ofisas: HEmlocIc 4-5849 

Rezid. 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais- ir ketvirtad. 1—7 vai.. 
an trad., penktaienį nuo 1—5. tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 SJiAanheim Rd.,Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Teki 5ox-2727 arba 562-2728 .

REZ.: GI 8-0873
DR.VV .rJJSuN -E1S1NAS
AKUŠERIJA IR-MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHlHURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Mi 3-0001.

Telef. BE 3-5S93

D R. A. B. GiuE vECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vr^^dos p?%al susitarimą

DR, K. A. V. JUČAS
AŠ9-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
iūU2 N. WESTERN AVĖ. 
S2fr H. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

dr. frank purkas
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261J W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
”« l. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SHBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VcL: nuo 1—4 po pietų,
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS 1R ChikukgaS V 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Qfiwi 2652 WEST 59th STREET 

TtU PR 8-1223
OFISO VAJU: pirm.. an trad., trečiad 
u penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak.. šeštadie 
niaus 2-4 vai. po pietų ir kitu laik 

pagal angitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
*jK l I fcZlSTAr

/ ę Apttratai ’ ūr^tezai. Med. Ban
Omzmi.. Speciali pagalba kojoms

l lArch Supports) ir t L
Vai.. —* ir 6—3. Sesiadiemais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago III. 6062

Tefefu PRospect 6-5084

(Registruota) Cicero LB ne
atsiliko ir šįmet suruošė Rudens 
balių lapkričio 27 dienų, Šv. An
tano parapijįps salėje. Salė bu
vo išpuoštų rudens medžiais su 
pageltusiais topais. Stalai bu
vo apkrauti gausiais valgiais,
sumanių šeimininkių pagamin- kevičienei, O. Vyšniauskienei ir 
tais. Elv. Skopienei.

Artinosi parengimo 'galanda, Taip pat dėkoju visiems, kn
iaukė buvo šalta, ore skraidė rie vienokiu ar kitokiu būdu pri- 
sniego krituliai, vienok svečiai 
nepabūgo šalčio ir punktualiai 
rinkosi į salę.) Pirmieji svečiai, 
tai buvo ponai Aldona ir Anice
tas Griniai, ponai Mišauskai iš 
Union Uier, buvę elgameėiai Ci
cero gyventojai, kurie visuomet 
atsilanko į mūsų parengimus.

St. Ih’anskevičius pasveikino 
valdybos vardu visus susirinku
sius ir padėkojo dalyviams, kad 
mūsų nepamiršo. Nors tų patį 
vakarų buvo ir daugiau parengi
mų, svečių buvo pilna salė, tas 
įrodė, kad valdyba dirbo vienin
gai šeimininkės pamačiusios tiek 
daug svečių pradėjo bijoti, kad 
nepritrūktų maisto.

Matydamas gausybę svečių, 
■pirmininkas St. Pranskevičius 
dar kartų nuoširdžiai dėkojo už 
bendravimų ir linkėjo visiems 
gražiai praleisti, vakarą, pasi
vaišinti ir linksmai pasišokti 
prie gražios Joniko muzikos.

Toliau buvo pristatyti gar
bės svečiai: kun. dr. A. Juška 
Cicero lituanistinių mokyklų di
rektorius: Centro valdybos pirm, 
dr. V. Dargis; Vidurio Vakaru 
Apygardos ir JAV 200 metų Ne
priklausomybės minėjimo komi
teto pirmininkas dr. V. Balčiū
nas su ponia; Marquette Parko 
LB pirm. Juozas Bagdžius su 
oonia; Melrose (Parko LB. pir
mininkė Antanina Repšienė su 
vyru; Ciceros Altos pirminin
kas dr. P. Atkočiūnas; Zarasiš- 
kiu klubo pirmininkas P. Ble- 
kys su ponia.; Tauragės klubo 
pirmininkas B. Sąbastįjonas su 
oonia; Lituanistinio Instituto 
direktorius p. Eerapinas su po
nia.

— Mano nuoširdi padėka vi- 
■iems valdybos nariams už pa
rodytą nuoširdumą pravesti šį 
rąrengimą, —tarė Pranskevi- 
ius. Turiu garbės padėkotrmie- 

lam kun. kleb. Stankevičiui už 
leidimą naudotis sale ir Dr. kun., 
A.'Juškai už sukalbėtą taip gra
žią ir turiningą maldą, širdingas 
ačiū už dekoracijų padirbimą 
salei papuošti Sofijai Palionie
nei, Irenai Pranskevičienei ir 
Stasiui Bernatavičiui už gražų 
pravedimą loterijos. Taip pat 
?ili padėka^'už loterijos ^bilietų 
'.r rožių pardayimą ponioms 
Repšienei, Petrauskienei, Purtu- 
ienei, Tautkienei ir dviem jau- 
icm panelėms, kurių pavardžių 
Težinau. " •’-T

Padėka programos pravedė
jai p. Sofijai Palionienei ir jau
nimui, kurie išpildė parengimo 
metu programą, būtent p. Kris
tinai Griniūtei, p. Danutei Ru- 
nimaitei ir Petrui Dūdai ir jų 
tėveliams, kad tokį gražų jauni
mą augina. Labai didelis ačiū 
p. .Petrauskienei ir dr. Briedžiui 
už paįvairinimą, šokių metu, sa
vo dainomis. ,

Nuoširdi padėka visiems fan
tų aukotojams, kurių pavardes

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dįeną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas,4 nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti

1 Gėlės visoms progoms
BEVERLY HlLLS GĖLINYČIA 

244J vyES7 cxna SiKbfcl
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318
V. .i ........... "i ■ ■ ■■■n ■ Ji > *

PERKRAUSTYMAI ,

MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
£EMA KAINA 

R. i E R t N A S 
Tel. WA S-8063

* ii i

Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Visi žino, kad mir+ii yra žiauri Ir paliečia kiakvioną. Bet kur yra ^rnl- 
ruslaji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kuri< gausite 
nemokamai. Rašykite:

! MARQUETTE Parko Lietuviu Na- zaVIST, 3713 WfiST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
I mų Savininku Draugijos nanu susi-! iv saito tvunatojairinkimas įvyks gruodžio 17 d., penk- *v- *A*TO TYRINĖTOJAI
Į tadienį, 7 vai. 30 min. vakaro para- 
pijos salėje.

♦ Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
' bus renkama nauja ateinantiems me- 
j tams valdyba. Jonas Stankus

SUSIRINKIMŲ
sidėjo prie šio parengimo pasi- aktas, kurį pasirašė Sovietų Ru-( PRANEŠIMAI 
sėklino. sija, Amerika ir kitos pasaulio į i- 

Stasys Pranskevičius šalys, faktinai pripažino antro- 
Valdybos pirmininkas1 jo karo pasekmėje sudarytas i 

------ - sienas nuolatinėmis.

pa-

MIAMI, FLA.
Naujų.Metų sutikimas

Gruodžio mėn. 31 d. gerai 
ruošti šilti valgiai bus. duoda
mi 8-10 vai. vak. šampanas — 
12 vai. nakties.

Kitų gėrimų bus galima įsi 
gyti iš klube esamų išteklių. — 
Vejks ir klubo baras. Į.

Už įėjimą ir vakarienę $10.1 ; 
Užsitikrinę sau stalus iš anksto

Sacharovas sako, kad jis Ru
sijos valdovų akyse yra priešas 
Nr. 1, jis yra-sekamas ir su
varžytas. Jis baiminasi dėl sa
vo ir šeimos ateities. Jis ne-, 
manąs, kad jį leistų išvažiuoti i 
Į vakarų laisvų pasaulį. \

Pavojingi chemikalai
WASfflNGTONAS. — Gam- 

— 89 nuo asmens. Stalai po 10 ^°s aPsaugos ^staiga rado, kad 
asmenų ar ir po daugiau. Stalus Velsicol Chemical bendrovės 
galima užsisakyti iki gruodžio cheminiai produktai, naikinti 
29 d. tel. 864-1329 arba 866-3044j vabdžius ir kirminus, yra labai 

Naujų metų sutikimas bus pavojingi žmogui ir pačiai gam- 
Miami Lietuvių A. P. klubo pa- Viena C|kagos bendrovė, 
talpose (3655 N. W. 34 Str., Mia-1 Northwest Industries bendro- 
mi, Fla. 33142, tel. 635-4331).1 skyrius, taipgi nuolat kariauja

Gros visiems gerai žinomas or
kestras. Minėjimą ruošia klubo 
vadovybė.

Kiekvienų vartojimui pavojin
ga cheminį gaminį vartoti te- 

! gali uždrausti teismas. Todėl 
gamtos apsaugos įstaiga nuolat 
pešasi teismuose su minėtomis 
bendrovėmis. Ypač dėl chemika
lų naudojamų sunaikinti žemė
je kirminus bei yadžius, kurie 
puola kviečius, cukrinius run
kelius bei švendres ir kitus 
ūkiuose auginamus augalus. Tie 
chemikalai vadinami endrin ir 
heptachloro vardais. .

su gamtos apsaugos įstaiga dėl 
savo gaminių. ■ «<

1962 m. cheminius gaminius 
gaminančios bendrovės buvo pa
rašiusios laiškų, -kuriame jų ad-R11Q1TD1 TWl*QolrmitlTnfl rašiusios laiška, kuriame ju ad- nUSiJuJ P€rScK10jdind. vokatai kad vakarų

MASKV A; — Nobelio taikos pasaulio cheminiai gaminiai prieš 
premijos laureatas Andrejus D. vabdžius ir kirminus puolami to- 
Sacharovas sako, kad kovoje už dėl, jog norima sumažinti tųche- 
žmogaus teises Sovietų Sąjun- minių gaminių Jyarto j imas čia 
joje yra padaryta šiokia tokią Amerikoje-ir-vakarų Europoje, 
goję yra padarytą šiokia tokia tikslu sumažinti mūsų maisto 
pažangą, bet iš valdžios pusės perdavimą ar pardavimą už ge- 
tębėrą persekiojama. Pęrsekio- ležinės uždangos komunistiniams 
jamas Sacharovas, kiti disidentai 
ir visi įtariamai asmenys, kurių 
yra dauguma. ’ >' . _

Pasak Sacharovo, slaptai be 
valdžios ir milicijos žinios šau
kiami susirinkimai, kuriuose na
grinėjami moksliniai ir filoso
finiai 'klausimai, ruošiamos ’ pa
rodos, koncertąį. Svarbiausias,'- 
esą, įvykis, tai suorganizavimas 
organizacijos, kuri . stengiasi 
rinkti žinias, liečiančias Helsin
kio akto sulaužymą, nevykdymą 
ir kiek galima daroma, kad pasi
rašytas Brežnevo Helsinkyje 
aktas būtų vykdomas. Organi
zacijai vadovauja Yuri Orlovas. 
Organizacijos" sritis plati, dar
bas sunkus. Renkama ir regis
truojama žinios apie teismų sau
valiavimą, psichiatrines ligoni
nes, kur piliečiai kankinami, apie 
koncentracinius lagerius, religi
nį persekiojimą, apie persekio
jimą Krymo totorių, apie naiki
nimą okupuotų valstybių ir sve- 
tifnų tautų tautinės kultūros, 
kiek galima padėdama pįliečįąms 
išvažiuoti iš Sovietų imperijos ir 
t. t.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
,1,/ 2533 W. 71st Street
JX ■> Telef.: GRovehill 6-2343-6
S " 1410 >So. 50th Ave., Cicero
■ < Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTR TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Alyva nepabrangs f;_į
DOHA__ Į Doha, Qotare, at-

vykęs Saudi Arabijos ministe- 1 ■ tffl 
’ ris šeikas A. Z. Yamani pareiškė,'
i kad jis linkęs žemės alyvos kai- H Iii 

nas užšaldyti dar kokiems 6 m ė- H BĮ
nesiams, kadangi pasaulio eko- - UI 
nomika yra labai silpna ir ji ne- .' Kilį 
perneš alyvos pabrangimo. j W|| 

žemės alyvos stajtinė dabar
kaštuojanti 11.51 dol. Buvo ma- Bb 
noma, kad susirinkę alyvos trus- ( 
to delegatai pakels alyvos kainą 
10%. '/

PROF. KOMPOZ. KURATORIUS 
į VLADAS JAKUBĖNAŠ

‘ feyv. Chicago Illinois.

Staigiai mirė .1976 m. gruodžio 13 d., 4:00 vai. p. p, Gimęs Lie
tuvoje, Biržuose, j

Paliko dideliame nuliūdime: žmona Olga, 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 Evangeliku 
Reformatu bažnyčios kuratorius.

Ketvirtadienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika - 
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Aye.

Penktadienį^ gruodžio 17 d. bus perkeltas i 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 Lietuvių Tautines 
kapines

Visi a. a. VLADO JAKUBĖNO giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinį patamavmą įį atsisveikinimą. . .

Nuliūdę lieka:

. ; žmona, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir sūnūs. Tel. 737-8600.

Apdraustas perkraustyma* 
H Įvairiu atstumu

ANTANAS VILIMAS
* Tcl. 376-1882 arba 376-5996

SLA

*

SLA

SLA

i

už-

Į';
$

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iŠ WOPA,

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo fnr-' 
nūdienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — šeštadienį 
ir sekmadieni ’feno 8:30 iki 9:30 

vai. ryto. i
Telef.: HEmlock 4-2413 j 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. |

CHICAGO, ILL. 60629

Lėktuvais amerikiečiai švarina 
teritą ežero vandenį. Paveikale ma
tome lėktuvas nuleidžia žarną į eže
ro dugną, kyrią it lėktuvo varomas 
deguonis j ūžte ritus ežerg vandeni*, 
šitokiu būdu atgaivintai ežero van
duo galės maitint žuvi$ ir ežeruose 
augančius augalus, kMrjai| žuvys gali 
maitintis.

■■ \

•<

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

Gaubite spausdintas informacija^ jeigu paraAysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N, Y, 10p.«J

, PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3372

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. £hone: OLympic 2-1003

> STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
: C Ą e (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET < RI public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGH WAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

O T A SUSIVIENUDIAS
I / /A LIETUVIŲ

M J—* 4 Amerikoje
— jau #0 rr>erv tarnauja lietuvių visuomenei ir išžnokėjo dau 

gtau Kaip ^hKl’YMUS MLLDONTJS dolerių savo apdraus- 
Ueios Qąriąm&.

— didžialietuvių fraiernalinė organizacija — duoda gyvy 
b«s apdrautu ir ngofe paša’j'i, kuri yra pigi, nes ŠŲS1VLE- 
MJIMAb neieško pelno, o te Kia patarnavimu* savitarpines 
pagalbom pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir MugU Kiekvienas Lietuvis čia gan 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nun S100.00 
ibi sio.ooojM).

— jaunimui duoda gera Taupomąją Aodraudą - Endowment In- 
. įuranca, kad jaunuolis gautų pimpis aukštojo mokslo studi

joms ir gyvenimo pradžiai.
— duoda VAIKAMS ir Jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą; 

už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
— AKCIDEbTTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims. rekomenduojama Hetuviikų KLUBU ir dravgiiv 
riami. Ui $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
1 metus.

— kuopos yra daugumoje lietusių kolonijų Kreipkitės | kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSPHEnLIIMO darbus.

Si X

SLA

■JUU-. HUI W11L

n LIŪDĖS 10 VALANDOJ i
į- . ■ Šrtkits . I

[MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIRTKTORIAf ( I

M45 So. Western Ave. Air Conditioned Chapel and

REpubliė 7-8600- 8601 PlrklnI FaciUti“’
daly»e rxaMme toptrSl arfias

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID]

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teh: YArds 7-1741-1742

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

< -rt * -- *

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

P: . P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

NAUJIENOS, CHICAGO ą iLU— Thursday, 16, 197£
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Kas — ne viskas atsitinka 
fmcgui keliu einant

- -4 .

renting ik general 
H u 9 m 9 i

ii kalba sau i tęsė savo prenumeratą, o savo 
šventinius linkėjimus Naujie-j

Kel:;i ė <> vienas žmogus ir ra- j —Antanas KruklysJIol Springs, 
sermėgą. Apsidžiaugė žmo-;Ark.. iš anksto be/raginimo pra

< tariniu ir gai
•nas: "K ol ir kitą, kad ir ki-

>.įtinki atlydini numirėlį, nonis ir darbuotojams parėmė,
žrnog us 
kitą”.

tagu jam 
m as:

o vis sako sau; “Kad $20 dovana Mašinų fondui ir •'M 
Vežėjas sušniojo bo- už kalendorių. Dėkui už linkėji- 
per sprandą, sakyda- 'inus ir už nuolatinę paramą.

— Ponia Martha Unik, mūsų
gaili ilgametė skaitytoja ir rėmėja iš 

kad irki- Oak Lawn apylinkės,praksdama
Kad nemir- i prenumeratą, tarp kita ko taip soma, kad Sovietų garantijos tį Algirdą. Ieškomas knygos 

leidėjas.
— Kun. dr. Vytautas M. Man- 

keUūnas, valstybinio universi
teto profesorius Bogotoje, gavo

— V isi lydėtojai verkia 
mirusiojo, o tu nori 
tas mirtų ' Sakyk : ‘‘ 
tu”.

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

(Pr.)

Ema žmogus tolyn ir kalba:, rvškesnės> kad jos
“Kad nemirtų! Kad nemmtųf Įbūtų galima kiekvieną

dieną”. Dėkui už auką ir už lai-Sutinka važiuojant kūmus su kū
dikiu. Kūmui pasigirdo: ‘‘Kad 
numirtų”. Jis sukirto žmogui bo
tagu per pečius, sakydamas:

— Mes norime, kad kūdikis 
gyventų, o tu sakai, kad numirtų 
Sak_vk: “Kad didelis užaugtų”

žmogus eina tolyn ir kartoja:
“Kad didelis užaugtų! Kad di
delis užaugtų!” Sutinka vyrą su 
gumbu ant nosies. Tas subarė:

— Ko tyčiojies iš mano ne- į darbiams”. Dėkui, 
laimės! Geriau sakytum: “Kad 
pranyktų”.

Žmogus eina ir kartoja: “Kad 
pranyktų! Kad pranyktų!” Tuo 
laiku prie kelio ūkininkas sėjo 
žirnius. Jis išgirdo tokius žo
džius ir ėmė bartis:

rašo •‘Kartu siunčiu $10 dėl pa-' nesikėsinti į Jugoslavijos nepri- 
taisyiho spaustuvės, kad Nau- klausomybc nieko nereiškia, 

nes tokias garantijas kadaise 
davė dabar jų okupuotai Lietu-

— Joseph Strumskis, New
port Richey, Fla., atsiuntė tokį doje, sveikina 
laišką* “Siunčiu

• j savo prenumeratą, kad nereikė-
| tų rašyti raginimo. Rasite dar
$9 už kalendorių ir Mašinų 
fondui. Linksmų Kalėdų ir lai- 
mngų Naujų Metų visiems Nau
jienų darbuotojams ir bendra-

— Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba, esanti Kana- 

visus švenčių1
jums iš anksto proga. Sveikinimą pasirašė Gai 1 
ą, kad nereikė- da Kuprevičiūtė, Rima LasienėJ

! — Ona ir Stasys Stanaičiai iš
Marquette Parko apylinkės, iš 
anksto pratęsdami prenumera
tą, atsiuntė dešimkę spaustuvės 
pagerinimui. Tos apylinkės tau
tietis užsakė Naujienas 3 mėn. 
tinkamesniam susipažinimui, to 
dėl pavardės prašė neminėti. 
Dėkui už auką ir už dėme
sį-

— Dėkui p. Vincentui BigeUui 
iš Cicero už $10 auką,, atsiųstą 
prenumeratos pratęsimo proga, 
Taip pat dėkui tos apylinkės 

j tautiečiui, užsakiusiam Naujie- 
Kad didelis užaugtų i nas vieneriems metams.

— Juozas Andrius, Santa Mo 
nica, Gal., savo šventiškus lin- 
kėjimus atlydėjo $10 auka Nau- 

sidegtų ? Eik sau šalin ir sakyk: 
“Kad užgestų”.

Vakare keleivis užėjo pas vie

— Sėju, kad užaugtų ir būtų 
nauda, o tu sakai, kad pranyktų. 
Geriau sakytum: “Kad didelis 
užaugtų ir kluoną pasiektų”.

Toliau pakelėje užsidegė gy
venamas namas. Subėgo žmonių 
gaisro gesinti. Ir tas keleivis 
sustojo gaisro pažiūrėti ir vis 
kartoja:
ir kluoną pasiektų”. Gesintojai, 
išgirdę tokią kalbą, nutvėrė jį 
ir bara:

— Tu nori, kad ir kluonas už-
Po $4 atsiuntė 

• Stasys Vilkas iš Detroito ir kun. 
I P. Dagys iš Wodhaven, N. Y.

ną gyventoją pasiprašyti nak- į Newyorkietis užsisakė Naujie- 
vynės. šeimininkė įsivedė i gri- nas ® mėn., bet pagardės prašė 
čia ir ėmė žiburį žiebti. Kelei- neminėti. Dėkui visiems.
vis atsisėdo ant suolo ir pusbal
siu kalba:
užgestų!” šeimininkė žiebė lem
pą ir negalėjo Įžiebti: ar žibalo 
trūko, ar dangtis buvo nudegęs. 
Šeimininkė labai supyko ir šluo
ta nutvojo, sakydama:

— Aš tave kaip gerą priėmiau 
nakvoti, o tu čia darai kokius 
burtus, nė lempos negaliu įžieb
ti. Greičiau iš mano namų.

Ir šeimininkė išvarė keleivi. į
*■ <

Bet. kad ji nieko tam žmogui j
neliepė sakyti, tai ir nežinia, ką laiškas tilpo Chicago Tribune 
toliau jis besakė ir bedarė. sekmadienio laidoje. Jame ra-

— Dail. Vlado Vaičaičio dar- 
Kad užgestų! Kad i bu parodoje Jaunimo centre iš

statyta 50 paveikslų. Ją surengė 
Jurbarkiečių komitetas: S. En- 
drijonienė, J. Juknevičienė, V. 
Orentienė, kun. P. Garšva, A. 
Galinaitis ir A. Sedaitis. Parodą 
galima lankyti nuo 7 iki 9 vai- 
vak. darbo dienomis, o savait- 

i galiais nuo 11 ryto iki 10 vai. 
i vak. Uždaroma gruodžio 19 
i dieną.

— Kun. Dr. Juozo Prunskio

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

muilNuMč AicuLtci aueju 00 metų Minint tą suXaKti. gerOiant pirmoj 
AmeriXoa lietuvių dleiiraAčlo steigėjus bei lietuviškos «pa ūdos pirm L 
nu* ir atliekant OGtinas pareigas Amžinam lietuvybės Išlikimui xke> 
olamaj Naujieną platinimo vajus.

<\UJlENOb tvirtai stovi ir tovoja crit Lietuvos ir pavergtų dėtuvių laisvę 
neidamot tr nesidėdamos 1 sandėrius ru okupantai! ar ju Igalio 
Inlaia

’AUJLENUo palaiko nsas lietuvių demokratines grupei. Jtj bendras mstiu. 
d j as ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tLfcslus.

^AL’JTJENOb atstovauja tyliąją lietuvių daugumą fcaU pasimetimo, reto 
rikos poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingo? 
tr reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Codėi Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų prog. 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško? 
ipaudos pirmūnų pavyzdliais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
airiškų reikalų renesw-*u
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoje metams — 530.00, pute4 metų — S1S.00 

rrimi mėn. — 58.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metami 
— 526.00, putei metų — $14.00, vienam mėn. — S2^C. UHlenluc 
se — $31.00 metami. Susipažinimui alunČIama aavaltf nemokamai

t*ra$cma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS.
39 So. Halsted St, 
'hicago. 01 60608

Q Siunčiu  dol. Naujieną prenumeratai. Jubiliejini 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

q Vajau* proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipai 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu.

•’AVARDft ER VARDAS

\DRESAS

• Kalėdų, Naujęję Mėty, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian- 

šįmetinę Kolumbijos premiją' ti daug norinčius sakyti jaus- 
už darbus psichologijos srity- Imus. Jų ttaip neišreikš atvirutė,

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

TeL 925-9347.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 V7. Cermak Roaę Chicapo R Virginis* 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE fob SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
a WLALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACUV KREIPKITĖS J

se.v
— Alfonsas Petrulis, Washing- 

1 ton, D.C., paskrtas Voice of A- 
merica Radio lietuviško sky
riaus vedėju, p Jurgis Blekaitis 
jo pavaduotoju. •

— Povilas Daubaras nesitiki 
šį metą visiems savo pažįsta
miems pasiųsti Žiemos švenčių 
sveikinimus, nes akys neveikia,

Dainora J uozapavičiūtė, Kristi
na Parėštytė, Jūra šeškutė, Ga
bija Juozapavičiūtė, Almis Kuo 
Jas ii- Romas Puteris.

— Montrealio lituanistinės 
mokyklos Tėvų komitetą suda
ro ponios 
lienė ir čičinskienė, taip pat S. Į 
Baršauskas, J. Kibirkštis ir B., 
Nedvaras. Mokyklos vedėja yra 
M. Jonynienė, o moko Š. Ali
šauskienė, J. Adamonienė, J. 
Adomonytė, J. Baltuonienė, M. 
Maiciuvienė, E. Navickėnienė, 
A. Knystautienė, R. Lukoševi- 
čiūtė, S. Mikalajūnaitė, kun. dr. 
F. Jucevičius, R. Otto ir L. Sta- 
škevičiūtė. Tėvų ir mokytojų 
bendradarbaivimo dėka atsiek-1 
ta didelių laimėjimų lituanisti-, čiuriai, dr. Vytautas ir Lucia 
nio švietimo ir tautinio auklėji-1 Dargiai, dr. Antanas ir Alina 
mo srityse, visai nesidairant į Lipskiai. Vietoje kalėdinių kor- 
tiltų statytojų ir bendradarbiau telių aukoja Jlį. Liet. Gyd. D- 
tojų peršamas svetimas idė-'jos Pag. Moterų Vieneto Sti- 
jas.

— Dr. Algirdas Budreckis iš 
Bostono parašė išsamią studiją Mackevčiūtės iš Hickory Hills 
apie Didįjį Lietuvos kunigaikš- apylinkės, muzikos mokytojos

- Jurkienė, Jaugė- jkaip turėĮę ye]kti 
činskienė, taip pat S. Į

— Valdžiai nupirkus žemę,

laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas.. Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Hąlsted St., Chicago, Ill. 60608 
arba skambinti telefonu į 421- 
6100. f ■ A (Pr.)

rekomenduotos ir išmokytos, 
dalyvavę keturiuose operetės 
Hasel and Grete pastatymuose 
Oak Parke. Pastatymus ruošė

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas >— nupirkite.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

iRoy Petro buvo priverstas už- American Konservatory of Mu- 
daryti savo .gėlių parduotu- sjk- Mackevičiūtės yra baigu- 
vę.
• SVEIKINAME SAVO DRAU

GUS ir PACIENTUS SU ŠVEN
TOMIS KALĖDOMIS, LINKĖ
DAMI LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
METŲ! Dr. Bruno ir Aldona 
B’einoriai, dr. Kazys ir Dalia

'Bobeliai, dr. Antanas ir Birutė

pendijų Fondui. (Pr.)
— Diana, Natalija ir Andryte,

COMPLETE LIQUIDATION 
ROCKWELL FURNITURE COMPANY 

SATURDAY, December 18
Sale held on location and starts at l:6b‘ p. m.
2615 West 63rd Street Chicago, Illinois

We are going out of business and our entire remaining 
inventory of name brand furniture, hanging lamps, oil paintings, 
etc., will be sold -

This sale features a very large selection of furniture by 
Paramount, American of Martinsville, Kraft, Gordons, Lawn 
and American Art. Accessories by Kessler, Wellington House 
and Kirsch. Also office equipment, feather trees,'..remnant carp
eting. wall accessories and fixtures. •> į.

1972 Chevrolet 450 step van, excellent condition,-automatic 
power steering, power brakes, 838,000. i

Don’t miss this outstanding sale of marchandise, if you want to 
buy qualify brand names at bargain prices.

• Inspection of property on day of sale only.
Terms: financing avaiable if arrangements are made prior 

to sale by contacting LOCKPORT AUCTION SALES, otherwise 
cash or cashier’s check. Master charge accepted.

Not responsible for accidents- Seating & catering.
RAY KATCH, OWNER .-.

Steve Canchola, Auctioneer
LOCKPORT AUCTION SALES
Lockport, Illinois

815/838-9669

Mackevičiūtės yra baigu
sios vaikų darželį, dabai' lanko 
lituanistinę mokyklą.

— P. žibūnas iš Hot Springs, 
Ark., pratęsė iš anksto be ragi
nimo prenumeratą, o gerus lin
kėjimus atlydėjo $9 auka Maši
nų fondui. Po $4 atsiuntė My
kolas Smelstorius dš Euclid, 
Ohio, ir Bruno Mikulskis iš 
Lethbridge, Alta, Canada. Dė
kui už gerus linkėjimus ir už 
dovanas.

— A. Maskaliūnas iš Gage 
Parko apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė penkinę 
Naujienų paramai. Tos apylin
kės Mary Leppa įteikė $3.. Ka
zys Balčiūnas iš Lemonto at- 
suntė $4. ?Dėkui už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už aukas.

REMKTTE TVOS BiZNIERIUS.

KURIE GARSINASI

f

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

ga

BEST THINGS IN LIFE

CalĮ Frank Zapolis 
3208V1 W.9Strh St.

GA 48654

STATI FARM

Stated arm Lįf e goniįąI?

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-1 
mo aikštelė. Galima rezervuoti Jei. r 
501-623-9814.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dauj. 
>adėti teisininko Prano šulo pa 
•uošta, teisėjo Alphonse Well- 
>eržiūrėta, “Sūduvos” išleisti- 
knyga — ■ e :

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

na ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

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

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
rūpinimą.___________________________

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

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

$3.00
$2.00

s

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

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

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

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

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Holftod Ft, Chiogo, III. 60608. — T«l. 254-3320 
V. VALANTINAS

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 putfapiai* tu iemėlopiv Ir ptvollctlalt apralo PomtrĮ, tonus Jo 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 littuviikv vietoverdživ sūreles. Knygos 
kaina $6.00, minki t i virielioi.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St, Chicago, DI. 60008

MARIA NOREIKTENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pidrinklmaj 7*rot r0llx Įvilrly pr*klų.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

■ 6 — NAUJUMO*, CHICAGO t, HX, — Thvrx<<»y, 16, 1974

SU SAVAIS APLINKUI
LABAI GRAŽI 2 aukštų ręzidencit 

įa. IV2 vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausų 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 v 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Pr*ke. $29,750.

MŪRINIS —r 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 pnrke. $38,000, _-

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

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

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir .mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
no Nauju Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
fgoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iŠ geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir ‘ narna elekt- 

$8,500 pajamų. Vertas $50,000."a.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200, arba 737-8534

GUILDERS AND CONTRACTOR* 
Namų Statyba tr Ramentas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

: Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS KET1NGIS. savininkas 
778-8165 ,

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

nieago. ūl. 60609 Teel. VI 7-3447

dsmesi o
(—80 M. AMJ’AUS VAIRUOTOJA: 
TlkfMI $74 pusmečiui eutomobino 
lability apdraudimas pensfninkams 

Kselptif:
A. L A U R * * 7 ‘ S 

*645 So. ASHLAND AVB. 
523-8/z 5 -

AIKRODŽIAI ir brangenybės ;
PardavtaM ir Taliymai 

tf46 WEST 6P?h STREIT 
Tatefj Rlpubllc 7-1M1

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOMb IAX SERVICB
♦259 S. MaplewoodL Tai. 254-7450 
taip pat daromi vertimai; giminių 
fkylatlmal, pildomi piuetybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Are 
Chios®, III. »0čn. Tai. TA 7-5*88

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
> — x pM vienintelį •——

,i f Uetirri kalUninkA fa jį 
Chlc*«o)e “ 17

^NORMANĄ 
BURŠTEIN^

Tel. 26S3826 
į (ištaiga*) ir 

677-8469

185 North Aresw*




