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Komunistams paėmus valdžią apie 15,000— 
20,000 žmoniy patys sau atėmė gyvybes

PARYŽIUS. —Kanadietis jėzuitas Andre Gelinas, kurs 19 
metų misionieravęs Saigone ir tik neseniai buvo komunistų išva
rytas iš Vietnamo, grįžęs į Montreal} pasakė Associated Press, 
kad tarp 15,000 ir 20,000 vietnamiečių pasirinko verčiau mirti 
negu gyventi kofnunistų valdžioje, ir nusižudė.

Tokį nusižudymų skaičių kun. 
Gelinas susidaręs iš ligoninių pa
reigūnų pareiškimų ir pasikal
bėjimų su išlikusiais pasikėsin- 
tojais prieš savo gyvybę. Viet
namo valdininkai Paryžiuj'e į pa- 
klaus’imūs atsisakė atsakyti.

Vakarų diplomatai Paryžiuje 
pareiškė girdėję pranešimus apie 
sunkią vietnamiečių dalią komu
nistams laimėjus ir apie savi
žudybes, bet esą nustebę dėl to
kio didelio savižudybių skaičiaus.

Kun. Andre Gelinas dar-pra
nešė APP apie Pietinio Vietnamo 
karininkų ir prieškomunistinių 
partizanų eksterminaciją ir mies- p1)’ 
tiečių masinius trėmimus į “Nau
jas Ekonomines Zonas’T

Į visišką desperaeiją*''gyven- 
tojus komunistai atvarė savo . - . . - . :.
ekonominiais potvarkiais, Saigo- lėtinai Įrodymų,-jog vitaminai 
ną užėmę 1975 m. balandėįo mė
nesį, komunistai birželio 10 d. 
užšaldė bankuose visus piliečių 
depozitus ir santaupas, o rugsėjo 
mėnesi paskelbė gyventojams, 
kad per 12 valandų turi sunešti 
Į bankus visus turimus pas save 
pinigus, nes po 12 valandų pini
gai nebeturės jokios vertės. Kiek
vienai šeimai leidžiama tiffieti 
pinigų po T,000 frankų (apie 
$200) ekvivalentą. Nuo tos die
nos prasidėjo pačių .gyventojų 
savižudybės dažnai ištisomis šei
momis. Pavyzdžiais,- Andre Ge
linas S. J. pasakojo, kaip vienas 
buvęs Pietų Vietnamo policinin
kas iš revolverio nušovė 10 sa
vo vaikų, žmoną ir uošvienę ir 
pats nusišovė, arba kaip kitos 
šeimos tėvas, pietums išdalino 
po dubenėlį užnuodytos sriubos... 
Daug savižudžių prieš atimda
mi sau gyvybę, ateidavo jo atsi
klausti. ar savižudybė nėra mir
tina nuodėmė, kuriems jis duo
davęs tikrai jėzuitišką atsaky
mą: “žinoma, yra mirtina nuo
dėmė, bet kiekvienas žmogus tu
ri teisę į laisvę net rizikuojant 
gyvybe”. ' ' ,■

Nepaisant sunkumų, tėvas Ge
linas pareiškė, kad bažnyčios 
Vietname yra pilnesnės negu 
kada buvusios ir tai reiškią, kad 
kaž kurių teigiamų dalykų esą 
galima tikėtis ir iš komunis
tų valdžios.

TRUMPAI IŠ VISUR

JAV DARBO departamentas 
paskyrė Chicągos universitetui 
$43,218 už 30 ispaniškai kalban
čių darbo unijų narių apmokymą 
lyderių pareigoms. Kursai truks 
12 mėnesių.

Chicągos šiaurinis priemies
tis Evonston, imdamas pavyzdi 
iš daugelio kitų miestų ir prie
miesčių, išleido potvarkius, kad 
už “vandalų” -padaromus nuo
stolius turės apmokėti tu “vanda
lų” tėvai. .

BOSTON, Mass. — Bratisla
vos, Čekoslovakijos, mitybos in
stituto profesorius Dr. E. Gin
ter tvirtinai, kad jau surinkta ga-

Blogai maitinami Brazilijos vaikai turi didelius pil
vukus. Vaiky mitybos specialistė amerikietė Lois Neu 
Brazilijoje tikrina vaiky sveikatą ir patvarką, kaip jie 
privalo būti maitinami, kad normaliai avgty. Ameri
kos mitybos specialistai tikrina vaiky sveikatą Tunisi- 
joje, Eigpte, Kolumbijoje, Jamaikoje, Lenkijoje ir ki
tose vietdse.

Jamaikos kairieji 
j laimėjo rinkimus

KINGSTONAS. -- Jamaikos 
I valstiečių socialistų partija, va- 
I dovaujama ministerio pirminin

ko M. Manley, laimėjo parlamen
tarinius rinkimus, surinkdama Į 
57.8' < balsų. Gi Jamaikos darbo 1 

■partija surinko' 42.2 T balsų.

Ministeris pirmininkas Man- 
! le>r ir jo valstiečių nationalistų 
’ oartija yra stipriai palinkusi Į 
kairę iivartimai bendradarbiau
ja su kaimyninės Kubos dikta-

. G. Fordas dovanoja 
dokumentus

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas specialiu aktū padovano
jo visus raštus ir dokumentus, 
kurie liečia jo 28 metų politinę 
veiklą, būsimam Geraldo Fordo 
knygynui prie Michigano uni
versiteto Ann Arbor vietovėje..

Geraldo Fordo knygynas prie 
Michigano universiteto bus sta
tomas privatinėmis lėšomis, bet 
jo išlaikymui valstybės iždas 
keamet «ldr* 900,000 riri.

C apsaugo nuo akmenų atsiradi
mo tulžyje. Amerikiečiams ak
menų iš tulžių pašalinimas kaš
tuoja kasmet po $250 milijonų. 
J BANGKOK, . Tailandas. — 
Vietnamo armijos inžinierių bri- 
gada, dviejuosedidesniuose ae- 
roSrcariuose ir viėrioš - gėleženke- 
Įd'-stdties :plote Saigono srityje 
ąub. -m. balandžio mėnesio 
surinkusi ir pašalinusi 70,000 
nesprogusių minų ir bombų. Bet 
Vietnamo žinių agentūra nepa
aiškino,- ar tie užtaisai -.nespro
go numesti karo metu ar jie bu
vo rasti tvarkingai sudėti amu
nicijos sandėliuose, kuriuos ko
munistai perėmė 1975 metais.

LOS ANGELES. — Princesė 
Fathia, Egipto buvusio vėjavai
kio karaliaus Faruko sesuo, ku
ri neteko karališkų titulų ir tur
tų už tai, kad atvykusi Į JAV 
čia ištekėjo už “nekilmingo” 
Riiad Ghali, praėjusį sekmadie
nį buvo rasta nušauta. Įtartas 
ir suimtas jos vyras.

WASHINGTONAS. — Nepri
klausoma U. S. Telefonų Asso- 
ciacija praneša, kad nuo atei
nančių Naujų Metų telefonų mo
kesčiai iš 6 nuošimčių bus suma
žinti iki 5 nuošimčių ir tai per 
visą šalį telefono vartotojams 
susitaupys per vienus metus 
$275 milijonai.

WASHINGTONAS. — Jei pro
duktų pardavėjai būtų įstatymų 
keliu priversti priimti atgal in
dus, pavyzdžiui alaus ir minkštų 
gėralų bonkas ir skardines, tai 
pirkėjai iki 1982 metų, sutau
pytų $1.8 bilijono, apskaičiavo 
Federalinė Energijos Adminis
tracija.

BOSTONAS.
sėjas Elwood McKinney pasakė, 
kad kokainas yra daug mažiau 
kenksmingas kaip cigaretės ir 
alkoholis, dėlto Massachusetts 
įstatymas, kuriuo kokainas drau
džiamas ir baudžiamas, yra 
prieškonstitutinis, pareiškė tei

j o u. rkCiixii J zixxxca avuuvo umua-

ton-umi castro. Todėl rinkimų Irakas kaltina Sirija 
metu priešinga Jamaikos darbo J u

j partija, vadovaujama Ameriko- 
ije mokslus baigusi Seagos, ir 
į kaltino Manley, kad jis Jamaika 
i veda ir nuves į komunizmą.

Ministerio pirmininko partija, 
laimėjusi parlamente daugumą, 
dabar turės laisvas rankas nu
vesti Jamaikos gyvenimą demo
kratiniu socializmo keliu arba 
Į komunistinę diktatūrą.

Valstiečių nationalistų parti
ja žada Jamaikoje įvesti nemo- 

| karną visiems mokslą, nemoka- 
. - zd 11 rei o* n ią,.sQa

BONN  A. — Socialistų demokratų partijos lyderis ir buvęs lyginti moterų teises su vyrais, 
Vakarų Vokietijos kancleris Helmutas Schmidt’as V. Vokietijos mokėti už visus darbus mažiau-
Bundestag’o, Vokietijos seimo, 350 balsų prieš 249, buvo gruodžio 
15 perrinktas kancleriu.

C Prieš kanclerį Schmidt’ą net 
jo pačioje socialistų demokratų 
partijoje' buvo susidariusi opo
zicija dėl atsiradusių finansinių 
sunkumų tvarkant socialinius 
draudimo reikalus, kurie tvarky
ti įstatymu pavesta darbo mi- 
riisteriuL Perrinktas kancleris 
tuojau pertvarkė: mnisterių ka- 

, binetą, atstatydamas darbo mi
nister! - kpntravareinį . Walterį 
Arendt’ą ir į jo vietą paskirda
mas buvusi Bundestag’o direkto
rių Herbertą Ehrenbergą.

Kancleris Schmidt’as V. Vo
kietijai valdyti sudarė koalicinę 
vyriausybę iš nuosavos-socialis
tų demokratų partijos ir iš lais
vųjų demokratų. Pirmoji par
tija Bundestag’e turi 214 vietų, 
o antroji — 39, iš visų Bundes
tag’e esamų 496 vietų. Koalici
nė naujojo kanclerio vyriausybė 
atidėjo socialinio draudimo pen
sijų padidinimą, kuris klausi
mas daugiausiai buvo keliamas 
ir nagrinėjamas spalio mėn.\3 
dienos Bundestag’o rinkimuose. 
Vyriausybė prisibijo, kad pakė
lus 10% socialinio draudimo pen
sijas, susidarys didelis deficitas 
pensijų fondo bilijoninės vertės 
kasoje. <

Bundestag’as ta pačia gruo
džio 15 d. išsirinko pirmininką 
konservatyvių krikščionių demo
kratų partijos narj Karlą Cars- 
tons’ą. ■_ .

V. Vokietijos Bundestag’as 
susideda iš dvejų rūmų — že- 
mųjjų ir aukštųjų. Jo priim- 

Itus Įstatymus tvirtina valsty- 
Distrikto tei-' bės prezidentas. Prezidento pa

reigas dabar atlieka Walteris 
Scheel.

Bomba Argentinos 
gynybos ministerijoj'

* ■. . Į

BUENOS AIRES__ Gruodžio
15 sprogo galinga dinamito bom
ba trečiame Argentinos gyny
bos ministerijos aukšte, kur bu
vo susirinkę svečiai ir. daug Įvai
raus rango kariškių išklausyti 
vieno pulkininko leitenanto pa
skaitos. Bombai sprogus, buvo 
užmušta 15 ir sužeista 30 asmO; 
nų. Užmuštų tarpe yra du ,ar- 
gentinos diplomatai, pulkininkas, 
jūrų kapitonas, keliolika kitų ka
riškių ir viena moteris Albani 
Cesar ..

Argentinos pogrindžio teroris
tai Montaneros prisiima sprogu
sios bombos padarinių atsako
mybę, telefonu apie tai praneš
dami United Press International 
agentūrai.

šiai 20 dol. į savaitę ir suvals
tybinti bei suvaržyti bauksito 
pramonę, ik kurio gaunamas 
aluminijus-ir kurio pramonė, yra 
amerkječių rĮn|ęęę. >.'T^

Dabartiniu metu Jamaikoje 
Irya 27% bedarbių. Pasak darbo 
i partijos Kuba yra daugiausiai 
atsakinga, .kad tiek daug bedar
bių yra Jamaikoje. ;

Iždo sekretoriaus

CHICAGO. — Trys iš kiekvie
nų keturių ištekėjusių moterų 
Amerikoje vidutiniškai pagyvens 
po 18 metų našlaudamos; pusė

sėjas ir vieną tokią |>y]ą išmetė iš jų pataps našlėmis būdamos 
laukan. ’ apie 56 metus amžiau*.

• Sekr. Kisingeris 
užtikrina

gyvenimas
(Prez. Carterio pasirinktasis 

būsimo kabineto iždo sekreto
rius W. M. BlumenthaliS yra Vo
kietijoje gimęs žydų tautietis. 
Jis 1939 m. su tėvais pabėgo į 
Šanchajų, į Kiniją nuo nacių 
persekiojimo, kur juos antrojo 
karo metu patupdė į kalėjimą 
užėmę Kiniją japonai.

Į JAV jis atvyko 1947 m. tu
rėdamas 60 dol. kišenėje, čia 
vertėsi įvairiais darbais iki pa
siekė Bendix bendrovės vyr. di
rektoriaus ir valdytojo vietą su 
400,000 dol. atlyginimu. Kaip 
ir visiems imigrantams, jam teko 
pradėti uždarbiauti šluojant ga
ražus ir fabrikų patalpas.

žinoma, vakarais užsispyru
siai mokėsi iki įsigijo ekonomi-

WASHINGTONAS. — Pasak 
U. S. News and World Report 
žurnalo, sekr. Kisingeris užtikri-.jos moksl“ doktoratą.
no naujai išrinktam prez. Carte- 
riui, kad Sovietų imperijos ly
deriai atvirai niekad nepasako
ja melų, žinoma, neskaitant Mas
kvos teigimų, kad rusai nedaly
vauja Angolos revoliucijoje, kad 
ji nefinansuoja Kubos karių 
Angoloje, kad jų į užpakali šau
dąs bombonešis n ėra strategi
nis ginklas, kad pas juos reli
gija nepersekiojama ir visi pi
liečiai turi laisvę ir t.t. ir t.t.

Tiesa, apie okupuotas tautas 
ir valstybe*, anksčiau buvusias 
nepriklausomas, nei Kisingeris,

Dingę JAV kariai
WASHINGTONAS. — Din

gusių be žinios Amerikos karių 
Vietname šeimos ir artimieji da
bar laiškais bombarduoja būsi
mą prez. Carterį. Sakoma, kad 
tokiais laiškais Carteris yra už
verstas.

•n«i Ma*kvo® ponai n*u|aijnena.
’ "’ 'f • • ’ ’ • • *

UŽ DEMOKRATINĘ SANTVARKĄ 
Diktatoriaus šalininkai Įsitikino, kad krašte 

jie sudaro nedidelę mažumą
MADRIDAS. — Ispanijos gyventojai gruodžio 15 d. pirmą 

kartą 40 metų laiktarpyje galėjo laisvai slaptu balsavimo būdu 
pasisakyti už demokratinę valstybės tvarką ar prieš ją. Laisvas 
ir slaptas Ispanijos gyventojų pasisakymas valstybės tvarkymosi 
reikalu yra. galima sakyti, pinnas toks Įvykis Ispanijos istori
joje. Ankstyvesniais laikais Ispanija buvo monarchija ir ją val
dė karaliai, o po Ispanijos civilinio karo, ją valdė gen. Francisco 
Franko diktatūriniais pagrindais.

'' ' " ■ —- ■' — į Tiesa, dabar Ispanija yra ir
gi monarchinė, bet konstitucinė 
ir dabartinis karalius Juan Car
los de Burbon, kartu su savo miA 
nisteriu pirmininku Adolfu ‘Su
arez Goncalezu, stengiasi mo
narchiją, paversti konstitucinei 

, demokratine ir pačioje Ispanijos 
valdymo sistemoje Įvesti demo
kratini valdymąsi. Tais sume
timais tad ir buvo atsiklausta 
gyventojų kokios jie valdymo 
sistemos nori. '

Balsavimo keliu beveik visi 
Ispanijos gyventojai, pasilakė 
už demokratiją. Už demokrati
ją pasisakė 94.5% balsavusių ir 
tik 2.4% urieš.

Vaškų ir Galicijos provincijo
se buvo kreipiamasi Į socialistus 
ir komunistus, kad nedalyvautų 
balsavime, kadangi jos nori iš
sikovoti autonomiją. Bet Cata- 
lonijos provincija, kuri taipgi no
ri turėti pilną autonomiją, bal
savime dalyvavo labai gausiai.

Slaptu balsavimu Ispanijos gy
ventojams pasisakius už demo
kratiją, birželio mėnesyje bus 
kiti rinkimai, kuriuose demokra
tiniu būdu bus renkamas Ispani
jos parlamentas arba seimas Is
panijoje vadinamas Cortes. Bir
želio mėnesio rinkimuose galės 
dalyvauti visos Ispanijos poli
tinės partijos. Nežinia tik kaip 
bus su komunistų partija, kuri 
iki šiol laikoma už Įstatymo ri
bų. Komunistams teisių dar ne
pripažinta. kadangi jie yra in- 
ternationalistai ir kovoja ūž 
Maskvos ar Pekino interesus, 
neatsižvelgdami Į pačios Ispani
jos bei jos gyventojų reikalus,.

BEIRUTAS. — Irako sostinės 
Bagdado aerodrome sprogus 
bombai ir užmušus tris asmenis 
bei sužeidus daugeli, Irako vy
riausybė kaltina dėlei to Siriją. 
Ji sako, kad Sirija lėktuvu at
siuntė kartu su keleiviai Įpakuo
tą bagaže bombą, kuri vėliau ir 
sprogo aerodromo bagažinėje.

Į Londoną atvykę iš Bagdado 
keleiviai pasakoja, kad 7 asme
nys jau mirė nuo sprogusios 
bombos , žaizdų; Iš rišo, esą, su-

tish- Airways tarnautojai Lon
done pasakoja, kad net 300 as
menų buvo sužeista.

Damaskas su Bagdadu jau se
nai turi tarpusavyje įvairius gin
čus ir hesuvestas sąskaitas. Ira
kas^sako, kad Sirija valdoma 
Arabų Baath socialistų parti
jos, kuris ir išprogdinusi Bagda
do aęrodromą, kaip tik tuo lai
ku, kai arabai stengiasi surasti 
tarpusavio vienybę prieš pra
dedant taikos derybas su Izrae- 
Hu... _

Iš Sirijos pusės tuo tarpu ko
mentarų dar nėra paskelbta. Sa
koma, kad jie buvo užsiėmę aukš
to rango valstybės asmens lai
dotuvėmis.

Padidėjo gamyba
WASHINGTONAS. — Visoje 

Amerikoje lapkričio mėnesyje 
padidėjo gamyba, lyginant tai 
su praėjusiais dviem mėnesiais. 
Federalinė rezervų taryba tai 
pranešdama sako, kad padidėju
si lapkričio mėnesyje gamyba 
nedaug ką reiškia, kadangi tai 
yra tik pasibaigusių streikų pa- 
sėkmė.

Amerikos gamyba, padidėjusi 
sr pamažėjusi, bus pagrindinis 
faktorius, kuriuo remiantis prez. 
Carteris nuspręs: mažinti mo
kesčius, pagyvinant Amerikos 
ekonomiją, palikti juos nepakeis
tus ar, gal būti, net padidinti, 
ko, žinoma, nesitikima.

Pabrangs oro 
kelionės

Trys žydų jaunuoliai 
nuteisti po 3-6 metus

NEW YORKAS. — Trys žy
dų JDL (Žydų Apsigynimo Ly
gos) nariai už Izraelio pareigū
nų erzinimą Jungtinėse Vals
tybėse U. S. Distrikto teismo 
nuteisti po keletą metų kalėjimo. 
Nuteistieji yra Jeffer Weingar
ten. 21 metų amžiaus, Steyen 
Ronbom, 17. abudu gavo iki 6 
metų ir trečias Russel Kelriėr, 
35 metų amžiaus gavo 3 metus 
kalėjimo. Nuteistuosius iš teis
mo salės vedant į kalėjimą įvy
ko apie 80 žiūrovų demonstraci
ja kai visi sustoję ir kumštis 
aukštyn iškėlę pradėjo šūkau-

Dingusių be žinios Vietname 
karių priskaitoma arti tūkstan
čio. Dabartinė Vienamo vy
riausybė atsisako suteikti apie 
juos žinių ir neįsileidžia ame
rikiečių jų Ujamo tyrinėti.

ŽENEVA. — Alyvos išvežan- ti JDL šūkius ’‘Never Again!”, 
čių šalių trustui OPECui pake- primenant 6 milijonus žudų, na- 
liant žemės alyvos kainą, ly- cių išžudytų II Pasauliniame Ka- 
giagrečiai pabrangs ir oro ke- re. 
lionės. Per šiaurės Atlantą 
skrendančios bendrovės nuo atei
nančių metų balandžio 1 d. pa-.
brangins lėktuvų kelionių bile-«Šiltesnis
tų kainą 11%. Saulė teka 7 :11, leidžiasi
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ti
jie. Fslrko nuliūdime žmoną Įrė- 

‘T^r-V.vr dukras- lamą ir Astą{ 
=įnų Aig.'mant į, gimines ir dratf- 
gus.

r:e‘f»voi riė F. Ahrcrnkiėrž

J. žilevifltH iškilminga 
akademija

Muzikui Juozui Žilevičiui pa 
gerbti akademiją gruodžio 5 d., 
Kubūririrmė centre praėjo su 
pasisekimu. Paskaitą apie mu
ziką T Zilevi in «kaitė muzikas 
'. "iki'lskisJš Klevelando. Pro
gram" nravedė P. Zaranka. Me- 
■' " "" atPko Moterų vokalinis 

m - is, vadovaujamas muzi- 
t ' i> ližio. Solo partiją at- 

i i Pana Petronienė. Dalyvavo 
•riau kaip šimtas publikos.

rengėjai - Kultūros klubas. Mirė Varnionių kol_f
IB RADIJO kiūto renginys choe Šiaulėnų parapijoje. . Pa-

T'°^*jo klubo geguTnė po sto- 
: 1977 m sausio 16 d.

It "r cent’e. Maistą gamins 
\ i m s gerai finema Zofija Dri- 
7 Anė. Gegu inėje bus ir kitų 
i a: -ai i’.i’mų. Dovanų paskirs- 
t no -' <<

i .'i i i iš ! ie' os kad šio
mis f:encmi« mirė josieš mama 

i-ta * m -omi’ ienė sulaukusi 
' 9 mėtys. 1 e r k’ausnmps ' ie- 
tuvos kikais buvo pavydinga 
'Vininkė. My’ėjo ir labai prižiū
rėdavo gyvulius. Pieno gamy
boje būvo pavydi ogiausia visoje

choze Šiaulėnų parapijoje. Pa
savo vyro Ciprijono Abromiko. 
Liko nubudime dukros Bronė ir 
Stasė, du žentai, 8 anūkai ir 11 
proahūkų.

Vakarienė — Kūčios 
nadiio kk:bo'vadovybė ,, d AnU

no parapijos patalpose, šaulių 
Moterų sekcija ruošia vakarie
nė — Kūčias. Kas norėtų daly
vauti vakarienėje, malonėkite 
užsiregistruoti pas sekcijos va
dovę Angelę Šukienę arba pas 
vis^s sekcijos nares iki gruo-; 
džid 22 dienos. A. Sukauskas :

>š > Let:eito visuomenės pa- 
' š’ r?n?in: daiktais ar pi- 

' ■» u;ka. Daiktus ir aukas
■ ’ —a Peniais p’i’minės prie Šv. 
Antano bažnyčios Vacys Urbo
nas o prie Dievo Apvaizdos baž- 
m- i's Antanas Janulis. įsidė
mėkite renginio datą ir nepa- 
riii skite atsilankyti.

K. Eichriui ir St. Kairiui 

statys paminklą

'•i aro’e yra sudarytas pa-
■ ’%'• • i sfnf-'ti komitetas ir jau 
r •n’-a’-—s šiam reikalui aukos. ŽVNTV.A. — r rde-ijes t ikoc 
1 "■ -oi‘•e aukoms rinkti yra jga- klausimu derybos buvo ati vt "

. as igė°n:am Icikui gruodžio 14. Josi 
•irti. numatoma atnaujinti sekančių i 
• iš- , mietų sausio 17. Per fa laika de-j 

duotas pakvitavimas. rybų pirmininkas britas Richar-1
Mirė tf&ife fūmaš į?#!fcg T ^^7 vy.ri.auSyl 

Rųdezijos baltaisiais bei 
P. Tumas ri:r’ 5 m. lapkričio pačioje Rodežijoje.

rh d. Dat cite. Velionis gimė fis .Rbdėži'oie susitiks su juo- 
’ ietuvoje. I i' actuose 1917 m. Fut ^ačįdna’istų lyderiais ir su ’ 
v-’cario men. 18 d. Pašarvotas 'čąbartiftjūb Rbdezijos vyriausy-1 
Step laidotuvių koplyčioje. Pa- b.ės: minister i u pirmininku Smi- ’ 
laidotas Holy Sepulchre kapinė- -hlfe-- . j

Bukauskas, 
i ’ei’:a’ ’i *

Pomrejaus miesto stadijumas — 50,000 žmonių sutalpinanti arena.
Aikštėje vykdavo romėnų žaidimai, kuriais gėrėdavosi tūkstantinės mi-'1 
nios. Paveikslo viduryje, tolumoje matosi Vezuvijus, prieš du tūkstan

čių metų lava užvertęs visą Fcmpejaus miestą.

Yra išdirbtas naujas planas, (daug kandidatų, bet daugumai 
kuriame siūloma juodiesiems atkritus, tėpasiliko West Virgi- 
perle’idžiant vaidymą, pereina-; nijos sen. R.,C. Byrdas ir Mi- 
mame laiktarpyje,valdymą pa-, nesotos sen. _H. H. Hnmnhrey.

NUTEISTAS NACIS 
OLANDIJOJE

ROE! MO ND. — Buvęs '94 
3 m 
i- g
i vietovėje, 
■s i.oi,e *as 

_• ei'ta.- iki 
i”-u. is a?

vesti Britan>jos gubernatoriui, 
kuris valdys taipgi ir karine me-i 
nę bei policiją. •

a — Fįjrat’kriĮį’ 70 m. 
imperijos: ■ lyderi įBrėž- 

:'e 'ė -o^erbti yra siispikta fil- 
-- -j-j ‘‘korihinzmorjįstpri- 

sukurtas, prisllai- 
kąV sovietinės tJai?ięjjoš>? per 
-art'n's cenzūros prizmę? fil-

išmesta visi istori^ąf:Įvy
kiai, ku ie yra nemalonūs? Brež
nevo sena su diktatoriumiiStą- 
Im i draugystė ir taipgi sii Krūš- į 
čevu ri'moje neužsfminUOg-’jiė- 
rorM’-’a. Taingi neparodi^£Šu- 
— r-N’t'srmri ir c^jtfgiš- 
■ ’ j^jr;okap?iSi, d jihę prez. 
i’i’-sonaš buvo partneriu : su 
' rMnevu kurie-pągal šekri. Ki- 

--••-> -’a-m rrądėjo ryty-va- 
ka^u detente, vadariusę tiek daug 
^-?-o Sovietų imperijai ir tiek 

-sdnvvhAs vietą pradžioje buvo daiig blogo pavergtiesiems.

P. STRAVINSKAS

VYTAtlTO DIDŽIOJO ASMENYBĖ

(Tęsinys) * .

“Atminkite, kad Abraomą, mūsų patrijarchą, mes 
turime vadinti mūsų protėviu... Per Kristų ir Kristuje 

I mes priklausome dvasiniams Abraomo įpėdiniams”.
Taip kalbėjo ir Pijus XII, taip kalba ir rašo, kvies

dami j kovą su antisemitizmu visi katalikų ir kitų krikš
čionių teologai, moralistai, filosofai, ypač gi taip rašė 
dar nelabai senai miręs garsusis prancūzų katalikų filo
sofas, pirmiau čia užsimintas Jacques Maritainas, giliai 
išnagrinėjęs žydų tautos misteriją savo specialioje stu
dijoje “The Mystery of Israel”. _ '

Tiktai labai gaila, kad mes, lietuviai katalikai, esa
me šiuo klausimu labai pasimetę. Liūdna, kad taip pasi
metę yra ir mūsų dalis kunigų ir vienuolių, esančių 
frontininkų Įtakoje, leidžiant ir redaguojant kone visą 
mūšų katalikišką spaudą, ypač gi Tėvų Marijonų “Drau-

Esu pirmiau minėjęs, kaip vienas “geras katalikas” 
prieš 13-ką metų- (1963) parašė “Drauge” perdėm an
tisemitini straipsnį,- Į kurį aš reagavau, pasiųsdamas to 
laikraščio redakcijai savo atsakymą. Deja, tą straipsnį 
mari gražino savo piktu laišku, tiesa, ne “Draugo” re
daktorius, bet jo anuometinis moderatorius, tuo duoda
mas suprasti, kad str. mintys nesiderina, su “Draugą” 
leidžiančių (prisidengusių “The Catholic Press Society” 
Skraiste) Lietuvi^Tėvų Marijonų “linija”...

Jau tada galvojau leisti vėliau savo atsiminimus ir 
maniau, kad tą straipsnį, kaip įrodymą frontininkiškų 
vienuolių supuvusios moralės, teks paskelbti savo atsi- 
miriiriiuoše. Kadangi man grąžintas straipsnis liečia tą 
pačią antisemitizmo temą, kurią nagrinėju dabar čia, 
tai ir jį čia pat sėklbiu, šio savo rašinio priedu. Jis pa
rodys mūsų frontininkiškų marijonų veidą.

' ’ ’f- , • .-> •- i- jų ...

2. — Atsakymas “Draugui” į jo 1963 V. 10 d. laido
je paskelbtą antisemitinį straipsnį

Čia. pateikiu prieš trylika metų “Draugo” moderato
riaus atmestą ir man grąžintą straipsnį, kur aš pasisa
kiau prieš pseudoriimihį, neteisingą ir antisemitinius ins
tinktus žadiiiaritį riėva Balio’ Perkūno rašinį, nesideri
nantį nei su krikščioniškąją spaudos etika. ,

žydų klausimu
Draugo” . 1963. V. 10 d. laidoje paskelbtas pseudom-'

CHEMIKALAI SUSARGDINO 
DAUG ŽMONIŲ

' W.'SNINGTONAS. — Ameri
kos administracijos pranešimu, 
netinkamai pavartojus uodus 
naikinantį chemikalą, gamintą 
ItaHįoje ir JAV, !Pakistane mirė 
o ĮĮjitipriau ar silpniau susir- 

.yP'SJKįO asmenų. Chemikalai va- 
dinaįŲ Benzene Hexachloride 
(BMC)"buvo rpisiųsti į Pakista- 
niį-į§,'Filipinų uodams naikinti 
malarija bei šlaudrugio ūžkrečia- 
mo^ę5" vietose.

Prieš uodus purkštais chemi
kalais užsinuodiję pakistaniečiai 
pradėjo nematyti, vemti, skųstis 
vidurių skausmais, svaiguliu 
t; t.

kon ^entraci j os lagerio 
iniu Baltgudijoje, Dobuis- 

ka'koks Lamber- 
Olandijos teismo 

gyvos ga.’vos ka
is. kat mi- 

1 serv e 
r* lydą, 
u.. :i; dijO

4 ;~vvi likę buvę tame lageryje 
žydai.

;:* *’id
7 -ie*

0
ir

ąji te
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^pARDTThs daug 
Į?.%- AUTOMOBILIŲ

Pranašaujama, kad 1977 
modelių automobilių . ir kitų
:to mašinų ■ ateinančiais metais 

ardarimas buš rekordinis. Bus
- ard”nta nemažiau 14.6 mil. au
tomobiliu

>>--*. <

F ':'

454-1110

• Thišcfean-fined Contemporary console iš
i- light at home in traditional or. modern 
sutroundSngs... a design that wRl never go

Toot of stylet r.'
. 4-RCA.XL-lOO, 100% solid štate for reliability- 

no chassis tubes to burn out..
• Super AccuColor.black matrix picture tube 

tore-oafklifig, sharNy detailed color.
• Aromatic Fina pinpoints and holds 

the .correct broadcac signal.
; • pjug-Jh AccuCfrcuii modulės simplify
> servicing.- ■•Ak

£Col. Tone Art 
Model GU702

IhC WA7LHELD 
Model GJ/u2 25" diagonal

minio “Balio Perkūno” straipsnis “Gana Įžeidimų ir ty
los”. Strąipsniš lyg ir būtų skirtas atremti žurnalisto 
Charles Alien lietuvių kaltinimams žydų žudymu, pa
skelbtam jo nesenai išleistoji knygelėje.

jei tas Balys Perkūnas Allen kaltinimus būtų tikrai 
' nagrinėjęs ir juos įtikinamai sugriovęs, tai tektų už tai 
'•ik padėkoti. Bet jis net nesujiaziiidino su jais skaityto
jų. Vietoje tuos, šakykirhe, riėtei'sirigte CK. Alien kalti
nimus panagrinėjęs ir Įrodęs, jų neteisingumą, jis tik 
puola visą žydų tautą už vieno, lyg ir žydo, tuos mūs 
lietuvių kaltinimus; kaip tokiūs. Straipsnis; kaip maty
sime, pė’rdėih aiitisėmitinis, b be to; ir labai nelogiškas. 
Jiš. taipgi priė'štši^ūja' kafe atštbvaūjamająi
pažiūrai Į žydūš’, jėl &S jiš h'ėfiirejo.pasirodyti kafalikiš- 
kaihė “Draugė”.

L — Straipsnio mintys
Visai henagririedamaš Ch. Allen kaltinimų ir ne

bandydamas jų sugriauti, musų Perkūnas Savo žaibus 
’aido,- pinhiausia, į žydų tautybės Karolį Marksą, jį vi- 
š^iį> pajuokdama! ir nuvertindamaš, o po to, pasirem
damas jo autoritetu, jo žodžiais kaltina jo tautiečius 
žydus...

1- — Kuo gi B. Perkūnas žemina K. Markso vardą? 
Ogi tuo, kad jis buvęs “rabinų šeimos ainis”, kad jo tė
vas buvęs “perkrikštas”, o jiš pats — “perkrikšto” su
ms, kad jo tėvag peršikkrikštijęs, tik norėdamas vers
tis advokatūra Prūsijoj.

2. — Pajuokęs ii nuvertinęs K. Marksą, B. P. prieš
taraudamas phis sau, jau remiasi toliau K. Markso, ras
tais, kū'r jis patš. ėšąš šfcėlbęs antisemitines mintis, pvz., 
kad žydai savo Dievii laiką tik pinigus, kad jie nėtutĮ 
2 “pagrįstų įstatymų”, kad jie esą “tikėjimo ir dorovės 
pašaipa” ir pan.

3. —Toliati; musų Perkūnas, papiMydamąs K. 
MarksĄ. dar ir pats nuo savęš įsideda žydairis, eilę kal
tinimų. Jis kaltina juos labiausia tuo, kad jų dalis pa
sukusi Į tb paties Markso socializmo ir komunizmo sto
vyklą. -. I)ar jis kaltina žyduš tuo/kad jų spauda puo
lanti komunistų pavergtas tarifas, jų tarpe ir lietuvius,' 
kad žydai talkininkavę bolševikinis, taikinant lietuvių 
tiiitaj kad jiė ir Šiandien heriofrĮ prisiminti “šimtme
čius užsitęsusio lietuviiį — žydų taikius Sambūvio” ir 
taip pat “lietuvių pakantai ž^diįj SŽtytSffiŠ slriiu^biiiS 
amžių bėgyje”...

(Bus daugiau)
2 _ NAUJIENOS. CHICAGO «, ILL.— Fnd7^“Dc«rJb^~ 17, 1976



VL. BARONAS

Pastabos iš tolo
- (Tęsinys)

. Kaip ilgametis (Klaipėdoje) ... Apie Jūsų vyrą iki šiol ži- 
Šaulių S-gos tarnautojas, pas- nių nėra, matomai vargšo dar 
kui Gubernatūros ir dar vė- nepaleido, bet rusai iki apka
liau Konsulato valdininkas — sų dar neatėjo”.
aš (likvidavus Konsulatą) Klai Ir taip pat pora citatų jš ma 
pėdoje visada slidinėjau ant no žmonos dienoraščio tuo pa- 
labai plono ledo, kuris bet ku
riuo metų laiku galėjo lūžti ir 
aš galėjau atsidurti ne vande
nyje, bet Dachau ar kito KZ 
lagerio pečiuje ir lengvai išrū- baj išvargę. Ąug. 12, 1944 Me-Į 
kti jo kamino dūniais. Kad 
taip neatsitiko — didele dali- tL Manau geriau 
nū E Ozelienės ir jos giminių, Berlyną ir ten žūfi% nūo Fom-: 
dirbusių vokiečių įstaigose Klai Uų, negu čia be vilties gyventi' 
pėdoje (ypačiai Arbeitsamte) nežinioje ir baisioje baimėje”.' 
dėka išgelbėjo mane nuo nežino , 
mo likimą. Palaikėme (mąno 
šeima) artimus santykius, net 
jaL išsikėlus Berlynan kai su
tarėme, kad jei aš būčiau ats
kirtas nuo šeimos (ko visada 
bijojau ir kas galiausiai įvy
ko) — tai susižinojimo adre-į 
sas būtų jos, Berlvne. Ir kai aš 
buvau išvarvtas apkasų kasti,' , . , . . ,v . • .. ,. r . gale (1941 m.j, kai vergai bu-o mano seimą (be žinios kur, .' veme parvežti ar pabėgę nuo

apkasų kasinio (kažkur Žemai viškos patarlės sąmojis pasi- 
tijoje), kai Klaipėdos mieste- tvirtino: “kur velnias negali 

užtikti — ten pasiunčia moterį”. Ge- 
‘gyvos dūšios”, — nelauktai ir rokai palaužęs galvą, priėjau 
netikėtai, mane vis dar belan išvados, kad tai bus E. Ozelie- 
k an t gestapo provokatoriams, nės “triksas 
laiškininkas įdavė telegramą, skutiniame momente, jei aš tą 
kurios tekstas skambėjo (apy momentą — “šiaudą” dar sus 

‘...prisistatyk pėsiu pagriebti. Mat, tada \y- 
neatidėliojant i Ministerium rams, mano amžiuje, jau ne- 

Ostgebiete buvo jokios galimybės išvyk 
Pasirašo: ti iš gyvenamos vietos, nežiū 

 rint kaip arti ji būtų galvat- 
. rūkščiais beartėjančio rusų 

fronto: tokie, kaip aš (svetim
šaliai be pilietybės) buvo grū 
džnami darbams į pavojingiau 
sias vietas, užkišti bent kuo be 
artėjančio rusų fronto ir griū
vančio vokiečių fronto eiles,

aš (likvidavus Konsulatą) Klai

ciu laiku: Vienoje, Aug. 9, 
1944 Apie Vladą jokių žinių. 
Gavau viešbutį tik trims die
noms. Vaikas ir aš esame lą-j

ta iš viešbučio—nėra kur ding 
važiuoti į

f i Koliziejaus arenos pogrindžio rūsių irstančios sienos. Siaurais korido
riais buvo varomi žvėrys-ir vedami žmonės prie vartų, kuriais įeidavo 

-• C*, ■ .'..j^areną.- • •

Kaip matosi — gyvenome 
(mano šeima) be žinių apie 
vienas kita, kur vvras — kur 
žmona sn vaiku? šeimos tra
gedija labai ryškiai atsispindi 
E. Ozelienės laiške ir telegra
moje, kaip lygiai mano žmo- jau visiškai griūnant. Niedadal kti

OMAHA, NEBR.
Altus metinis susirinkimas

gruodžio mėn. 5 d. 1 
. Agurkių gražioj re-

metinis susirinkimas.

“Antanas Valiukėnas’’. Buvau kurias buvo manoma apginti už keliolikos minučių, medžių 
skaitęs apie 'tokią “Ministeri-l vokiečių. Jaunimu ir senimų šakomis ir .‘žalumynais apkai- 
ją” vokiečių spaudoje, bet nie (15 metų vaikais ir 70 metų se šytas (saugumo sumetimais 
kada ja nebuvau suinteresuo- niais). .Alano padėtis atsidūrė nuo rusų orinių puolimų) trau

1 tas. juo labiau dabar, Reichui akligatvyje — be išeities. Ištrū kinys, pripildytas dar iš kaž
j_I — kaip nors reikėjo, bet kur surinktais vaikais ir mo-

jnos dienoraštyje. Bet štai, kaž nebuvau susidūręs su Antano^ nebuvo jokių galimybių. Ir terimis daugumoje, dūmė ši.
f*i kurią dieną, turbūt nigpiūčio Valiukėno vardu — lietuviškai štai... Antano - Valiukėno tele-1 lutės — Pagėgių — Tilžės —

1976 m. 
vai. p. p. 
zidencijoj j vyko Omahos tauti
nės s-gos
Jį atidaręs skyr. p-kas Druktei- 
nis Romas, dienos pirmininku 
pakvietė Smailį Joną, o sekreto
riauti — Petrulį Stasį (jun.).

Pereito susirinkimo protokolą S 
skaitė Pangonis Stasys, kuris 
buvo priimtas be pataisų. Revi- 
ijos aktą perskaitė irgi Pango
nis Stasys, pabrėždamas, kad at
skaitomybės knygos vedamos 
labai tvarkingai — dauguma pi
nigu laikoma banke, tik bėga
miems reikalams pas kasininką 
paliekama maža suma grynais 
pinigais.

Valdybos pranešimą ir supa
žindinimą su centro valdybos ap
linkraščiais atliko jos p-kas 
Drukteinis Romas.

» \ įso išlojo 6 nauji nariu!.
Malonu, kad jaunesnių narių pa
daugėjo: Petrulis Stasys (junj, 
Vytas Arnauskas ir Grigaitis 
Jonas. Bus kam ateityje pra
tęsti skyriaus veiklą. Senoji val
dyba buvo prašoma pasilikti dar 
vieniem 
mo P.
Drukt* • 
likti

■ tik vien

metam — po pašilai »- 
p’rjlis <tasvs (Sr ) ir

aš-esu) buvo iš Klaipėdos išvež 
ta irgi nežinion — susižinoji
mo vienintelė mūsų viltis li
ko — Elzė Ozelienė, Berlyne, 
štai pora dokumentuotu cita
tų Iš Ozelienės telegramos, ma 
no žmonai Vienoje:

‘Frau Bakunas, Hotel Zoesh, 
Wien, 12 Aug. 1944. von Vla
das keine nachricht untęrkunft 
Berlin vorhanden Brief heute 
ftbgesand Ozelienė” Laiške

jau beveik _ negalėjai

tikriai) šitaip:

fuer die beseazte
Berlvne tarnvbai”.
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Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

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

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

t:

f PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
— : LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Drw Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
Ū Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 

'švietimas Lietuvoje.
* Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 

sutrukdęs Lietuvos, nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs \grazfai išaugusiu ir. suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
nių 'ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12z%) buvo ūkininkai ir po Pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę, ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių 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”.
‘ 1 Knygos 300 puslapių su daug, vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

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

Išėjusi iš spaudos ir- galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos' lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 31.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 31.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted SU Chicago, I1L 60608

; Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chieagos lietuvių gyvenimą Ir Ju atliktus darbus 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
beturiu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu rišo buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ‘ " f-st'FIW

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi ’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

17S9 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

(1889-1959) metu
664 psl. Kaina

lietuvis, pirmos

ar vokiškai. Buvau nustebęs, grama. Kitos dienos ankstų ry.Į Karaliaučiaus link. Nebuvo vie 
Bet lygiai čia, senos lietu- tą, sugriebęs porą aprangos tos atsisėsti, stovėjau korido-

___ 1 . . - . • • ■» ■* • •» • T w V *

mane gelbėti pa-

daiktų — su vienu čemodanu riuje, kol pasiekėme Tilžę, čia 
vos švintant nudūmiau į gėlę- traukinys stovėjo apie valan- 
žinkelių stotį, kad paspėčiau į dą laiko dėlto bevaikščiojant 
rytinį .traukinį, einantį Kara- peronu buvo laiko pagalvoti 
liaučiun. Kaip ir laukiau, prie ir apgailestauti paliktus na- 
bilietų langelio paklausė “Ge- mus “kaip stovi” Klaipėdoje, 
nehmigung” (leidimo) ? Kiek- su viskuo, kas per visą darbin 
vienas norįs geležinkeliu pasi gą mano ir žmonos gyvenimą 
naudoti — turėjo turėti poliei- į juos buvo sunešta (žmona 
jos leidimą (tada). Drebančia su mažamečiu sūnum apleisda 
ranka (mat vistiek nepasitikė- Į ma namus irgi galėjo pasiimti 
iau 1
pakišau telegramą ir... kasi- vaiko rūbais). Pagailo. Pasida- 
ninkė nei žodžio nesakiusi, rė net graudu
perskaičiusi telegramą, pada- tuščiomis rankomis nežinion, 
vė bilietą Memel— Berlin bet iš kur greičiausiai jau nebe- 
felegramą pasiliko. Buvau taip grįši. Atsirado dar vienas se- 
sumišęs, net ' nesusigriebiau nyvas vyriškis, vokietis, su ku 
paprašyti kad. telegramą man riuo pradėjome kalbėti ir nu-

v- • _ «__ " -T______ • f__ ____ * *__• t-nnAmn rrr»i _

Užbaigęs pranešimą, valdybos 
p-kas pareiškė, kad valdyba at
sistatydina. Atėjus valdybos 
rinkimams, čia pirmininkau
jantis J. Smailys padėkojo bu
vusiai valdybai už gerą veiklą 
— ypač verbuojant naujus na

H nonas ;o pasi- 
tuomet tapo pririnkąs 
> vaidybas narys P. Li. 
nas. Reviijos komisijoj

esant tik Pangoniui Stasiui ir 
Šalkauskui Antanui — prirink
tas trečias rev. komisijon Pe
trulis Stasys (jun.).

Toliau sekė paskirstymas pi
nigų įvairiems reikalas. Klausi
mų ir suman5Tnų neatsiradus 
daugiąu, tuo susirinkimas ir bai
gėsi. Toliau sekė bendras visų • 
narių pasivaišinimas. Turiu pa
brėžti, kad nariai yra labai pa
reigingi, nes susirinkime daly-, 
vavo virs 80/c iš esančių narių? 
Linkiu dar daugiau naujų narių 
surasti, kad galima būtų sky
riaus veiklą pagyvinti.

Suvalkietis

VAISTININKAS PRISIPAŽINO .
ČIKAGA. — [ pensiją pasi

traukęs vaistininkas Aaron’as
ma verkti besigailint to kas li pjnn> 2936 W. Fargo, prisipaži- ' 
ko Klaipėdoje ir tuo pačiu bu no teisme mokėjęs senelių prie- 
vo galima šokinėti iš džiaugs- žiūros namų savininkam ar jų- 
mo kad pataikiau į paskutinį administratoriams po 3 ir 6 do-, 
traukinį iš Klaipėdos, ėjusį į lerius už kiekvieną pašalpos is-’ 
Vakarus, kuris mane išvežė j; taikos išlaikomą senelį, kuri jis 
laisvę. Tai Ozelienės — Valiu
kėno telegramos dėka, už ką 
jiems priklauso mano amžina 

telegramos pasisekimu) į tik vieną čemodaną su savo ir padėka. z

grąžintu, 'šokau į traukini ir

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Avė;,. ' TetVT 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

kad važiuoji
(Bus daugiau)

aprūpindavo vaistais.

Jei teismas pripažintų ji kal
tu, tuomet jis galėtų būti nu
baustas iki 3 metų kalėjimo ir 
30,000 dol. pinigine bausme.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmiu nuotykių 

aprašymai, paimti is 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 pokąrio metų.. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas ir .

tarėme grįžti Klaipėdon pasi
imti kiek daugiau rūbų. Pero
ne pasirodžiusį geležinkelių 
valdininką užklausėme kada 
artimiausias traukinys eina 
Klaipėdos link? Atsakymas: iš 
Tilžės joks traukinys Klaipė- kitas knygas salima įsigyti atsilankius {"Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
dos link daugiau nebus leidžia perlaidą.
mas nes prieš maždaug valan
dą, laiko rusai ties Šilute per
kirto Tilžės-Klaipėdos geležiu 
kelio liniją. Taigi — buvo gali

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar
Volane Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir ■ 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. ; 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente 1

S31Bpas mus

5

t

k

1 b

Iftalgoe pietuoM kiemą* automoMUam* partatytL
1738 So. Halsted Street, Chicago, HHnof* 60608

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų <ointa ar lentyna.,
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H. tomas, Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 

----Prof. V»cl. Biržiški, SENŲJŲ LIETUVIŠKU^KNYGŲ l’kn> 
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ___ -------- ----.... $2.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS. PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos ■ apskritys sn įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 338 psl., kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijp dalią Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 psL 1----------------------------------—

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 235 
puslapiai —;__ :-;---------------------------------- -----—

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto IšlridotM.
i NAUJIENOS, <

HOC

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

Ilgamečio BALFO pirmininko,
_ prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IS BALFO VEIKLOS
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 34.00, minkšti — 33.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovanp globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją Ir ki
tas tremties vieta*. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

i

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

MA UJU NO*, CHICAGO «, ILL -* Fr14*y, IT, 1*74
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Ispanija eina demokratiniu keliu
Praeitą trečiadienį Ispanijoje buvo pravestas refe

rendumas, kurio metu Ispanijos gyventojai turėjo progos 
pasisakyti, ar jie nori v^stybės reikalus tvarkyti pagriį

1 Ispanijos karalius Juan Carlos norėjo reformų krašte. 
I Jis yra įsitikinęs, kad krašto gyventojų dauguma prita- 
’ rė jo paties siūlomoms ir premjero suformuluotoms idė
joms reformoms pravesti > •

Referendumo dieną policijai Madride teko suimti 
apie 20 asmenų. Tai buvo komunistai ir Mao Cetungo ša
lininkai. Pasirodo, kad atkakliausią kovą Vakarų Euro
poje prieš komunistus veda Kinijos komunistai. Jie pa
naudoja kiekvieną progą kelti viešumon rusiškų komu
nistų išnaudojimą pačioje Rusijoje ir komunistams tei
kiamas privilegijas. • • • /■ . ' .4

Ispanai jau seniai siekė demokratinės santvarkos. 
1931 m. bal. 14 dieną Ispanijoje buvo pravesti rinkimai | 
į savivaldybes- Tais laikais savivaldybių įstatymas bu
vo be privilegijų. Turėjo teisę statyti kandidatus ir bal
suoti už pageidaujamus kandidatus kiekvienas Ispanijos 
pilietis. Kandidatus statė monarchistai, bet buvo ir re- 
publikonų. Ispanijos vyriausybę ir visą Europą nustebi
no tie savivaldybių rezultatai: didelė Ispanijos piliečių 
dauguma pasisakė už respubliką.

Ispanijos karalius Alfonsas XIH, aukštų karininkų 
patarimas, atsistatydino. Jeigu krašto gyventojai į savi 
valdybes išrinko daugumą respublikonų, tai monarchis- 
tams teko trauktis į šalį. Ispanijos karalius nutarė iš
vykti į Prancūziją, o respublikonai paskelbė respubliką. 
Buvo sudarytas respublikai įvesti komitetas, kuris suda-

Prieš 2,000 metų statyto Koliziejaus griuvėsiai Architektai apskaičiuo
ja, kad šios sienos dar pastovės apie 200 metų, jei niekas jų neapsaugos

Pirmininko pranešimas
Po jo išsamų ir turiningą 

pranešimą apie VLIKo Valdy
bos veiklą padarė dr. Kęstutis

diktatoriaus Francisco Franko paskelbtus nuostatus, ar 
jiems rūpi tokia santvarka, kurioje visus svarbiausius 
valstybės reikalus jie galėtų tvarkyti pagal laisvajame 
pasaulyje Įsigalėjusius demokratinius metodus.

Didelė krašto gyventojų dauguma pasisakė už demo
kratines reformas. Diktatorius įsakymai Ispanijos pilie
čiams įgriso iki gyvo kaulo. Diktatorius 41 metus valdė 
kraštą dekretais. Jis pasirinko princą Juan Carlos ispanų 
karaliaus pareigoms. Bet jaunas karalius, susipažinęs 
su krašto gyventojų nuotaikoms, pajuto, kad gyventojų 
dauguma yra priešinga diktatūrai. Iš užsienio ateinan
tieji patarimai taip pat pasakojo, kad jau metas pravesti 
reikalingas reformas.

Kad krašte nekiltų nauja revoliucija ir gyventojai 
nenueitų portugalų keliais, karalius Juan Carlos ryžosi 
pravesti demokratines reformas. Kurį laiką jis leido gen. 
Franko parinktam admirolui vadovauti vyriausybei, bet 
šių metų pavasarį jis paskyrė premjero pareigoms 44 me

AI IR NUTARIMAI . • « • * ’—.l-r, • ' k "
bes pirmininkas, ir A. Firayi- 

Tarptautinių įvykių banga- čius, Toronto ir jo apylinkės 
viniai, pavergtos Lietuvos pade Tautos Fondo atstovybės pir
tis ir joje .kylantis aktyvesnis, mininkas.
pasipriešinimas sovietinei oku! . - v.■ Po visų pranešimų ėjo gau

sa paklausimų ir diskusijų.

Po pietų pertraukos, Antra-

TT ... ... . t -l , pacnai, visuomeniniai, santy.'Valiūnas, pirmininkas. Jo kai f. • 4. . . - . ./siki ai su lietuvių orgamzacijo-
< mis laisvajame pasaulyje, ben į

“Vyriausio Lietuvos Išlais- dradarbiavimas su Lietuvos e . ... . v
vinimo Komiteto Valdybos var Diplomatine Tarnyba, bendra ™'e
, , .. . c . . ' . “: , , . . , , . Jonas Jurašai labai plačiai irdu pateikiu Seimui metines darbiavimas su kitų tautų or- .v ■■ . . r. 4.1
veiktos pranešima. Valdvbos gamzacijomis, jaunimo jungi- . ■. .. , ‘- j - ...: . .1 ■ • t • 4. J • • • i sifikaciją ir sovietizaciją, ku-veilįla apima daug politiniai!mas 1 Lietuvos laisvunmąj pla-. . . --r. —.- .. . . ... . 1 v. . ., . x- - e • . T ne ranka rankon eina su So-— visuomeninių klausimų ir ciai veikianti informacine tar- .- , -- • . .- ..

. t * LTi • i., problemų, kurioms tvarkyti nyba, finansai,. Tautos Fondas r B’/tas Ispanijos respublikos kariuomenes stabo viršininku, f . , • y"“-7“ T™.± ’ ----- i š,•• t tenka atlikti visą eilę konkre- ir visa eile kitų bėgamųjų Prof. .Domas,Krivickas* kai
cių darbų...Yra problemų, ku- klausimų 
rios kartojasi metai, iš metų, Valdybos 
yra ir. staiga iškylančių klausi . _ _ _ _
mų, liečiančių Lietuvos IaisT lą kalbėjo Ignas Gasiliūnas, lomatų ir mokslininkų aiški- 
vės reikalus ir juos VLIKin Tautos Fondo Valdybos pir- nirnus. 
tenka spręsti.

mentą ir priėmė konstituciją. Ispanijos, respublikos pir
muoju prezidentu buvo išrinktas advokatas Alcala Za- 
morra, katalikiškų organizacijų įtakingas veikėjas. Gen. 
Sanjurjo išlydėjo Ispanijos karalių į Valenciją iš išlei
do karo laivu į Prancūziją, o pulk. Franko buvo paskir-

Atitarnavęs metus, jis buvo paskirtas, .Kanarijų salų 
garnizono viršininku. Aukščiau pulk. Franko tarnavo 
Maroke, kariavo prieš maištininkus ir gana gerai asme
niškai pažino marokiečių karo vadus.-

1936 m. liepos mėnesį Ispanijos aukštesnieji karinin
kai sukilo prieš respubliką. Jiems nepatiko spaudos ir 
žodžio laisvė, bet dar labiau juos erzino respublikos nu
tarimas apdėti mokesčiais didžiausius nedirbamos žemės, 
plotus. Prieš respubliką sukilo tas pats gen. Sanjurjo ir 
kiti ispanų generolai- Sukilo ir Kanariji| salų garnizo
nas. Kai patys ispanai įveikė sukilėlius ir atidavė grei- 

tų advokatą Adolfo Suaręs. Jam duotos instrukcijos aiš- tiems teismams kelis sukilusius karininkus, sukilimo va- 
kiai sakė, kad jis privalo pravesti referendumą, kurio dovybė įpareigojo pulk Franko vykti į Maroką, mobili- 
metu krašto gyventojai galėtų pasisakyti, ko jie nori — zuoti jam pažįstamus marokiečius ir žygiuoti į Ispani- 
demokratinės santvarkos ar diktatoriaus dekretais vai-(ją. jam pavyko sudaryti porą pulkų, italai davė laivus 
domos valstybės- Gyventojų dauguma pasisakė už demo- marokiečiams pervežti per Gibraltarą o vokiečiai davė 
kratiją.

Referendume dalyvavo tikrai 77. 4% visų balsuoti tu- pilietinis karas tęsėsi 4 metus. Dauguma sukilusių karių 
rinčių teisę piliečių. Galicijos gyventojai nenoriai daly- žuvo kovose, o gen. Franko tapo vyriausiu karo jėgų va-. . 
vavo referendume, nes Galicijos provincijos gyventojai du. Marokiečių, vokiečių, italų ir pačių 'ispanų padeda- 
panoro patys vieni tvarkyti savo reikalus Autonomijos j mi, sukilėliai sumušė respublikonų armiją ..ir leido gen. 
idėja yra tiek sustiprėjusi Ispanijoje, kad visa eilė pro- (Frankui įvesti diktatūrą. Jis valdė kraštą 41 metus, 
vincijų nori gauti teisę nepriklausomai tvarkyti savo. Diktatoriui Franko mirus, valdymą perėmė jo pa- 
reikalus. Iki šio meto autonomines teises turėjo katala- rinktas princas Juan Carlos, o šis, besivadovaudamas 
niečiai ir vaškai, bet jie diktatoriaus Franko autonomi-'; nuotaikomis ir krašto ekonominiu atsilikimu, nutarė da
nėms idėjoms užsikrėtė Galicijos provincijos žmones,'ryti reformas, mažinti diktatūros įtaką ir duoti krašto Į- 
noris pats gen. Franko buvo kilęs iš Galicijos- 'gyventojams pagrindines sąžinės ir spauda laisvės. Ka

Ketvirtadienio rytą paskelbti daviniai sako, kad raliaus Juan Carlos ir jo parinkto premjero Suarez va- 
94.2' o balsavusių ispanų pasisakė už demokratinę sant- dovaujama politika laimėjo referendumą. Dabartinė vy- 
varką. o tiktai 2. 6% turinčių teisę balsuoti pasisakė už riausybė rengiasi ruošti kraštą prie demokratinių rinki-į 
diktatoriaus Franko įvestą valdymo sistemą. 32% balsuo- mų ir narmalaus krašto gyvenimo. Rinkimuose galės da
toj ų įmetė baltus arba visai tuščius balsavimo lapelius, lyvauti visos politinės partijos, išskyrus komunistinės,

reikalingus lėktuvus marokiečių protekcijai. Ispanijos

bos įvadas yra šis:

- visa tai yra VLIKo bedamas; apie tarptautinę pa
veikios..apimtyje” dėtį, smulkiai- aiškinodetente 

Apie Tautos Fondą ir jo veik politikos labai skirtingus dip-

mininkas; J. Vaičeliūnas, Ka-

nės jos tarnauja sovietų imperializmui, o ne ispanų ge
rovei. • .

Seimo dalyviai visus tris pre 
legentus apipylė daugybe klau 
simų, kas iššaukė ir pasisaky
mų. -vX--.

Nuo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
> $40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview,'■ Illinois 60455

. „Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

•N ARCHES AVENUE 
CHICAGO, HXINOIS CMC

PHONE: 254-WI

' Po vakari enės, 7 vaL vU įvy. 
iko 7 simpoziųmąsįieįia r.“VLIKo' 
uždaviniai ir ateities sąranga”. 
Simpoziumą moderavo prof, 
dr. Br. Nemickas, savo nuomo 
nes dėstė Algirdas Kasulaitis, 
Jurgis Valaitis-ir Algis Giirec- 
kas. Simpoziumas užtruko iki 
10 vaL Jo išvadas duosime ats

Gruodžio 5 d. komisijos po-

All accounts com* 
Passbook Savings, 
pounded daily — 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum 55,000).

to, t y., iki buvo pradėtas tre
čias Seimo sesijos posėdis,įku
riame buvo priimti Seimo nu 
tarimai. Dr. Valiūno padėkos 
žodžiu ir Tautos Himnu sesija 
buvo užbaigta.

Seimas buvo sveikinamas-žo 
džiu ir raštais. Pirmasis Sei
mą sveikino dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos atstovas Washingto
ne. Jis tarė:

(Bus daugiau)

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai
Art< ja n t pačiam vidurnakčiui, jaunimas ritino trin 

ką kaimo keliu, kurią paskui sudegindavę, dainuo
jant speviaies dainas. Tai reiškė senųjų metų sudegi
nimą bei užbaigimą ir Naujų Metų prasidėjimą.

Tuo pačiu metu žyniai spėdavę stebėdami dan
gaus žvaigždynus ir kitus gamtos reiškinius. Merginos 
klausydavo iš kurios pusės šunys sulos nes tik iš tos 
pus< s galėjo sulaukti piršlių atjojant. Buvo ir daugiau 
įvairiu spėliojimu.

Paprastai ši švente vykdavo savųjų tarpe, kur da
lyvaudavę visi šeimos nariai ir. kaip sakoma, net sa
vieji įnirusieji, tad ji dar buvo vadinama šeimos ben 
dravimo švente.

si nuo kitų tautų krikščionškų papročų. Juo labiau, 
1 nes nemaža senoviškų lietuvių religinių papročių pa- 
1 sidarė krikščioniškais, kaip konstatavo kun. prof. dr.
K. Gečys (29-193): “Lietuvių tauta sukūrė daugybę 
tikybinių papročių, kuriuos Katalikų Bažnyčia pripa
žino ir kuriais lietuvis gėrisi, nes jie išreiškia jų vie
nodus jausmus ir santykius su Dievu”.

Apie senovės lietuvių moralę

Kaip jau esame pastebėję, senovės lietuviai tvar
kėsi teokratinės valstybės pagrindais, .kurios galva 
buvo krivaitis. Dievo vardu Jis leido įsakymus, kurių, 
turėjo laikytis visi žmonės. Už nusižengimus buvo ski-' 
rianios griežtos bausmės. Iš Vaidevučio padavimo 
sužinome, kad paleistuvius gyvus degindavę ir jų pe
lenus ant skerskelės išbaretydavę.

O kaip ir kiti arijai bei indoeuropiečiai, taip ir lie
tuviai lakės šių pagrindinių moralės dėsnių: 1) Laiki-

Dr. O. Schrader savo veikale “Reallexfkon der In- 
dogermanischen Altertumskunde”, 669-684 p. įrodė, 
jog lietuvių pagonių tikyba yra išlaikiusi indogerma-

Kitas katalikų kunigas Helmoldus apie 1200 m. kad lietuvių mitalogijoj yra išsilikę indoeuropiečių 
(Chronica Slavorum, cap. I) dar aiškiau pasisakė apie mitologijos pradai 
pagonių lietuvių dorovę: “žemaičiai pagonys taip di
džiai yra dori žmonės, jog vieno jiems vardo krikščio
nių tetrūksta”.
' Apie pagonių lietuvių reprezentantą Lietuvos ka- nu, t y. indoeuropiečių bendrą senovės religiją. Prof, 

ralių Kęstutį tai kalbama: akademikas V. žemaitis B. Newman (73-203): “In Lithuania the ancient pagan 
(121-47): “Kęstutis “šviesiausia pagoniškos Lietu- beliefs survived latdst of all-and I am not certain that
vos asmenybė” (istorikas dr. A. Šapoka), didesnis ri- they ar entirely forsaken even today, 
teris už daugumą Vakarų Europos krikščioniškų rite
rių. Kryžiuočių ordino kronika jį taip apibūdina: “Kęs 

I tutis buvo karingas ir teisingas vyras. Kai rengdavosi ■ 
pulti Ordino žemes, tai jis iš anksto pranešdavo mar-l 
šalui ir tikrai atvykdavo. Jei su magistru padarydavo viai gerai tvarkėsi ir jų dorovė stovėjo ant labai tvir

tų pagrindų. Todėl savo žygiais stebino kitus. Rytuose' 
jie sulaikė stiprius mongolų antplūdžius ir tuo išgel
bėjo Vakarų Europos krikščionišką kultūrą nuo su
naikinimo, kaip ir konstatavo italų istorikas prof. R- 
Ciasca: “Ne lenkai, bet lietuviai savo susinaikinimui 
išgelbėjo Europą nuo mongolų antplūdžio”. 

»f fK''*-'* * ) y O
Vakaruose per 200 metų, atlaikė vienuolių drabu-? 

žiuose žmogžudžių ir plėšikų nuolatinius , puolimus, 
, kuriuos rėmė beveik visa Europa. O kokio popūdžio 

i tuviu ptIMUILIU UILJIMO, 1OUV tdl U JU 1A 11UIUV1U dClHU , _ ’ * -• j X*
4 1 1 J J v v m J-7 r TT TT t buvo šie puolimai, gabme susidaryti vaizdą iš apty
li kybos didelius panašumus. Todėl prof. H. Usenet. ( „ .. .. jJ. ,, , , ... ... -v , , j . . symo vokiečių ordino metraštininko Hermann d«prof. Mannhardt ir kiti pnejo išvados, kad visos m- . y. ¥. , , „ • 4^4i . . .. . x , .. . . j . .. (Wartberge apie kryžiuočių maršalo Henning 1367 m. >

‘ lyM I Lietuvą, kuriame sakoma:: “Kapojo kardo aš- 
Kit( mokslininkai nuėjo dar tofiau. Dr.' Tj Karlo-1 menimis dviejų dienų laike viską Ir niokojo ugnimi 

',Hl " X, K' Daukantas mini pas senovės lie- sjtu Daniac. cap. 227) taip rašė apie pagoniu lietuvių' wicz (La Grande Encyclopedic, 2p t, 341 p.) nurodė, ir žudymais Šėtos, Kolainių ir kitas apylinkes (Lietu,
linin' jkuiUri. ir įvairių talkų paviešės. _ moralę: “Jie yra humaniškiausi žmonės (“homines j<>g lietuviai išlaikė senovės indoeuropiečių mitalogi-'voj)”.

Kk k .k u .m i visose savo srityse reiškiasi skir- humanissimi”)„. Visa kita yra bendra mūsų papro- jos bruožus^ o kartu su ja susijusias indoeuropiečių a *«<"' i
tingai l <>-.!< ! n Ii< tuvių krikščioniški papročiai skiria- Čiams“. 'įeligijos<liekanas. Prof. G. Morici (67-36) tvirtino, " ' Ufiiaū)

Kilos šventės ir paliesės

L (liscvius ne tik tvirtino, kad buvo deivės Laimos 
sv( nh , bet jis net paraše knygutę apie šią Šventę “Das 
i ( st der Laima”. Prof. F. Wrotnowski (118-214) HU- 
r<>d(. jog per linų dievaičio Vaižganto šventę mergi
nos dcvrjo baltus drabužius ir ant galvų gėlių vaini
kus. l);u kilį kalba apie deivės Medeinės šventę, per 
kmią buvo sodinami naujagimių medeliai etc.

(e rai zmoma. jog senovės lietuviai buvo geri jotū- 
n.H. 1 ad galėjo būti ir jojimo varžybos su iškilmėmis 
n ' globa (laisvės deivės Lietuvos ar karo die-

tis švariai kūnu ir būti doviam dvasia, 2) Nepiktada-, kas, tiesiakalbis”, 
riauti, 3) Nežudyti, 4) Nevogti, 5) Būti teisingam i 
(Pig. Prof. dr. B. Leist “All-arisches Jus Civile” 103 
p ). Be to. visi privalėjo mylėti savo Tėvynę, vaikai 
gerbti savo tėvus ir būti labdaringi vargšams.

seimos galva tėvas prižiūrėjo, jog visur būtų dar
na tvarka, kaip pas senovės indus dharma. Motina! 
buvo namų židinio vaidilutė, kuri rūpinosi, kad namai į 
būtu I)i( V(4 palaimoj baldais. I

Katalikų vyskupas Adam Bremenas 1075 m. (L>e

taiką, tai jos tvirtai laikėsi” (Scr. Aer. Pruss. III, 593). 
Net lenkų kronikininkas Dlugosz, kuris nemėgdavo 
apie lietuvius gerai atsiliepti, rašo: “Kęstutis, nors ir 
pagonis, buvo šaunus vyras... buvo išprusęs, žmoniš-

Lietuvių tikybos ryšys su indoeuropiečių relligija
T 7 * T' *'' ; . • - c .

Mokslininkai, palyginę atskirų indoeuropiečių tau
tų: romėnų, indų, graikų, keltų senovės religijas su lie- 

j tuvių pagonių tikyba, rado tarp jų ir lietuvių senos :
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EPILOGAS

Visa susumavus, gaunasi išvada, jog senovės lietu-



T«QC. PR 8-32V

DfLANNA BALJUNAS
AKIU AUSŲ; NOSIES, 

- IR GA ILĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6-446
Priima ligonius pagal susri&runą 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8'<4

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WČS< 71 st STREET 
, Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2x33 
OFISO VALANDOS: 

S’irmadiemais ir ketvirtad. 1—1 
anirad., penktaienį nuo 1—5, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

NAMŲ SAVININKAI RENKASI
Marquette Parko Namų sa-----Švilpuką. Man atrodo, kad

vininkai penktadienį susirinks šį kartą musų organizacijos j 
svarbiam susirinkimui. Reikia priešakiu neturėtume rinkti : 
neužmiršti, kad šiame susirin- biznieriaus, nes jam tikta? jo 
kinie bus renkama ateinančių biznis rūpi. Turime išrinkti to
me tų valdyba. Mes žinome, 
kad nieko nedirbusieji nori 
tapti organizacijos amžini pa
reigūnai, bet galutinai mes pa 
tys reikalą nuspręsime.

Neužmirškime, kad neseniai
Marquette Parko namų savi- mininkų. 
ninkai minpjo savo ,25 metų Jonas D. Lukoševičius
sukaktį. Neužmirškime, kad . . —-----
Juozas Skeivys vykusiai šiai •Jllf’iniA vollllfll
organizacijai pirmininkavo 10 IdlptdULllLlU Y0.1111 LU 

, metų. Jis pastalė organizaciją 
1 ant kojų.

Visi atsimename kad Juozas 
Bagdžius vykusiai organizavo 

; blokų darbą. Neužmirškime, 
j kad Stasys Patlaba gana. tei- 
I singai aprašinėjo savininkų rei 
kalus spaudoje ir kvietė žmo_ 

~ į nes į bendrą darbą. Brazdžio- 
' nis taip pat reikalavo, kad va-

kį žmogų kuris savo namą, 
gražiai su dauguma sugyvena 
ir nebando primesti savo va
lios daugumai. Savo tarpe mes 
turime gen; lietuvių, nesava- 
naudžių, bet pavyzdingų šeį-

fondo misija
BUENOS AlRES. — Tarp- 

tautinio pinigų fondo misija at
vykusi j Argentiną įvertinti Ar
gentinos ekonominę padėtį ir-tuo 
reikalu patarti bei padėti, labai 
nustebo ir susirūpino radusi Ar
gentinos valstybės iždą pasken
dusį iki ausų skoloje, kuri šiais

va) dovybė imtųsi žingsnių didžiau me^ajs siekia L5C0 milijonus 
tree, šiam pavojui sustabdyti. KiekM^erįūJr kuri viršija tarptauti- 

vienas dirbo savo darbą, kad n}° f°nd° įduotos Argen- ,
vietos gyventojai nebėgtų ir

DxL HAUL V. DANGIS imtųsi apsaugos priemonių gy 
gydytojas IR chirurgas i Vybei apsaugoti ir turtui gin-

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Manheim KcL/Westcnester, III. 
VALANDOJ; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
iėlu ooz-2/2/ arba 562-2728 -

REZ.: GI 8-0873
DR. Vv .ikibiiN -JcaSiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GIWCKULUGINE CHinUKGUA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia,. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE i-5i>93

DR. A. t>, GiuEvECKAS 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SEtCIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
39u7 West lUJrd Sireet 

p?w susitarimą

CHiRURGUA

Dfc, A. ¥. JUČAS 
udosn-iGOS - 

W. WtSTfeKfW AVt.
S2t-< N. WESIEKN AVĖ.

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK H.KKAS
QPTOMETRISTAS 

kaj-ba lietuviškai 
2418 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Titrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VsL; iDwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5-^7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujo rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
G T Utį OJAS IR CMIkGkGaS 

d£Hdr< praktika, spec. MOTERŲ ligos
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tel.: PR 8-1223
OFISU v AL..; pirm., an trad., trečiad
a peuki. z-i ir o-b vai. v ak.. Šešta die 
TiMii kM vai. po pietį ir kitu iaiki 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
i r»\>r cUM^r’RU I EZlSTAS 

Apmatai - Protezai. Med. Ban 
lažai. Sociali pagalba kojoms 
Mrch Supports) ir t L

Bacevičius daug šnekėjo, bet 
mes jį prisiminsime pasaka 
apie švilpuką. Jis pats buvo 
įsitikinęs ir kitus bandė įtiki-j 
nėti kad švilpukas yra pati 
didžiausioji Marquette Parko 
gy ventojų apsauga. Jis galėda
vo ištisą valandą prakalbėti 
apie švilpuką. Jis patarė ne 
tik vyrams, bet ir moterims įsi 
gyti švilpukus. Moterims, jis 
kartais ir galėjo būti naudin
gas, bet vyrams, jeigu jis ne
turėjo ^pakankamai jėgos, tai 
švilpukas. mažai tegalėjo pade 
ti. Kai nenorėdavo, kad susi
rinkime būtų keliami visiems, 
svarbesni klausiniai, tai jis pra 
įdėdavo kalbą apie savo švil
puką. žmonės nesidomėjo/ ne, 
prigijo. 

' - : v- . ’ - . .

Kai Chicagos lietuviai ruošė 
Amerikos 200 metų minėjimo 
sukak t, tai jie kreipėsi ir į B''e- e .Bacevičiaus vestą organizaciją 
Ten net atsišaukimas iškabin
tas. Becvečius, jį pamatęs, lie
pė nukabinti. Vienas lietu
vis jo paklausė ir nuplėšė. To 
nereikėjo daryti, nes Amerikos 
sukaktis lietuviams reikėjo pa 

.minėti. Lietuviai, net ir pats 
Bacevičius, iš Amerikos galė
tų daug pasimokyti, bet jis, 
atrodo, jau veik viską žino.

Mes atsimename, ką jis pa
sakojo greitkelio klausimu ir 
Kudirkos atvykimo proga, o 
kaį buvo aldermanų rinkimai, 
tai jis kalbėtoju pasikvietė 
Collins. Jis žino, kad lietuviai 
rudmarškinių nemėgsta, bet 
past Bacevičius demokratų dar 
labiau nemėgsta. Jis spalio 
mėnesį paskelbė susirinkime, 
kad kitą kartą atvyks keli de
mokratai, bet su jais nebuvo 
susitaręs ir jie'neatvyko. Vė
liau, žinoma, jis juos gerokai 
patašė, kad į jo laišką ncatsa-

tinai paskolos nuošimčius.
Argentinos valstybės iždo de

ficitas sudaro 7% visos Argen
tinos produkcijos, imant pro
dukcijos vertę bruto skaičiais.

Tarptautinis • valiutų fondas 
ir kiti finansiniai šaltiniai Ar
gentinai tuoj nuvertus prez. Iza
bele de Peron, suteikė daugiau 
kaip 2,000 mil. dol. paskolą iš
sikapstyti iš užsienio skolų bė
dos, kuri siekia 8,500 milijonus 
dol.

CHICAGO! PLEČIASI TYMAI

ŽM5O Wesr ^3rd St., Chicago 'III. 6O6> 
leief.: PRospect €-5084

Ką Bacevičius gali, tai namų 
savininkams jis jau parodė

s
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖulNYČIA

Telefonai: PR 8-0833 k PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Driship krautuvė 
THE DAISY STORE 

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

Apdraustas perkraustymai 
ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1832 arba, 376-5996

Tel. WA 5-8043

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidime! — Pilne apdrtoda 

2 EMA KALNA

5UY U. k UVWS5

SOPHIE r,ARCUS i
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A. M-

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
į madienio iki penktadienio 12:30 

— 1:00 vai. popet. — šeštadienį |
i ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
Į vaL ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, 1Lt; 60629

J

SUSIRINKIMŲ

"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. AukšČiausiąjj tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta**.

aliūnas, kaip Vliko pir-kas, 
mūsų, lietuvių akyse, yra ofi- 

asmuo, a ts tovau j an tis

ti visų tų lietuvių kurie Drau 
go neskaito.

Ignas Petrauskas

i

4ii <G

UODĖS1O valandoj
Ša^hitt

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

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

Kalėdiniai sveikinimai laikraščiuose
Jau keliolika metų kai pra

dėta vieton siuntimo kalėdinių 
atvirukų, duoti laikraščiui au
ką, prašant jo vardu pasvei
kinti šv. Kalėdų proga, jo arti
muosius bei pažįstamus. Tuo 
sutaupoma laikas ir padedama 
materialiai mūsų laikraščiams.

I Atsitinka, kad kartais tokie širdžiai laikraščiui. Tokią pat 
pareiškimai —sveikinimai ne teisę turi ir p. Valiūnas. Kaip 
visai aiškūs. Pav, Dr Kęstutis privatus asmuo, savo auką ski 
J. Valiūnas kaip Vliko pirmi- ria tam, kam jis nori. Bet šiuo 
ninkas duoda tokį sveikinimą atveju, jis sveikina visą lietu- 
dienraščiui Draugas ir baigia vių visuomenę, kaip Vyriausio 
taip:... “Vietoje kalėdinių kor išlaisvinimo komiteto pirmi- 
telių dr. K. Valiūno šeima ski Į ninkas. Aš manyčiau, kad p, 
ria lietuvių y spaudai (mano. V 
pabr.) paremti 100 dol

gui, tai reiktų aiškiai ir pa
žymėti, kaip tai daro kiti svei 
kintojai. O gal., kaip diploma
tas, norėjo Draugui aukų, pra 
kišti visos spaudos vardu?

Kiekvienas privatus asmuo 
aukoja ir visai teisingai, ski
ria savo auką artimesniam jo

Gražus ir sveikintinas reiš- cialus 
kinys su didesne auka lietuvių visų pažiūrų lietuvius, ir sa- 
spaudąi. Visiems lietuviškiems vo sveikinimais neturėjo išskir 
laikraščiams parama reikalin
ga. Tik neaišku, kaip p. Valiu 
nas tą “lietuvišką spaudą” su
pranta? Ar tai reiškia, kad vi
siems lietuviškiems laikraš
čiams ar tik vienam Draugui? 
Jei lietuviškai spaudai, kaip 
pareiškime .pasakyta, tai ar ki

Epidemiškas tymais apsirgi- 
mų padaugėjimas Chicagos pie
tų ir pietvakarių priemiesčiuose 
pradeda persimesti ir į šiauri
nius priemiesčius, praneša ap
skrities preverityvihės medicinos laikraščių redakcijos turi 
direktorius Dr. Colette Rasmus- kreiptįs į Draugo redakciją, 
sen. Tymais daugiausiai apser- 
ga keliolikamečiai paaugliai, ku-

savo daliai gauti?
v j Jeigu, tik Draugui, tai ar p. 

rie liko neįškiępyti nuo raudo- Valiūnas mano, kad. tas dien- 
arba buvo Įskiepyti rajtįs jr yra vjsa 1 lietuviškoji 

spauda? O jeigu auka tik Drauprieš 1969 metus, kol nebuvo iš
rasti dabar vartojami skiepai, 
kurie apsaugo nuo tymų ilgam 
laikui.

KIEK CHIC AG AI KAŠTAVO 
“JUODŲJŲ PANTERŲ” BYLA

COOK apskrities taryba vie
nam tik specialiam advokatui 
John Coghlan už gynybą ilgoje 
byloje federaliniame teisme su 
“Juodųjų Panterų” gauja iki 
šiol išmokėjo daugiau kaip pu
sę milijono dolerių honoraro — 
tiksliai $-521,072.

, Byla prasidėjo iš to, kad 1969 
m. gruodžio 6 naktį policija ap
supo tų panterų “štabą” ir su- 
imant nušovė du jų lyderius, ku
rių giminės nori už nušautuo
sius gauti $47.7 milijonus kom
pensacijos.

Padidino Illinojaus 
biudžetą 

C 

SPPJNGFIELDAS. — Illino
jaus valstijos Atstovų Rūmai, 
neatsižvelgdami į būsimo guber
natoriaus Thompsono prašymą, 
panaikino gub. Walkerio veto ir 
padidino valstijos biudžetą 43 
mil. dol., kurių 31 mil. dol. skiria
mas Illinojaus mokykloms.

Busimasis Illinojaus gubem. 
Thompsonas prašė senatorių, 
kad jie valstijos biudžeto nedi
dintų, kadangi Illinojaus vals^ 
tybės kasa ir taip jau turi di
delių nuostolių. Esą, visos vals
tijos finansiniai reikalai randa
si prie bankroto bedugnės. 
Thompsonas, perėmęs Illinojaus 
valdymą, bus priverstas didinti 
mokesčius, ko nenorėtų daryti.,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAKKIN1MA! 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengiamės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
rusiajl? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IEVAS !R SONUS 
iMARQUETTE FUNERAL HOME 

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

11410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

uiDoniviu direktoriai ;
8845 Šo. Wester* Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 ParkiDJ FacUities-
kšrte meae’Btow xier-o-ialr* raaitee koplySe >ra»a tw

EUDEIKIGAIDAS ■
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L AIDO JDIO ĮSTAIGA

Brangiam vyrui ir broliui
PROF. K0MP0Ž. VLADUI JAKUBĖNUJ

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai Gigai, seseriai Halinai Dilienei 

ir jos šeimos nariams

Herta Drejerienė, 
Astrida ir Martynas Paiiperai

480Š-07 Šo. HERMITAGE AVĖNUĖ
TeL: YArds 7-1741 - 1742

i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

air

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307. So. LITUAN’iCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

txwpoi poag -prudreod *j»p-iq karoję •oo’Si —- Xiddns 9t 
-zo g p;nt>n ai£ "32 --oav .
•ok tsss ‘-s»av ittt *ru ‘js mn v *a*v
UWS *os *1S TIlF Ak OTST ‘ts ’BC9 ’M ASS5 ‘f V f “SVI HIT 
XW-lTVtfJ.S JarMO įsrinaTO-s^Stua Ttooaarųg-poji 4S|33rua 
tų pašert -paaąirareno‘XSH.D Jo CTTFa Joasu upi 
noX air 3uTsn UO'IOD HlVir Tvaaivx Srmjojsaj ptfb
looH ‘utvh aumatnsrons vpt» sttuin<is 'divas žunpij 'jtvh 
SrnirM ‘^njpmcr ii Trpwxj Tsn tn pajarstSaa
<1 pu-B pu-Bi-raziiMS nj paaiTwynQ-pajuarBj bi gjf rjnuuo; jt^h

<• WITH -REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 

AT OUR tOW RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ularty!

glHflVPtld uu

Quarterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO 73/4%

Sukruto akcijų rinka
NEW YORKAS. — Pingant 

Amerikoje kreditui, tuo pačiu 
padedama Amerikos krašto ūkiui 
stipriau sujudėti, didinant ga
mybą ir mažinant bedarbystę. 
Į tai atsižvelgiant, akcijų rin
ka sukruto ir pačid akciją vertė 
pradėjo kilti.

I
2212 WEST CERMAK ROAD
Pmx Kiunacsias, 

HOVRSi Mon.Tue.Frl. 9-4

CHICAGO, ILIINOK 6D6CS

Phone t Ylrftnle 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

Serving chicrgo and suburbs šincė i§os

4336-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas; LAfayette 3-0440

BUTKŪS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

> PETRAS BIELIŪNAS
4.148 §6? CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3572

ML GEORGE F. RUDMlNAS
3319 So. LITUAMCA AVE. Tel.: YArds 7-113S-1139

. • STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
į? (UACKAVV1CZ)

2424 WEST 69th STREET RJ public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUThWCST HIGHWAY Palos Hills, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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uz ,iuk i h h/ tiražų laišką.
—Ponia Irena Gillespie, Spring 

field. Ohio, savo sveikinimus 
ir gerus linkėjimus atlydėjo $5 
dovana Naujienų paramai. Kle- 
\elando tauLetis užsisakė Nau
jienas \ienvrie:ns metams, bet 
pa\ar<k-s prašė neminėti.

— Staiga mirus prof. komp. 
kalėd inų atviruku aukoja lie--Vladui Jakubėnui, spontaniškai 
tu\iškai spaudai. susidarė jo kūriniams leisti ir
- Vincentas Kamailis, Sut-; paminklui statyti komiteto užuo 

ton. Mass, tapo Naujiena ska>-j >nazga. šiam tikslui įteikiamos; 
lytojo. Jas jam užsakė vieni- aukos .1. G. Evans laidotuvių 
riems metams artimas bičiulis koplyčioje vietoje gėlių.
Kalėdų proga. Dėkodami už lo
kį dovanos parinkimą ir svei
kindami naują skaitytoją p. \ . Į nių mokyklų Tėvų komiteto ir 
Kamaitį. gerą žinią pranešame 
visiems naujienecianiš. Platini
mo vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 3 sa
vaites nemokamai. \ isi skaity
tojai prašomi remti Naujienas 
ir jas platinti. Visi lietuviai kvie 
ciami su jomis susipažinti ir pa 
reikšti savo asmeniška nuomonę 
jas užsakant.
—Antanina ir Albinas Repšiai, 

gyv. Bellwood, 111., šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveiki
na gimines, draugus ir pažįsta
mus. Vietoje sveikinimo korte
lių aukoja $20 Naujienoms pa
remti.

— Ignas Serapinas, iš anksto 
pratęsdamas savo prenumeratą, 
kartu su gerais linkėjimais at
siuntė penkinę Mašinų fondui. 
Dėkui. Ta proga dera pranešti, 
kad p. I. Serapinas yra Pedago
ginio Lituanistikos Instituto Ne 
akivaizdino skyriaus direkto
rius. švenčių nuotraikose, da
rant įvairias rezoliucijas bei pa
sižadėjimus, ar tik negeriausia 
mūsų jaunimui būtų įstoti Į šią 
svarbią instituciją. Studijas ga
lima pradėti bet kada. Rašyti 
adresu 2513 \V. 69 St., Chicago, 
IL 60629, USA.

—Antanas Jakutis iš Marquet
te Parko apylnkės, pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė pen 
kinę Naujienų paramai. Dėkui

— Marcelė ir Antanas Bendo- 
riučiai iš Marquette Parko apy
linkės š\ vilčių proga sveikina

i> m nes

— š. m. lapkričio mėn. 21 d 
■Įvvko Kr. Donelaičio lituanisti-

mokytojų susipažinimo vaka
ras.. Dalyvavo beveik visi tėvų 
komiteto nariai ir mokyklų mo
kytojai. levų komiteto pirm. J. 
Variakojis savo Įdomia humo
ristine kalba pristatė visus ko
miteto narius. J. Širka, mokyk
lų direktorius, pristatė visus 
pradinės ir aukštesniosios mo
kyklų mokytojus. Jis pabrėžė, 
kad susipažinimo tikslas — ben 
dradarbiavimas mokytojų ir Tė 
vų komiteto tarpe, einant vie
ningu keliu, siekiant lietuvybės 
išlaikymo jaunimo tarpe išei
vijoje. Visi dalyviai buvo pavai 
sinti užkandžiais ir kavute, ir 
jaukioje aplinkoje praleido va
karą. aptardami bendrus litua
nistikos ugdymo reikalus.

— Prof. Vlado Jakubėno at
sisveikinimas Įvyks 7:30 vai. v. 
gruodžio 17 d. Jaunimo centre. 
5620 S. Claremont. Po to kū
nas bus nulydėtas Į Tėviškės Lie 
tuvių Evangelikų Liuteronų baž 
nvčia, 6641 S. Trov. Laidotu
vės Įvyks šeštadieni, gruodžio 
1 8d. 10:00 vai. ryto. Po gedu
lingų pamaldų bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautines kapines.
....— Į komp. Vlado Jakubėno 
atsisveikinimo rengimo komi
tetą Įsijungia — Stasys Baras, 
kun. Povilas Dilys, Leonas Gru
žas, Erika Hollanderienė, Pet
ras Petrulis, Vytautas Radžius,

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, HI. 60643 

Telef. 312 238-9787
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, lai

vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

/

5A0J1EMUM& šiemet, suėjo 50 metų Minint tą sukatti, gerbiant plrzaąj< 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lletuvlikos spaudos pirmu 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam Uetuvybčs tAHkimni rkei 
biamas Naujienų platinimo vajua

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja oi Lietuvos ir pavergtu lietinių Lalrvę 
neidamof Ir nesldėdamoi 1 sandėrius ru okupantai! ar jų f galio 
tlnlali.

^AŪJIENOb palaiko rlsas lietuvių demokratinei grupea, jų bendrai Inatitu 
d j as ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tiksi ua.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šlali pasimetimo, reto 
rlkos *r poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų progt 
įdelbdama platinimo vajų kreipiasi ( visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt) 
grandinę tolimesniems aarbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
caip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
cuviškų reikalų renesMM.
KAINUOJA: ChlcagoĮt Ir Ktn>do|t nwtirm — $30.00, — 1184)0,

rrlms mėn. — $8.50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietos# metam* 
— $26.00, pusei mėty — SI4.00, vienam mėn. — $2-30. Užsieniuo
se — S31.00 metims. Susipažinimui siunčiame sava it? nemokamai.

Kratoma naudoti žemiau esančią atkarpą
I

NAUJIENOS,
i 39 So. Halsted St. 
Chicago, QI. 60608

į~~] Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejini< 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į~~Į Vajau* proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS

ADRESAS

s ir
RENTING IN GENERAL

* ’** Nwo <t> a S’

IŠNUOMOJAMAS 3 kambariu bu- 
tas vienam asmeniui.

Tel. WA 5-7405 . <

ga
— Eol. Prudencija Bičklenė 

pakviesta dainuoti Los Ange
les Lietuvos Dukterų koncerfė- 
baliuje sausio 15 d. 7:00 vai. v. 
Lietuvių parapijos salėj. Akom
panuos Raimonda Apeikytė. 
Per 3 veiklos metus draugija pa 
dėjo virš 20 šeimų patekusių Į 
vargą bei nelaimes. Tą pat die- j 
ną bus pabaltiecių Baltic Heri
tage Radio vienerių metų su
kakties balius Miramar viešbu
tyje. Sausio 22 d. parapijos,sa- 
lėje bus Balfo labdaros vaka-

' ras, o sausio 29 d. Jūrų skauti- 
jos tėvų tradicinis balius.
— Arėjas Vitkauskas, World- 

Wide News biuro direktorius, I 
Jersey City, N./J., pradėjo ben-' 
dradarbiauti Kanados lietuvio sutikimą gruodžio 31 d. 8 vai. 
Giliaro L’rbono leidžiamam mė vak. naujoje šv. Kazimiero pa- kitomis progomis 
nešimame laikraštyje “Speak-.rapijos salėje. Vietas rezervuo- 'yra gerausia dovana, išreiškian- 
T A • 1Q T? 14 71J tlATIP tp) 1 rlrjTi rr nnmnonic cnbrfi £r*-i-*c>

I5NU0M0JAMAS 5 kambarių 
tas, 3400 West ir 6500 South, 

Tel. 925-9347.

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė —Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
12 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS ITERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3237 W. 63 St., telefonas 
434-4660,, iki Kalėdų atdara 
pirm.-penkt. nuo 10 iki 8 v. v„ 
šeštadieniais nuo 10 iki 6 v. v., 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 v. v.

-(Pr.)

Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 

Naujienos

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 V/, Cermak Roac Chicago L Virginis 7-7747

SU SAVAIS APLINKUI
LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci

ja. vonios, virtuvės pečius,^ karpy
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.

VIENINTELB STILINGA' 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Frrke. $29,750. *

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

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

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

i 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 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus. /

4 BUTŲ "MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 

$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite,
< GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
__ _______________ Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public -• 

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Up”. Savo American Scėne ko- ja mokyt. Ona Razutienė, tel. ti daug norinčius sakyti jaus- mieg. ir valgomasis, 
lumnoje A. Vitkauskas komen
tuoja Efraim Sevelos knygą — 
‘Truth Is For Strangers’’ ir 
duoda ištrauka apie šalį, ku
rioje gimsta kovotojai iir kovo
tojos, dvasia stipresnės už pran 
cūzų Joaną IT Ark — Orleano 
Mergelę. Be jau žinomų bendra 
darbių lapkričio numeryje yra 
Wm. P. Buckley skiltis, taip 
pat telpa Prieškomunistinės Lyp741 W. 69 St. Gruodžio 
gos pasaulyje ir Kanadoje infor j atidarytas 7 aukštų 370 maši- 
macijos. Šis nr. yra 20 psl. Kai- homs garažas. Ligoninės vedė-

661-0041. mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė’, 
laiškas ar blizgantis daiktas.

— Peter T- Brazis pakviestas -Naujienos sveikins mylimą as- 
vadovauti šv. Kryžiaus ligoni- Į wėnį ne tik šventėse, bet ir kas- 
nės medicinos personalo kalė- djen> Užsakykite jas. Užsaky- 
diniam pabūviui gruodžio 19 d.-Įmuj ra§yti; Naujienos, 1739 So. 
Burbank Manor salėje. Į komi-. Halsted St., Chicago, Ill. 60608 
tetą Įeina dr. Jonas J. Simonai- arba skambinti telefonu 421- 
tis. Ligoninė yra praplėsta, per 6100. (Pr.)
keliant kai. kurias raštines j'

NESENSTANTI DOVANA — 
DAILĖS DOVANA

nuoja metams $5. Adresas: — 
Speak Up, Box 272, Sta. B. To
ronto, Ont., Canada, M5T 2W2.

— Dalilos Mackialienės vado 
vaujamas Los Angeles Dramos 
Sambūris ruošiasi vaidinti Biru 
tės Pūkelevičiutąės premijuotą 
Jįju veiks, dramą “Palikimas” 
gegužės 7 d. KĮng Star mokyk
los auditorijoje. Su tuo pat pa
statymu sambūrio dalyvaus 4- 
me Teatro festivalyje' gegužės 
29 ir 30 d. Toronte. Premjeros 
metu autorei bus Įteikta SI,000 
premija.

— LB Los Angeles skyrius 
ruošia tradicinį Naujų Metų

Jojeja yra sės. M. Almarita 
dirba virš 1,400 tarnautojų.

RAMUNĖS KEPSNIAI ŠVEN
TĖMS. Ona Konkulevičienė ir 
Bronius Zabukas. Ramunės de
likatesų krautuvės savininkai, 
2547 W. 69 St., tel. 925-4254, 
jau pasiruošę Kūčių ir šv. Kalė
dų stalui aprūpinti- gerbiamus 
klijentus visais jų pageidauja
mais valgiais. Pasirinkimas la
bai Įvairus. Su užsakymais pra
šoma nėsivėluoti. Čia pat veikia 
gausus valgių restoranas, atda
ras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Taip pat bus atdaras 
gruodžio 26 ir 27 d. (Pr.)

Gausus pasirinkimas dauge
lio dailininkų darbu. Kainos S20 
—$300. Čiurlionio Galerija,Ine.. 
4038 Archer Avė. Tel. 254-4470, 
523-9162.

KRENTA VARIO VERTĖ

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.r 927-3559 e

BEST THINGS IN LIFE

COMPLETE LIQUIDATION 
ROCKWELL FURNITURE COMPANY 

SATURDAY, December 18
Sale held on location and starts at 1:00 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.

1972 Chevrolet 450 step van, excellent condition, automatic 
power steering, power brakes, $38,000.

Don’t miss this outstanding sale of marchandise, if you want to 
buy quality 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- f Seating & catering.
RAY KATCH, OWNER

Steve Canchola, Auctioneer z
LOCKPORT AUCTION SALES 
Lockport, Illinois

815/838-9669

LUSAKA. — Afrikos vario 
gamybos delegatas ministeris 
Axon. Sako, grįžęs iš vario ga
minančių šalių trusto CIPEC 
konferencijos Čilėje, pareiškė, 
kad vario' produkcija yra atsidū
rusi didelėje krizėje, mažėjant 
vario sunaudojimui ir jo kainoms 
krentant.

Daugiausiai vario perkasi Ja
ponija, JAV ir Vakarų Vokieti
ja.

PAVOJINGAS KRŪTINĖS 
VĖŽYS- t ;-

SAN FRANCISKO. — Dr. Ro
bertas Schpeieris sako, kad krū
tinės vėžiu gali susirgti ir vyrai. 
Krūtinės vėžys vyrams yra labai 
pavojingas. Jis dažniausiai gy
domas operacijos pagalba. Eą, 
tik 45%. pagydoma susirgusių 
krūtinės vėžiu. Krūtinės vėžys 
galimai greičiau turi būti pa
stebėtas.

DETROITAS. — Turėti ir nau
doti naują automobili šiais pra
einančiais metais kaštavo vienos 
mylios nuvažiavimas 28.1 cen
tus, tai- yra -9 centais daugiau 
kaip metais anksčiau. Tiek iš
ėjo vidutinio didumo dviejų du
rų sedanu važinėjus per metus 
16,000 mylių.

Call Frank Zapofis 
32081/2 W.95trh St. 

GA 4-8654

STATI FA1M

INSUIANCI 
■ ______

State Farm Life InsUrancę^Cį^rij^j

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

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

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

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

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

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
— $8.00

ra.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200, arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir R&montaa

FITTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

< Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptii:

4645 So. ASHLAND AVI. 
52347/3

E

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS.
Pirdkvhnt* ir Taisymai 

2646 WEST 69?h STREET
Toletj REpublic 7-1841

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu jdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

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

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

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

rupmimą. ____________________________________
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 

taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidom*.

Galima

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

r

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
J5O7 W. 69th St., Chicago, |||. 60629. _ Tel. WA 5-2737 

3333 So. Helited Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

$3.00
$2.00

$100

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME f AX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminlp 
likvletimal, pildomi pilietybė* pra- 

iymal Ir kitoKi blankai.

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NE&ZINSKAS. 4M3 Areb»r Ar*
Chlc«o<j, |1L fOčll T»t. YA 7-5W f

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puriapiiif su žemėlapiu ir paveikslais aprašo PannrL mhus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvilku vietovardžiu sąražas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608

< — MAUJIfNOt, CHICAGO «, ILL, — FrW«y, 17, 1974'

Didžiausias kailių 
Pa»irinkimaj
f r UetuvJ kMUninką

Chlcfigoje —

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

Tel. 263-582$ 
(ptuffo*) ir 
677-848?

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIEN’e — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Dld*T1« ptdrinklmjf g<ro« rOUet Įvilrių preWy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.
185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chieųgo, Hl. 60601




