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LONDONAS
kiečių diplomatai išdirbo naują

lyderių, atvykusių sveikinti ver
gų -Imperijos SSSJt valdovo Le
onido Brežnevo, kurs šį sekma
dienį švenčia savo .70 metų am
žiaus, sukaktuves.- '

Suomijos prezidentas atvežė

_ VIENTIANAS.
komunistinei vyriausybei pradė-

GRAIKIJOJE SUSIDŪRĖ
DU LĖKTUVAI

Romėnu statyta piramidė, rūmai ir koplyčia. Marmurinė piramidė dar 
ir šiandien gerai atrodo. Joje yra kambarys, kurio sienos pagrąžintos įvai
riaspalviais paveikslais. Rūmai ir koplyčia taip pat dar tvirtai atrodo, 

nors jau išsŠHivėjo tūkstančius metų. . '

SALONIKAI
tu susidūrė du Graikijos kari 
niai lėktuvai F-5. Vieno lėktu
vo lakūnas žuvo, kiti gi išsigel
bėjo.

Kalinių mainai įvyks Šveica
rijoje, Sovietų kącetininkas Bu
kowskis iš šveicari jos skris grei
čiausiai į Čilę, o CorValanas j 
Maskva? ' ' ’('■•V '? 41 '-

BOSTONAS 
oras didina baimę; kad alyvos 
tanklaivis, kurs netoli Nantuc
ket salos yra užplaukęs ant se
klumos, audroje gali sudužti ir 
7.6 milijonai „ galionų sunkios 
(nevalytos) naftos gali išsilieti 
į Atlanto okeaną. ^Pakraščių sar
gyba-praneša, kad laivo denyje 
pastebėti plyšiai, nors pats lai
vo korpusas tebėra sveikas.

5% aukštyje. - 
Tuo tarpu alyvos bendrovėsPHILADELPHIA. — Toksi- 

kologai tyrinėtojai tebeieško iš
aiškinimo, • nuo ko praėjusią va
sarą mirė 29 legionieriai, daly
vavę metinėje Amerikos Legio
no konvencijoje. Įtariamas nuo
das, vadinamas phosgene, kurį 
pirmajame pasauliniame., kare 
vokiečiai vartojo. Tas nuodas

MASKVA. — Suomijos pre
zidentas Ūmo Kekkonen įsijungė

MADRIDAS. —r Gruodžio 11 
teroristų grupė, Ispanijos ko
munistai - pasivadinę Pirmojo 
spalio antifašistinė grupė — 
GRAPO, pagrobė 63 m. amžiaus 
pramonininką A. M. de Oriolą 
ir pareikalavo išteisti iš kalėji
mo 250 politinių kalinių. Nepa- 
leidus kalinių, teroristai grasino 
nužudyti pagrobtąjį. Grasini
mas buvo pareikštas viename 
raštelyje, rastame prie aludės 
ir skirtame Ispanijos dienraš
čiui El Pais.

Ispanijos vyriausybė atsisa
kė patenkinti teroristų reikala
vimą. Tai pranešė gruodžio 17 
Ispanijos vidaus reikalų minis- 
teris R. M. Villa. Pramonininko 
likimas tuo tarpu nežinomas.

Ispanija nesidera 
su teroristais~

WASHINGTONAS. — Kon- 
gresmanas G. V. Montgomery 
(D. Miss.) ir 105 kiti kongres- 
manai kreipėsi į išrinktąjį pre- 
identą Carterį patardami jam 
persvarstyti savo pažadą duoti 
visuotinę amnestiją visiems, ku
rie nelegaliais būdais išsisuko 
nuo karo Vietname

WASHINGTONAS: — Ameri
ka turi galvosūkio ir nemažai rū
pesčių su Panamos valstybė, 
kuri, lyg ta karšta bulvė bur
noj ė,, degina Amerikos gomurį.

Panamos valstybės prez, gen: 
Torri jos savo neąj^^Kfomis 
ekonominėmis priemonėmis be
veik į bankrotą sudarė krašto 
ūkį. ’pirmiausia, sparčiai didi
no cukraus gamybą brangiais 
laikais, kurio dabar neturi kur

žarijai tarpininkaujant, Mas- 
vis ponai sutiko mainais išleisti 
iŠ koncentracijos lagerio ir- iš
siųsti i užsienį 15-kai metų , nu
teistą sunkiųjų darbų Vladimi
rą Bukowskj.- Sovietai už tai 
gaus Čilės kalėjime sėdintį, bu
vusį prez. Alendes laikais Čilės

Tvarkys santykius 
su Vietnamu

Kanados, Nigerijos
Naujuoju -pianu tikimasi iš

raškyti Rodezijos juodųjų ir 
Baltųjų baimę, iki bus perduoda 
Rodezijos valdymas juodiesiems.

Derybų pirmininkas Šveicari
joje britas Richardas žada lan
kytis Rodezijoje ir tartis su mi
nister! u pirmininku Smithu .bei 
juodųjų nationalistų lyderiais, 
išdėstyti jiems naują prieš pra
dedant vėl derybas Ženevoje.

duodanti visam pasauliui apie 
30/7 suvartojamos alyvos. "Ji 
dabar iš žemės ištraukia "apie 
8.5 mil. statinių alyvos kiekvie
ną dieną. Nežinia, Ipek Saudi 
Arabija galės padidinti alyvos 
gamybą. Jei jie tai sugebės pa-

šeichas Jamani pareiškė, kad 
nutarimas pakelti kainas 15% 
yra kenksmingas visai laisvojo 
pasaulio pramonei, o jis yra dar 
kenksmingesnis arabų valsty
bėms. Saudi-. Arabijos šeichas 
pasiūlė nuo sausio 1 d. pakelti 
kainas 5%, o vėliau suvažiuoti 
ir pasvarstyti, ar verta kelti kai
nas liepos 1 dieną: Jis visą valan
dą aiškino, kaip toks didelis de
galų pabranginimas blogai atsi-i 
lieps į pasaulio ūkį, kuris pama- į 
žu pradeda atsigauti. Bet su-j 
važiavusieji patikėjo . Irano, mi- 
nisterio kalboms ir,, pakėlė de-l 
galų kainas net 15%.< šeichas! 
Jamani vra įsitikinęs, kad pakė
limas bus kenksmingas visiems, 
todėl jis ir nesirengia laikytis 
tokio nutarimo.
" Šeichas pranešė subrinkusiems, 

kad Saudi Arabija pakels degalų 
kainas tiktai 5%, o jeigu kitos 
valstybės kels 10%, tai bus blo
giai.' Saudi Arabija taip pat ne
silaikys ankstyvesnių pasižadė
jimų. Saudi Arabija- padidins 
degalų gamybą ir- rinką užvers 
savo degalais, kad kitos valsty
bės privalės pirma pagalvoti, ką 
jos daro. Prie Saudi Arabijos 
nutarimo tuojau prisidėjo'ir Per
sijos įlankos vieningas Arabi
jos emiratas. Dvi valstijos pasi
žadėjo kainas pakelti tiktai5%, 
tuo tarpu1 vienuolika valstybių 
pasižadėjo kelti kainas 10%, o 
nuo liepos 1 dienos dar pakelti 
5%. Saudi Arabijos šeichas Ja
mani, išdėstęs savo nuomonę, iš
ėjo iš posėdžio ir išskrido į Sau
di Arabiją.

Išėjus Saudi Arabijai iš de
galus gaminančių valstybių są
jungos, likusiems sukeltas di
delis rūpestis. Jeigu kitos vals
tybės kels kainas, tai jų degalų 
niekas nepirks, nes rinkoje bus 
pakankamai tokių pačių delaglų 
pigesnėmis kainomis. Šeichas 
Jamini labai supykęs, kai į jo 
dėstomas mintis suvažiavusieji 
nekreipė jokio dėmesio. Jie pa
klausė Irano šacho įsakymo, bet 
ne Saudi Arabijos. Iranas gami
na žymiai mažiau degalų, negu 
Saudi Arabija. O kai Persijos 
emiratas taip pat atsisakė kel
ti kainas, tai pigesnių degalų bus 
dar daugiau. Emiratas jau už-1 
sakė naujas priemones degalams daryti, tai alyvos pabrangimas 
pumpuoti iš Emyrate esaiičių laikysis 
degalų versmių

Didžiosios Amerikos alyvos į Amerikoje studijuoja klausimą 
bendrovės pabrangimo klausimai ir laukia oficialaus pranešimo iš 
svarsto. Standart Oil bendrovės I Qataro.
Indianoje ekonomistas Teodoras , ------------------------  ------------
Eck pareiškė, kad žemės alyva 
vidutiniškai pabrangsianti 7%.
Standart Oil bendrovė įveža iš ORAS
Mažosios Aijos 35% alyvos. Vi- ------ ——
sa gi Amerika įsivežaatl 20%. t šiltas
Siudi AMbŲa pat* vtaa* pe>- Saulė teka Md«aM

Sovietų-Venecuelos 
nauji santykiai

Apsilankius Venecuelos prezi
dentui Pęrez’ui Maskvoje, atsi
rado naujos Sovietų-Venecuelos 
santykių galimybės. Buvo su
sitarta dėl pasikeitimo žemės 
alyva, imant pagrihdan alyvos 
rinką Kuboje ir Europoje.

Venecuelos prez. Perez’o vi
zitas Maskvoje nebuvo vien tik 
alyvos reikalu. Amerikiečių ste
bėtojai, kurie į tai žvelgia nepa
tenkintai; ' pastebif^kad prėz. 
Perez’as bandė tuo išdirbti sa
vo asmenybę trečiojo pasaulio 
lyderiu, bet Kremliui tuo nesi
žavint, pasitenkinta alyvos pa
sikeitimo sutartimi. L
• Dalis Venecuelos alyvos bus 
siunčiama į Havaną, kas įgalins 
rusus patenkinti Europos alyvos 
rinką, kuri anksčiau buvo už
pildoma iš Venecuelos!. Tokia 
alyvos siuntimo bei pristatymo 
pakaita sumažina abie šalių aly
vos keliones ir suprastina at
siskaitymą: europiečiai .už ru
sišką alyvą atsiskaitys su Ve- 
necuela, o Kuba už Venecuelos 
alyvą turės atsiskaityti su -Mas
kva

JAV į tai reaguoja staigiai. 
Jai ne tiek rūpi minėtų partne
rių alyvos pasikeitimas ir net 
mažiau prez. perez’o globėščia- 
vimais su Maskva, bet Ameri
kai labai rūpi rusų iniciatyva, 
galima sakyti, Amerikos darže.

0540 Chicago, Iii. —Pirmadienis/^raudžio-December 20,1976

politiniais kaliniais
SANTIAGO— Sovietų disi

dentui Andrejui Sacharovui pa-

pnesmasi
Pathet Lao

"Kiaulių slogoms7' nesiseka j
- ' jGHiGAGOį Pasireiškus keliems atvejams, kad .įskiepytus 
nuo kiaulių slogų dviejų-trijų savaičių bėgyje ištiko paralyžius. 
Ligų Kontrolės Centras Atlantoje pradėjo tyrimus, ar paraližius 
tiiri kokį santykį su tą sloga. Massachusetts senatorius Eduard 
Kennedy pasakė, kad visa skiepijimų programa yra baigta.

JUODŽIAI JV KARIUOMENĖJ

Jungtinių Valstybių armijo
je juodžių nuošimtis anksčiau
sias koks iki Šiol yra buvęs, bū
tent 21A- nuošimtis, kuomet juo
džių JAV bendrai yra tik 11%.

Politinės dovanos - 
valstybės nuosavybė

WASHINGTONAS. — JAV 
valstybės departamentas atmetė 
iždo sekr. Simono prašymą ir 
įsakė visas jam įteiktas ar gau
tas bevažinėjant po užsienį do
vanas atiduoti valstybei, nes to 
reikalauja 1966 m. įstatymas.

Mėgstąs po užsienį važinėti 
iždo sekr. Simon’as mokesčių 
mokėtojų sąskaitom, Maskvoje 
buvo gavęs iš komunistų parti
jos lyderio Brežnevo dovanai 
rusų darbo medžioklinį šautuvą 
ir laikrodėlį, kurie, žinoma, ver
tingesni kaip 50 dol. ir kaip to
kie, pildant įstatymo reikalavi
mus, turi įteikti valstybei.

SUNKU SU DARBU

WASHINGTONAS. — Ne
žiūrint pagarsėjusios ekonomi
nės padėties, senesnio amžiaus

Antra, krašto skolos nepakelia
mos, smulkus- biznis negaluoja, 
bankrutuojančių begalės. Kredi
tų ir paskolų Panamos valsty
bė sunkiai begauna.

Aišku, opozicija didėja, ypač 
universiteto studentų tarpe. Tik 
kariuomenė teišlaiko nesugriu
vusią vyriausybę. Panamos val
stybės padėtis yra sprogstanti.

Ankstyvesniais laikais visus 
nepasisekimus geni Torrijos su
versdavo ant Amerikos, jos agen
tų, prikišdamas Amerikos ne
norą perleisti valdyti Panamos 
valstybei kanalą. Bet tie kalti
nimai primesti Amerikai nela
bai limpa: privatūs biznieriai ir 
eiliniai piliečiai supranta tikrą 
negalavimo priežastį. Jie nepa
tenkinti prez. Torrijos, lygiai ir 
amerikiečių kanalo valdymu.

ŠEICHAS ŽAKI JAMANI NUTRAUKĖ: 
SUVAŽIAVUSIŲJŲ PASITARIMUS 
Persijos įlankos valstybes gamins daugiau 

degalų, negu buvo susitarta
DOHA, Qatar, Persijos įlanka. — Kai didelė degalų gamin- 

< tojų atstovų dauguma vis dėlto nutorė nuo 1977 m. sausio 1 d. 
Į pakelti 10%, o nuo liepos 1 dienos dar-kartą pakelti kainas 5%, 
i tai Saudi Arabijos degalų ministeris Žagi Jamani pareiškė, kad 
jis toliau nedalyvaus čia vykstančiuose pasitarimuose ir jis ne
skaitys ik' šio meto pasižadėtų įsipareigojimų. Saudi Arabiją 
buvo pasižadėjusi gaminti tiktai 8.5 milijono statinių kiekvieną 
dieną, .bet sudaro 30% vsų valstybių ištraukiamų degalų.

Sekretorius Simon 
apie socializmą

Prez. Fordo 'administracijos 
iždo-sekr. W. E. Simon’as ruo
šia spaudai knygą, kurioje na
grinėja laisvą iniciatyvą ir jos 
reikšmę individo laisvei. Bena- 
grinėdamas Amerikos istoriją ir 
kraštų, kurie nuvažiavo socializ
mo arba diktatūros keliais, jis 
prieina išvados, kad ir Amerika 
keliauja socializmo linkme. Bet 
jis labai susirūpinęs, kad Ameri 
ka, bekeliaudama socializmo ke-' 
liu, nepaklystų. Jis sako, kad) 
Amerika rodo paklydėlio ženklų./ 
Jis mano, kad dabar laikas Ame-1 
riką grąžinti iš klystkelio, su-* 
teikiant teisingą kryptį. Bet 
juo ilgiau bus laukiama, tuo bus 
sunkiau, nes kolektyvinis posū
kis labai sunku atitaisyti.

Šimtai neišaiškintų 
klausimų 

WASHINGTONAS. — Kon
greso sudarytas komitetas prez. 
Kennedžio ir kun. M. L. Kingo 
nužudymams tyrinėti sako, kad 
yra šimtai klausimų neišaiškintų 
ir neatsakytų: 380 neišaiškinti 
klausimai liečia prez. Kėnnedį 
ir net 600

Komitetas iki šiol rado, kad

.ti

Libane vėl -smarkiai susiša udė

BEIRUTAS. — Sirijos ir Ira
ko remiamos palestiniečių frak
cijos penktadienį smarkiai susi
mušė netdyiejose vietose— Bei
rute ir Tripolyje. Nors kauty
nės laikėsi tų frakcijų stovyklų 
ribose, ' bet buvo smarkiau
sios nuo paliaubų paskelbimo. 
Užmušta apię 15 ir kelios dešim
tys sužeista.

, Suomių Baltos Rožės ordinas
Brežnevui

išspręsti. Naujame plane siūlo- ventojai ginklu labai smarkiai 
ma .pereinamą vyriausybe paves-. priešinasi, Ateinančios žinios 
ti Britanijos karaliui priklaų-1sako, kad Pathet’Lao valdiniu-, 
sančių valstybių piliečiams.' kai bei milicija n egali nosies iš 
Pereinamos Rodezijoje vyriau- [ didžiųjų miestų iškišti . toliau 
sybes lyderiais bus parinkti iš kaip kelias mylias.: Jie dar iš

Indijos. Vietnamo karo laikų yra tiek 
ginklų pasislėpę/ Jcad. jų j iems 
užteks keliolikai >mėtųr Dau
giausiai priešinasi Meo gentės 

kalniečiai. /
Pathet- Lao vyriausybė kalti

na Ameriką ir jos žvalgybos įs
taigą ČIA, kuri, esą, ginkluo
janti ir-kurstanti Laos gyvento
jus iš Tail andi j oj e*, ■'turimos ba-

“Net tuo atveju, jei skiepiji
mo programa “mirė”, kaip JAV 
pareigūnai sako, ankstybas post 
mortem rodo, kad yra ir . gero 
padaryta. Arti 40 milijonų ame
rikiečių skiepus gavo ir tuo bū-; 
du, jei ir epidemija užeitų, jos 
plitimas žymiai būtų mažesnis, 
nes įskiepytieji ta liga nebeap-z 
sikrės. ir jos kitiemsl nebeper- 
duos. ,

Chieagos Sveikatos komisio- 
nierius Murray - C.' Brown pa
skelbė, kad imuniacijos (skiepi
jimo) - programa laikinai sustab
dyta. žiniomis - iš Springfieldo, 
programa visame Ulinojuj sti- 
stabdyta laukiant federalinio ty
rimo rezultatų.

Illinojuje iki šiol Įskiepyta

I WASHINGTONAS. — Nau- -Z N •-
joji prez. Carterio administra
cija, pasak žuvusiems kariams 
tyrinėti komiteto pranešimo, 
pripažins Vietnamo vyriausybę 
ir užmegs diplomatinius santy
kius. Komitetui pripažinus, kad 
be žinios dingę Amerikos kariai 
yra žuvę Vietnamo karo metu, 

licija nu rimu 41udi«infcu* | •uaidarįs^ kai įkaista rafrįfe- Įpebėra kliūčių normalizuoti 
apHahatnėjnrf " ‘ ■ tutorial. 'tykina. " '

Nuodai ir nuodingi dažai

WASHINGTONAS. - Varto
tojų organiacijos pareiškė Mais
to ir Vaistų Administracijai 
(FDA), kad reikia visiškai už
drausti vartojimą dažų Red Dye 
No. 40 maisto, vaistų ir kosme
tikos gamyboje, nes aiškiai nu
statyta, kad yra žalingi žmonių 
sveikatai, gali sukelti vėžį. Vien kaip 45 m. asmenims sunku Ame- 
žiehiet tokių dažų Sunaudota 2 rikoje gautį darbo. Koks i.5 mi-

dekoraciją-,.Baltosios Rožės 
ordiną. - < • - .
$8,3 milijonus gavo ir kankino

MIUNCHENAS, Bavarija. — 
žmog\-agiai pagrobę .-turtingą 
pramonininką . Richard Oetkėr 
išreikalavo iš. .jo šeimos S8.3 mi
lijonus išpirko, bet . savo auką 
paleido žiauriai prikankintą. Jis 
buvo laikomas ankštoje medinė
je dėžėje sū prijungta elektros 
srove. Suimtas vienas žinomas 
meno, kūrinių vagis, įtariamas 
Oetkerio pagrobimu ir kankini
mu.

7.6 milijonai galionų naftos 
lūžtančiam laive
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Kaip buvo atidarytos Lietuvos 
Seimo nedegamos spintos

Buvęs prezidentas Stulginskis atsisakė ' 
duoti spintų raktus

ISSil 111. rudenį pamenu, nri Tau raktus atiduosiu. Kada 
kada mokslo metai ginmazijo- bus išrinktas pagal 
se buvo jau prasidėję, buvau 
jau apie metus perėjęs iš Vi
daus Reikalų Ministerijos į 
Kauno Apygardos Teisiną at
likti teismo kandidato stažą, 
nes rengiausi teisininko pro
fesijai.

Kauno Apygardos Teismo 
pirmininkas buvo tada ats. ge 
nerolas Juozas Grigaitis, mi
ręs čia JAV. Jis mane stažui 
atlikti atkomandiravo į Kauno 
Apygardos Teismo Prokuratū
rą;
Prokuroru tada buvo kariuo
menės Teismo ats. pulkininkas

Liętuvos 
Konstituciją demokratinis sei
mas. aš naujam pirmininkui 
pats pirmas atiduosiu raktus. 
Gi dabar nėra ko kalbėti ir taip 
pranešk savo ministeriui, ku
ris pavedė pas mane atvykti” 

Draugelis taip ir padarė. 
Seimo kanceliarijoje buvo dvi 
nedegamos spintos, viena bu
vo seno tipo, mažiau kompli
kuota, gi kita pirkta nauja, pa 
gal paskutinius ano meto reika 
Javinius ir buvo labai kompli
kuota atidaryti. Seimo kance
liarijos tarnautojai ir visi eta 
tai, uždarius seimą, buvo pris- 

. • o i v t * a i kirti Teisingumo Ministerio ži-Jurgis Byla, buvęs Lietuvos .
kūrimosi metu Krašto Apsau-’
gos Ministerijos vicemistru. Pol Seimo Kanceliarijos virsi- 
litiniai jau iš Petrapilio laikų' pinkas Pranas Valiulis (Drun- 
jis priklausė socialdeniokra- gos tėvas), miręs Vokietijoje 
tams. Aš taip pat buvau L. Uni ėjo tada Teis. Ministerijos ūkio 
vęrsiteto socialdemokratų Žai- reikalams referento pareigas, 
zdras” narys. Jis jau žinojo,1 Toliau'J. Byla man išdėstė 
kaip vėliau paaiškėjo iš L Pu- trumpai, kad atsisakius A. 
rėnienės mano politinį nusis- Stulginskiui atiduoti raktus, 
taiymą, todėl labai maloniai ir buvo nutarta sudaryti komisi- 
atvirai mane priėmė ir papa- ją iš Ministerių Kabineto ats- 
sakoje kokį darbą stažuojant tovo, kuris tai komisijai ir pir 
turėsiu atlikti — susipažinti su mininkaus, teisiningumo Mi- 
prokuratūros bylų eigos kance nisterijos atstovo ir Prokura- 
liariniu darbu ir po to projek-: tūros atstovo. Jie turi dalyvąu 
tuoti pačiam prokurorui ir jo'ti prie spintas atidarymo,, pa- 
padėjėjams pagal reikalą kai-1 imti jau minėtus daiktus, po 
Imamuosius aktus. Tokį darbą to, užlakuoti spintą, visiems 
tada ir kirbau. , j pasirašyti ant užlakuotos kor

Reikėjo stažuoti nemažiau 6 utelės, surašyti aktą, kurį paims 
numėsių bet laikas buvo pra-į komisijos pirmininkas ir įteiks 
i č’ntas, kai pirmininkas J.! su paimtais daiktais 
Grigaitis išsiuntė mane eiti Vi^ Ministeriui Pirmininkui, 
kijos Taikos Teisėja pareigas.
Fąip bedirbant vieną dieną,! skiriąs mane, kaip prokuratū- 

datos savaime aišku negaliu ros atstovą ir kitos dienos ry- 
prisimintiš nes visi duomenys tą aš turiu nuvykti į Teisingu- 
paiiko Lietuvoje paslėpti vie- n*o Ministeriją pas Pr. Valiū
no policininko ūkyje, mane iš-jį kur bus komisijos pirminių- 
šaūkė prokuroras J. Byla £sa-|^as ir kitas narVvS ir lnes turi- 

, me vykti į Buv. Seimo rūmus 
kalas yra toks — Aleksandras kur jauks specialistas mecha. i 

j kas, kuris atidarys spintą.
Nuvykus pas Pr. Valiulį pa

aiškėjo, kad komisija sudary- 
i’ n • i_i i • • to tokios sudėties: Povilas Be-sikmtus Knkččionui blokui su t , . ... . . . . . x.l leckas, ats. gusaru kapitonas,tautininkais, nenori atiduoti ... . .. .o £ . nnnisterm kabineto sekretoSeimo nedegamųjų spintų raki . K i i • ♦ •

tiu gi Prezidentas A. Smetona, 
prieš susirenkant Ypatingiems 
Tautos atstovams nori būtinai 
turėti tą pačią plunksną, ku-' 
rią jis pasirašė, priimdamas;
Lietuvai kuriantis pirmuoju 
Prezidentu.

Ik1 to. dabar cma Genevoje! 
kaž koks posėdis, kur Lietuvos 
atstovui būtinai reikėjo turėti 
Suvalkų sutarties su lenkais 
ori dnai.y

Prokuroras I. Byla pareiškė, 
kad buvo kreiptasi pas A. Stub 
gins.kį. atvykti Kaunan, ir ati-] 
darius jo žinioje nedegamose 
sgiųlos? kalbamus dokumen
tus, įteikti kam reikia. Tuo rci 
ka.u Vidaus Reikalų Ministras] 
tada buvo bene 
pa vedė Kretingos 
viršininkui Broniui 
nuvykti į Jakuliavą 
šį vv riausybės reikalavimą.

Bronius Draugelis mokėsi 
ir buvo labai geruose sant\- 
kiuose su vėlionies A, Stul
ginskio žmona Matulaityte. Į 
Br. Draugelis dabar gyvena' 
Ghicaguje ir anksčiau ir dabar 
man asnuniškai pa t virtino, 
kad taip tikrai buvo. Jis vyk- 
dvdamaAi \ idaus Reikalų Mi
nistro jsak\mą, nuvyko į Ja- 
kubavą pats asmeniškai ir pa
reiškė A. Stulginskiui, kad ar

kabinėtą ir pareiškė: “Rei-

Stulginskis, gyvenąs dabar Ja! 
kūbavos ūkyje, Kretingos aps
krityje, formaliai esąs L. Sei
mo Pirmininkas, politiniai su

A ra virius. 
Apskrities 
Draugeliui

£

Berchtesgadeno vaizdas. Čia Hitleris buvo įsitaisęs savo “gandro liz
dą”, iš kurio jis rengėsi valdyti visą pasaulį.

kė kad jis nieko apie lai neži- vai. ryto, o atidaryti'jam pavy Piktadarystės sumažėjo, 
nąs, dabar eina pamokos, gi ko tik po 4 vai. po pieL ( juslei riant ŽHhO^ŽudystSS 
be švietimo Ministerijos jis ne. Surašėme , aktą, paėmėme I _ . • ... ... .
galis patraukti pamokų. Ta kas reikia ir ntspau<Iav0' Ctagos potejos supermteo

Mi- aą pąeme su sa Q1jcagOje šiemet visų rū-
vinn ’as vo prasj ta. j šių nusikaltimai šiek tiek su- 

Aš kitą dieną-surašiau smul mažėjo, išskiriant žmogžudys- 
kų pranešimą prokurorui Bv- tęs, kurių net padaugėjo. Bend- 
iai ir paprašiau, kad jis pats rai kriminalas sumažėjo 83 nuo- 
asmeniškai ant nuorašo paši- šilučiais, p moterų prievartavo 
rašytų gavimą. Jis tą ir pada- niai sumažėjo net visu ketvir- 
rė. Eidamas dš Seimo Rūmų-tadaliu. 
pietauti sutikau -keletą pąžįs- 

______ ____ k pasirodo Kaune jau pla 
liauskui ir tas paprašė perduG‘ ėdai apie tą įvy|y kalbėjo. Už 

keletos dienų prokuroras By
la man papasakojo, kad jau ki-

Jokantas pakalbėjęs sti Dają dieną A. Stulginskis prisiun 
niliausku, tuojau atsikėlė ir nu te telegrdamą ar raštą Prezi-

da P. Bel. paprašė, kad direk
torius paelefonuotiį/ Šv 
nisterijai, bet šis atsakė, kad 
jis neranda jokio reikalo, jei 
jis noris galįs tęlefonuoti.' jia 
pat ant stalo buvo tele, ir Be
leckas paprašė leidimo juo pa 
sinaudoti. Jokantas leido. Ge
rai pamenu, kad Bei. patelefo 
navo Aukštesniojo Mokslo De 
partamento Direktoriuj Dani-

Į komisiją prokuroras Byla

Iki" šio gruodžio 8 dienos 
žmogžudžiai Chicago j e /šiemet 
762 žmonėms atėmė gyvybes. Iš
prievartavimų . būta 1,049 - 27.2 
nuošimčiais mažiau kaip pernai: 
apiplėšimų 1'5,969 — mažiau 

v 19.1%-; rinitų užpuolimų 10,35? 
vedė mus į tą klasą kur buvo dentui A. Smetonai, maždaug. _ j^agiau 11%; įsilaužimų 35,-

- A —    -----— —' — — . . - . z -w , . ■—\ 

žinia, kad nežinomi piktada- (įki S50 ir daugiau) 104,318 — 
riai buvo įsibrovę į Seimo rū- mažiau 3.9%; automobilių pa
muš, išplėšė nedegamas spin- vogta 30,257 — mažiau 1;8 % 
tas ir kaž ką išvogė. Prašau žmogžudysčių 762 — daugiau 
imtis skubių priemonių įsibro kaip pernai 2,4 nuošimčiais, 
vėlius susekti ir'atiduoti^Jęis- Superintendentas pagyrė Chi- 
niui” Taip trumpai suglaudus cagos policiją, *kurią pavadino 
atrodo, tas įvykis.- “geriausiu policijos departąmen-

■ . i- tų visoje šalyje”. . . .....

ti trubelę Dr. Jokantui.

spintos.- Pamenu, kad buvo tokio turinio: “Mane pasiekė .557 mariau 17.7%; vagysčių 
lietuvių kalbos pamoka ir bu-' 
vo antroji ar trečioji klasė, 
nes mergaitės buvo nedidelės. 
Kada .pranešė, kad pamokų ne 
bus. jos džiaugsmingai skubė
jo pagriebti knygas ir pasipy
lė namon. Valdininką Andriu- 
šj jau radome laukiantį ir maž
daug jis prądėjo darbą apie 10

i kabineto sekreto | 
į rius, vėliau buvo apvdhk s t^'Į 
sėjas išvežtas į Sibirą, nuo Teisi 
singunio Mi-jos paskirtas tas 

Į pats Pranas Valiulis ir nuo pro 
j kuratūros aš. Be to, iš Valiu-I 
lio tada sužinojau kad mažiau; j u I .į komplikuota spinta buvo ban 

i dyla atidaryti prieš keletą die 
nų be jokių komisijų. Tam dar 
bui atlikti buvęs pakviestas 
iš Kauno s. d. kalėjimo kali
nys. sėdįs už įsilaužimus ir rak 
tų padirbinėjimus.

Į
Kalbamas kalinys mažiau 

komplikuotą spintą atidaręs, 
bet joje nerasta to kas reikia, 
gi kitos spintos jis atsisakęs 
atidaryti, nes labai komplituo 
tas užraktas ir jis nepajėgs be 
“šveic-mašinos” atidaryti, (ii 

i naudoti ugnimi atidarymą ne- 
i norėta, nes galėjo kilti pavo

gus sudeginti dokumentus. To 
del dabar ir yra sudaryta ko
misija. gi spintą atidaryti yra 
pakviestas Kriminalinės poli
cijos Identifikacijos skyriaus 

į valdininkas studentas — te_ 
chnikas Andriušis. Jis dirbo, 
kaip tik tame skyriuje ir buvo 
pasižymėjęs toje srityje gabu 
m a is.

— sperformance plus
L

OAK SUPPLY
• Thisjclean-lined Contemporary console is 

right at home in traditional or modern • 
surroundings. a design that wHi never go 
dur of style!

• RCA XL-100,100% solid state for reliability 
ho chassis tubes to burn out.

• Super AccuColor black matrix picture tube 
for sparkling, sharNy detailed color.

• Aromatic.Fine T^’tng pinpoints and holds 
fht correct broadcą. 'Signal.

1 • Pfug-fn AccuCircuix modules simplify
I servicing.

Atvyko ir komisijos pirmi
ninkas P. Beleckas ir mes visi 
trys nuvykome j Seimo Rūmus. 
Tada ten buvo mergaičių gim-

ba jis pats asmeniškai nuvyk- nazija. Pamenu, kad diena 
Ių į Kauną ir įteiktų laktus arĮbuvo šilta. Gimnazijos direklo 
bn duotų jam - B Drauge
liui.

Ponia 
pradėjo 
kriUes 
gi jiedu 
'^Rpkalbis Lino hk* 
Stulginskis parriwk 
th’augeli. nei I :

rius buvo Dr. K. Jokantas. Pir 
mininkas P. Beleckas paprast 
mus abu su Pr. V. drauge už

juosti užkandžius apsieiti pas direktorių ir pranešti
S uluinskieiir i no ja n

viršininką pavaišinai, atvykimo tiksią. Užėjome. Ka- 
pasilik(» kallx fix I dome direktorių savo kabine

te.
P. Beleckas parodė jam raš- 

’ą. pavedimą, kas mums puves 
la atlikti. Dr. Jokantas inucis

“Žinai.

t

P. STRAVINSKAS

VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBĖ

c) Argi visi žydai talkininkavo bolševikams? Toli 
gi'aiu — ne! Todėl negalime visų žydų nei kaltinti tuo. 
Netgi ir tada, jei didelė žydų dalis tuo būtų nusikaltusi, 
negalima jų nusikaltimais kaltinti nekaltųjų. Kiekvie
nas atsako tik už save. Kaip mes, kurie žydų žudymais 
esame nekalti, nenorime pasiimti atsakomybės už kal
tuosius lietuvius, taip nekaltinkime nei nekaltų žydų 
už jų tautiečių padarytus tuos ar kitus mums, ar mūsų 
visai tautai nusikaltimus. . .

5. — Baigiamasis žodis
B. Perkūnas teisingai konstatuoja, kad lietuviai - z 

šimtmečiais gražiai sugyveno su žydais, tik be reikalo 
priduria, kad jie buvę pakantūs kažkokioms “amžių bė
gyje” žydų darytoms muins skriaudoms. Kokioms gi? 
Jei žydai jų tiek daug būtų mums pridarę, tai nebūtų 
buvę nei to gražaus lietuvių — žydų sugyvenimo, net 
ištisais šimtmečiais, ką gi ir tas pats “Draugo” Perkūnas 
pripažįsta.

Mūsų gražus sugyvenimas su-žydais iš tikrųjų bu
vo, ypač gi mūsų miesteliuose, kur žydai santykiavo su 
mūsų kaimu, turėjusiu sveiką, svetimų įtakų nepalies
tą dorinę sąmonę ir sveiką, jokio antisemitizmo nesuža-. 
Mtą dorinį jausmą, taipgi gražiai šimtmečiais susikloju- t 
sias lietuviškas-krikščioniškas dorines tradicijas. Todėl 
;r męs vįsifc net. ir jau sęnai iš tėvynės pasitraukusieji, 
-uo lietuviško kaimo atsiskyrusieji, gyvenkime to mū

sų doro ir teisingo kaimo dvasia ir laikykimės gražių 
mūsų žydais sugyvenimo tradicijų-

V. — Mūsų nukrikščionėjimas šiandien

Matėme, kokios gyvos .krikščioniškos dvasios buvo 
mūsų Vytautas Didysis, drauge su Jogaila įvedęs Lietu
voje krikščionybę, kurią jau Mindaugas bandė įvestų 
tik jam tas nepasisekė. Mūsų Vytauto nuopelnai Lietu
vos krikštijime ir naujojo tekėjimo — krikščionybės Įk
vėpime į lietuvio sielą buvo tokie dideli, kad jis daugelio 
laikomas ir vadinamas Lietuvos' krikštytoju.

Vytauto Didžiojo remiama if globojama Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje palaipsniui augo,'stiprėjo savo' jė
gomis. Ji savo pastoracijos darbu veikė liėtuvib sielą, 
'erauklėdama jį naujo tikėjimo — krikščionybės dva
sioje. Šimtmečiais ta krikščioniškoji dvasia lietuvio sie
loje prigijo, kad lietuviai, ja persiėmę, kitaip sakant,.pa
gavę krikščionybės turinį, davė jai tautines, lietuvišką
sias jos išreiškimo formas, klodami / krikščioniškąsias • 
tradicijas, kuriomis dažnai pasireikšdavo bei šiandien 
pasireiškia net ir lietuvio teisinė sąmonė, jo teisiniai 
papročiai, vad. nerašytoji teisė. Ir taip krikščionybė, 
kaip gyvenimo principas (Lebensprinzip), pasireikš
dama mūsų tomis susiklojusiomis dorinėmis tradicijo
mis ir teisiniais . papročiais’ tapo mūsų dvasinis ryšys, 
kuris sieja mus Į tautinę bendruomenę ar tautą. Tai yra 
vienas iš daugio mūsų lietuvybės hruęžų, dargi vienas 
iš'ryškiausių jr svarbiausių. Tuo krikščionybė yra sava 
ir artima visiems mums, lietuviams, tiek tikintiems, tiek 
ir netikintiems, net ir prieš ją kaikuriais atvejais ir at
žvilgiais kovojantiems mūsų broliams lietuviams.

Jei anksčiau, senaisiais Vytauto laikais- krikščiony
bei įvesti ar jai palaikyti tautoje buvo vartojama ir jė
ga, prievarta, tai šiais moderniaisiais laikais to negali
ma daryt Galima yeikti žmones tik švelniu įtikinėjimo 
būdu ir geru tikinčių kriščionių, ypač gi kunigų ir vie
nuolių geru, iš kitų išsiskiriančiu, tikrai krikščioniško 
gyvenimo pavyzdžiu, nes “verba docent, exempla tra- 
unt” (žodžiai moko, o pavyzdžiai patraukia).

Jei to mūsuose nebus, bus beprasmės rekolekcijos 
prieš Velykas-.. Bet ar taip męs lietuviai krikščionys, 
ypač gi mūsų tautos daugumą sudarantieji katalikai da
rome? Ar mes tikrai krikščioniškai gyvename, tuo bent 
kiek išsiskirdami iš kitų ir duodami kitiems krikščioniš
ko gyvenimo pavyzdį? Kur mūsuosė rasi šiandien tikrą 
krikščioniško gyvenimo pavyzdį? Kokį pavyzdį duoda 
mums ir mūsų broliams netikintiems gerokai didelė da- > 

1 lis mūsų kunigų ir vienuolių? Apleidę savo pastoracijos 
darbą, nusipolitikavę iki kraštutinumo, atstūmę mūsų 
didelę dalį Motinai Bažnyčiai ištikimiausių jos vaikų, 
nekalbant jau apie religijos atžvilgiu indiferentus, Die
vo jieškančius, tik jo nesurandančius, jie ir savo priva
tiniu gyvenimb nesireiškia tikra krikščioniška dvasia, 
o dažnai net ir papiktina mus, Kur faktai? Nurodysiu 
bent vieną kitą jų. ’ . ‘

4
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Skandalą dengia grubiu melu
Vlado Ramojaus reportažais | “Kunige, mes prašome jus 

• retai kada galima’ pasitikėti., neleisti demonstruoti Jaunimo 
Dažnai jis rašo, rašo ir aura- Centre bolševikinio filmo”.

_šo... Skaitau jo parašytą š. mJ Deja, kun, -Kezys užuot jų 
gruodžio mėn. 1.3 dienos Draib paprašęs palaukti, kol Mišias 
go. laidoje reportažą. Atrodo, atlaikysiąs, tuoj pradėjo dis- 
kad jis jį būtą nukopijavęs iš k tįsi j as ir ėmė įrodinėtą kad 
LKB Kronikos. “Užpultas ku- filmai geri, kad jei naudoja- 
pigas prie altoriaus”. ,mos iš Uoluvos plokštelės, tai

liet jį paskaičius gaunj įs- kodėl negalima demonstruoti 
filmų? Todėl jis nemanąs nž-pūdį kad šis rašinys skirtas

Draugo skaitytojams, lyg bū- drausti,'nes kitaip jis pats at- 
tų parašytas neblaivaus rašė- 
jp, dramatiškais svaičiojimais,- uždary'šiąs. 
ciniškais pasityčiojimais ir 
pikčiausiu melu. Taip šališkai, 
neteisingo reportažo iš premi
juoto reporterio, Chicagos lie
tuviškoji visuomenė nesitikėjo 
sulaukti.

Štai, ką rašo: “Būrys nepa
žįstamų vyrų užpuolė kunigą 
Kezį prie altoriaus”'. Kas gali 
.tikėti, kad tokie dalykai vyktų 
Chicagoje ir kad tie vyrai niū atbėgo p. p. Dundzinla ir Va- VJ. Ramojus ciniškai pašie-

Senu.Iiothos miesto’rūmų vaizdas, šiuose rūmuose vykdavo Italijos val
stybės pareigūnų posėdžiai. Rūmai seni, bet dar stiprūs.

RAŠYTOJAS KRALIKAUSKAS VILNIUJ
IEŠKOJO MAŽVYDO KALĖJIMO v

sistatydina ir Jaunimo Centru 
į

Tai kur gi čia užpuolimas?
Ir .šis dialogas vyko ne koply
čioje, p parodų salėje, kur tu
rėjo būt Taikomos Mišios. Tuo 
melu salėje nieko nebuvo. Tik paverstų jį liolšėvinčs propa- namus ir gatves ir surinko -10- 

parašų UNO vadovams įteL
Chicagos lietuviai laukia iš kti. Gi, VI. Ramojus jį visuo- 

premijuoto reporterio atsaky- menei pristato kaip chuliga- Pakto valstybių delegatų trejus

Neleido neapykanta, kai 
tinimas ir bausmė: kad išeivis, 
emigrantas, ‘užsienio lietuvis*? 
Bet kas gi gali mane kaltinti, 
kad esu emigrantas, kad :tš — 
"užsienio lietuvis" ? Nesavo no

kirkių kaičių aš Kanadoje. Ne 
aukso ir laimės ieškodama^"čia 
atsidūriau. Ne pats sau pada
riau šią baisingą ir jau'ntėku

Kanadoje leidžiamuose Tė- dėl lo ąiyku ir skaudu! Koks 
viškės žiburiuose rašytojas dar niekad nepažintas širdies 

’ Juozas Kralikauskas šių me-j sopulys!
Į tų gruodžio 9 dienos niuneiy- 
;je šitaip aprašinėja savo kelio- 
į nes į rusų pavergtą jr komu- 
! nistų valdomą Lietuvą: 

šis mano raštas — faktai ir 
nuoširdus rūpestis svarbiu rei
kalu. Noras atkreipti Jūsų dė
mesį j karštą problemą. Steng
siuosi būti kiek objektyvių 
išgalėdamas, nesgi čia rašysiu 
apie lalykus itin opius, svarbius
ir labaj aktualius. Ogi kaip ra-' neatperkamą skriaudą, ""^egi 
šytojas, visada gyvai jaučiau pats sau atverčiau nepagydo- 
’priedermę rašyti tiesą: atvirai iną žaizdą?
ir drąsiai, kaip pats esu ma- Aš niekad neatsisakiau-«eiš- 
tęs ir girdėjęs, kaip jaučiu ir su šižadėjau ir neužmiršau-savo 

: prantu, kaip sako man sąžinė, tautos ir tėviškės. Per trisde- 
j Per trisdešimt metų juk nesą- šinit dvejus metus kasdieivšir-

1 * te pastebėję, kad būčiau išsto- dyje nešiojau Lietuvai uždeg- 
, mo Į šiuos, mano jam statomus ną, kuris atėjęs su lazda mušti trukusios nusiginklavimo1

Nusiginklavimo derybos .
buvo bergždžios

‘ . 1 Per trisdešimt metų juk nesą, šinit dvejus metus kasdieivšir-VIENA. — Nato ir Varšuvos? L A.W XV Lt ^7 A« -«"B r, A 1, T . z.
jos kada kapotis ar kirstis. tą žvakelę. Per trisdešimt dve- 

1975 itl gegužės 29 d. aš pir- jus metus kiekviena dienąanan 
mąsyk išskridau lietuvių eks- buvo VĖLINIŲ diena. Toi kas 
kursijoj į VILNIŲ, žinojau iš gi turi teisę nukirpti-mano 
anksto Vilniuje teleista pabūti virkštelę su Lietuva, su tevis- 

... Vddrti^s^le^iSs 
Juk tai nuolatinniai mu, kaip V. Ramojus matė^ jei graži, kad ten dainuoja ir at- prase,ykad nebūtų demons-šefas Ingo Oessner pareiškė vil-

mums baigus pasikalbėjimą— gandas centru? 
kalbėjo vienas dejegacijos na
rys —- pro muš praėjo- vieno jm>- 
nia sū vaikais.
Mums kalbant su kun. Keži u, paklausimus taip ar ne. 

a 1 • _ v-v 1 • ■ » V ▼ ” ’ * - « “ ■ ' - L . •*

SU organizacijų iatstovai, bu-

kun. Kezį.
Dramatizuoja X7!.

'derybos penktadieni baigėsi be 
Romo- reuftatų. Per tą laiką beside-

kariš ėmė garsiai šaukti. Jo pja delegaciją girdi ji reika- jus,,kad Kezys negalėjęs šaky- rant nusiginkluoti nuo 1973 me
tų užpuolę prie altoriaus kun. šauksmą galėjo išgirsti tie, ku- -lavusi ____ ____ ___ ..7? ’’’/_! _1 o.__
Keftį ir kurie jam buvo nepa- rie rinkosi pamaldosna. įdo-' nes juose rodoma, kad Lietuva b ingy vyrų delegacija, kuri jo 
žįstami.c --- ----y”............t *^****s *1
Jaunimo Centro lankytojai ir; pats ten nebuvo, kad delega- rodo linksmi... tai negerai, 
net jo rėmėjai? Bet jis rašo tohų akys buvo piktos ir kad bu-, '..x -
dėl, kad tuo sukelti; dramatiš vo pasiruošę kunigą apspiau- mas, kai delegatu pasikalbėji- kai jis pamatė,--ką jis padarė, judins. Nato dabar turi kariuo- n(',n’ ~ aplankyti tėviškę (ka- nėj...

žįstąmi.

nedemonstruoti filmų, ti pamokslo. Kode? Ar ši gar- tu apsiginklavimas dar padidė-’ 
»jo. :

truojamas filmas jį sunervino? tį, kad naujasis Amerikos prei- 
Ar tai ne piktas pasityčioji- Tai neįtikėtina. Jį sunervino, dentas Carteris derybas vėl iš-

vežimą į Kauną. Mano kelionės kad rašytojas kenčia sų - visa 
tikslai buvo keturi: L pasima-'savo tauta kur jis begyventų: 
tyti su dar beišlikusiais gimi- egzilyje, kalėjime aor ligoni-

ką įspūdį, va, žiūrėkite D ran- dyti? 
go skaitytojai kas. dedasi Chi-

mas yra iškraipomas, ar gi tik nes jis tapo Chicagos visuome 
šitoks jo reportažas atšklei-] tokie motyvai vertė - dęlegac- nės skaldytoju.

cagoje, iš gatvės atėję kažkokį j džia ir tą faktą kad-jis esąs di ją prašyti kun, Kezį? Kodęl jis Reikia labai apgailestauti, 
chuliganai nustūmė nuo alto-, dalis šalininkas kad Jau. Cent nutylėj, kad kunigui buvo pa- kad VI. Ramojus savo tokiu 
riaus kun. Kezį ir į bažnyčią j -rė būtų demonstruojamas bol- sakyta, jog šis filmas yra oku- melahingu, Chicagos visuome-

Buvo patikrinta ir asmenis-

menės apie 800,000; Varšuvos
Paktas turi 925,000/

■ ševikiniai filmai, šia proga aš panto susuktas parodyti lietu- nę erzinančiu reportažu, ne
jį klausiu ar toji organizacijų vių “džiaugsmą” už “prijungi tik klaidino Draugo skaityto-

kai apklausinėta delegacijoje delegacija turėjo teisę kreiptis mą” prie Maskvos? Ir tai pa- jus, bet. jis pakenkė ir
dalyvavusiųjų vyrų, ar./ jie prie kun. Kezį ir jo prašyti reiškė Sibiro' kankinys, kuris tams nes jei jis nebūtų rašęs
kun. Kezį užpuolė prie alto- kad bolševikiniai filmai nebū-;keliolika metų kentėjo Sibiro netiesą, nebūt reikėję apie šį 
riaus. Atsakė, kad nieko pa--tų demonstruojami Jaunimo pragare kančias. Tokį pasity- nelemtą kun. Kezio padarytą
našaus nebuvo. Tai grynas ['Centre ? Klausiu kodėl šis ko- čiojimą- iš mūsų garbingų or- įvykį daugiau rašyti,
šmeištas. Jie jį sutiko korido-Į munistinis filmas taip užsispy--ganizacijų deegacij’os atstovų O dabar? Jis .savo rašiniu 
riūje vienmarškinį, apsivilku-1 rūsiai norėta demonstruoti ne liktų kvalifikuoti kaip dvasi- parodė, kad tai yra ne vien
sį megztinuku be jokio kuni-i Vilnyje ar kurioje nors kar- nį susmukimą. Kezio užsispyrimas, bet tai
giško ženklo. Jie mandagiai čiamoje . bet būtinai Jaunimo Jis Iramatizuoja, kad dele- yra visų, jėzuitų tokia bend- 
kręipėsi į jį ir paklausė:.; t—- l.-u'j- —• ■■ -v ' , • r,_~ .
“Kunige, mes norime su ju
mis trumpai pasikalbėti!

— “j 
turiu 15 namučių laiko iki Mį 
šių. Tada jie kalbėjo:

O dabar? Jis savo rašiniu

Kezio užsispyrimas, bet tai

reivonis Kietavliskes) ir tėvų 
kapus; 3 apžiūrėti* Vilniuj e vie , 

i tas kuriose 1539-12 m. gyveno, ,
veikė ir kalėjo Martynas Maž
vydas; 4 savo akimis pamatyti, j 
kaipgi dabar Lietuvoj iš tik- j 
rųjų. y _____

Kai rytą ekskursiją vežė iš njekam nenaudinga. Tai bėra 
Yilniaus į Kauną pravažiavus ku]turįnio bei nuoširdaus ben- 
Elektrėnus, aš tik pro lango jravimo ženklas, o tik'-didelė 
kampelį teįžvelgiau minutėlei( sįrjauda, daroma dėl kažkokio

Atsakė “Neleidžiama, negali
ma.” Tai reiškia prievartą ir 
paniekinimą kaip žmogaus ir 
lietuvio. Juk lietuviui pati pir
moji vieta Lietuvoje — j o--gi įri
ti n ė, tėviškė. Šią teisę paneigti 
— neteisinga, nehumaniška,

• Tarifas yra kilęs iš šiaurės 
Afrikos miestelio, vardu Tari
fą, Ten prisilaikė jūrų plėšikai, 
kurie reikalaudavo pinigų arba 
prekių už laivų pravažiavimą 
Afrikos pakrantėmis bei už įve
žimą į Viduržemių jūrą. Kor
sarai arba jūrų plėšikai turėjo 
savo stiprų ginkluotą laivyną. 
Prieš 160 m. jaunutis Ameri
kos laivynas išdrįso pasipriešin
ti korsarams ir juos nugalėjo. 
Tada Amerikoje buvo šūkis: 
—Milijonai gynybai, bet nė cen
to piratams! šis šūkis ir dabar 
yra aktualus ir įšyvendintinas.

♦ 1826 m. paskutinė Vengri
jos karališkosios giminės prin 
cesė Kohary buvo oficialiai 
paskelbta vyru. > ■

tėviškės kalvelę ir kapinių tam' 
sias viršūnėles — anapus Ugio 
ežero (tik vos-vos už 2-3 kilo
metrų). O kai iš Kauno vakare 
vežė atgal į Vilnių, jau tik mi
nutės trupmenai pro ašaras 
teįžvelgiau tėviškės vos dėme
lę: tolstančią — tolstančią — 
tolstančią... nykstančią — iš
nykstančią... tamson ir heap- 
sakomon tolybėn.L„

Birželio 4 d. 17 vai. 43 min. 
buvom' lėktuvu išvežti j Mas
kvą praleisti ten dvi dienas. 
Nei gimtinės nei tėvų kapų ap-1 
lankyti neleido. Net po trisde-

užsispyrimo. Skriauda 'ne tik 
užsienio lietuviams, bet ir gau
singiems giminiems Lietuvoje: 
daliai grynos ir nekaltos liau
dies.

Nesu gi turtingas, toli gražu. 
Tačiau šiemet — laimėję? Pre 
miją už romaną “MARTYNAS 
MAŽVYDAS VILNIUJE^ — 
ryžausi dar sykį skristv-VIL- 
NJUN. Vėl teįieištas tik Vil
nių. Ir vėl — tik penkiom die 
nom. Kaip tik dėl to-sunkiai 
abejojau ir svyravau, kolosą ve 
nugalėjau. Betgi esu jau-seny
vas, menkėja sveikatau-ar vė-

ūkei ta į 5 psl.)

"Centre? Ir pagaliau ąr Chica- gacija elgėsi pikčiau negu oku radarbiavimo linija. Tai pat- 
gos lietuviškoji visuomenė, -ku; puotoje Lietuvoje ateistai, pik virtino ir kun. Tamošaitis per 
ri savo, aukomis pas.tatė .Tarini-Į tas melas- Juk atėjo prašyti, Barčus radiją pareiškęs solida 

J o ne įsakyti, kad kun. Kezys rūmą kun. Keziui, tai parodė 
gelbėtų Jaunimo Centrą nuo ir jų provincijolas kun. - Ki- 
bolševikinės propagandos. Kad jauskas savo tylos laikysena 
jis netaptų bolševikinės pro- pritarė-ir nuo šio skandalo kun. 
pagandos centru su kun. Ke- Kezio nesulaikė. O VI. Ramo. 
zio palaiminimu, nes jame ren jus šoko šį skandalą grubiu 
kasi mūsų lietuviškas atžalv- ’melu ginti. ■

‘Gerai-atsakė jis, — aš ■- ♦ .I mo Centrą turi teisę reaguo- 
iti prieš tai kad kun. Kezys ne

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
r y ? L LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
;; OrJ Juozas Dauparas, ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
U Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju -da- 
hu: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. IĮ dalis: Žemės 
ūkio' švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos Ūkimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs, gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną; drąsiai galima sakyti, lietuvių 
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 (88.12buvo ūkininkai ir po na
šauti- išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų 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 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

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

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 
bus pasiųstas tokiu adresu: . , x

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

Jau ktrrtt laiku atspausdintą Ir galim® gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1889-1939) metą 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir ją atliktus darbus 664 psL Kaina 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draurija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiška, socaillstinių, laisvamaniškų ir 
eitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt -

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi * ’ --įg1

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
•r - - vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, m. 60608

menė demonstruoti; prieš vie.
Kasi musu iieiuvissas arzrny- meiu gmu. •. nuolyno vadovus^leidusius jų
nas, utį a p yra s ome go- Į omu ką jis .parašys e pafajp0S€ reikštis "bolševikinei šimt vįenerių metųf Tik šitai 

propagandai? J: - • J . Lpergyvenęs tegali suprasti, kaipsekmadienio . spontaniškai ki-boja jėzuitai
Ar gi tai ne grynas melas, lusios Chicagos ’ visuomenės 

Kai VI. Ramojus rašo, kad d e-J demonstracijos prie Jaunimo 
legacija atėjo su lazda. Atėjo . Centro. Joje pasirodė kelias- 
su delegacija ir mūsų garbin-1 dešimts plakatų su šūkiais 
gas lietuvis pasiramščiuodamas prieš bandymą Jaunimo Cent- 
ramentais, nes jis invalidas, rą paversti bolševikinės pro-. 
Tai lietuvis, kuris tais pačiais pagandos centru. Tai yra skan 
ramentais pasiremščiodamas dalas. Kažin ar-kada buvo toks 
ėjo Chicagopje per fabrikus, Chicagoje įvyktis, kad visuo-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauflsne-w galima gauti puikią knygų, kuriat papuoš bot'kokią 

knygų aolntą ar lontyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų ( 

atsiminimai ir jvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- j 
manas. 367 psl. Kaina S5.

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

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- S 
Bais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virt. $5.00 8 

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ 1STO- f 
RUA, I dalis. 208 psl.. įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais —.82.00; D dalis, 225 psl., įrišta — $3.00. mink?- 5 
tris virbeliais___ L_.______ — tV 0C »

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, i 
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais, fliu- | 
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6. i

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos J 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jaunystės atsiminimai 
170 psl. --- ------------------------------------------- ------ -

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 233 
puslapiai —:__________ ________________: —

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

tt.&e

1739 S. Halsted St, Chicago, DU 60608. — TeL HA 1-6190 j

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B, KONČIAUS knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, BHnote 60608

Taupykite dabar
pas mus

FSLIC

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

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, DL 60608 :•
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

1923
ĮFtalroc plrtao®-? Urmą? aatcrmoMUami pastatyti.

* — NAUJIENOS, CHICAGO 4, ILL.*-* MmW«7, IHumkir 20, 19T6
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other USA localities $36.00 per year. 
$14.00 per six mantas. $7.00 per 
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yther countries $31.00 per year,
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams________
pusei piety —_
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _______
pusėj metu ———$14-00
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vienam mėnesiui
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben 
drovė. 1739 So. Hasted St.. Chicago 
HL 6(^08. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia ^iysti pašto Mpnei 
Orderiu kartu su užsakymu.

1 Jungimas Lietuvos prie Sovietų Sąjungos buvo apgau-- ATIKO SVARSTYMAI IR NUTARIMAI 
jlingas, taip apgaulingas šiandien yra ir tas džiaugsmas,; D
kurj okupantas filmais bando rodyti Amerikoje. Dide- ^ė, kartu su prof.; kuri VLIKui Urplaud.i.™
Ie Amerikos lietuvių dauguma šios sovietinės propagan- st Kairiu, pirmininkauti pir-Į forume pripažįsta vadovaujan 
dos nežiūri, o jėzuitai sutiko rodyti filmą lietuviškam mosiosi VLKo ir Lietuvos Dip-j tį vaidmenį mūsų tautos Jlovo 

jaunimui. <. ' ' lomatinės Tarnybos konferen-lse dėl Lietuvos laisvės. '
ei jos posėdžiams. 1947 m. Pa-| 
ryžiuje man teko rūpintis VLI’ 

pagandistų rodomą klastą, tai ir Amerikos kongreso J WashiSoX

atstos ai lietuviams pritaria. Jie žino, kad Lietuvai ir galingiimsios pasaulio valsty- 
lietuvių tautai sovietų karo jėgos padarė didelę skriau- bes sostinėje, nuoširdžiai sveL 
dą. Jeigu patys lietuviai ryši$ padėti pavergtai savo kinu VLlKo Seimą, jo narius 
tautai, o neieškos draugystės su okupantu, tai ne tik kon- svečius.
gresas, bet ir atsakingesni administracijos atstovai pa-( Daug kas pasikeitė 30 metų

jaunimui.
Kol lietuviai su Amerikon atsiųstais Maskvos agen

tais nebendradarbiavo, kol kėlė viešumon sovietų prb-
Amerikos Lietuvių Taryba 

stengėsi į Ameriką atkeliąu- 
jančiąm VLIKui sudaryti kuo 
palankiausias veiklos sąlygas, 
jį visokeriopai remti ir su juo 
bendradarbiauti. Tos pačios 
bendro darbo ir abipusės para, 
mos dvasioje sveikiname VLI- 
Ko Seimo dalyvius, sųsirinkų-

NAUJIENŲ raštinė atdan. kasdien, išskyrus lekzwUexdaa. nu€

Protestai jėzuitų vadovybei
Tėvas Algimantas Kezys, sutikęs išnuomoti jėzu

itų salę komunistiniam filmui rudytį, vįešąį parodė vi
sišką nesusiorientavimą ir pasimetimą. Jaunesnių jėzū^ 
itų tarpe jaunas tėvas Kezys gali būtį daug žadantis 
vadas, bet savo elgesiu jis parodė visišką politinį nesu-

laikymo nutarimų žmogaus tei 
šių srityje, kurie pereitais me

Įhių Europos Saugumo Konfe
rencijoje Helsinkyje. Tie nuta- 
tūnai liečia ir religinę laisvę.

Spaudos konferencijoje Mas 
kvoje lietuvis religinis aktyvis 
tas Viktoras Petkus perskaitė 
pareiškimą, kur Helsinkio ag 
na tarai prašomi atsiminti, kad 
dabartinis Lietuvos status (so
vietinė respublika) yrą išda
va sovietų armijos įžengimo į 
jos teritoriją 1940 m. birže
lio 15 d.

Pareiškimas todėl prašo krei 
pti ypatingą dėmesį į žmogaus 
teisių bojimą Lietuvoje.

Lietuvių • sambūrio nariai 
minimi šie: Eitan'Finkelštein, 
fizikas ir žydų aktyvistas; kun. 
Karolis Garuckas, Rytų Lietu
vos bažnytkaimio altarista; 
Tomas Venclova; Ona Lu- 
kauskaitė-Pokškienė.

Kartu su Maskvos grupe iš
leistame pareiškime penki vy
ri i apkaltino Lietuvos valdžią, 
kad ji pažeidė Helsinkio prin 
cipus, ištremdama du vysku
pus — Julijoną Steponavičių 
ir Vincentą Sladkevičių | ma
žas vietoves už jų diecezijų 
ribų.

rems lietuvių pastangas. Bet jeigu lietuviai, jų pačių laikotarpyje, Bet Lietuvos sius svarstyti savo dabarties 
sunkiomis aukomis statytuose namuosee skleis sovieti- Okupacija Tebesitęsia. Iš Tė-Į uždavinių ir ateities veiklos 
nę propagandą, jeigu lietuvių šventovė atidarys duris Varnės nuolat patiriame apie planų. Kaip Vlikas sėkmingai 
sovietų agentams, tai administracija ir kongresas nusi- “f” tau“eči? vedamą ener- sujungė patriotines grupes oku 
suks nuo lietuvių, kaip daugelis amerikiečių nusisuko laisvės b ten ateina nksta XTKui
nuo kitų tautų, neturėjusių reikalingos sampratos apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios1 nybę išeivijos lietuvių tarpe, 

Kronika, Aušrą ir drąsūs šū- telkįąnt visus geros vąlios žmo 
kįąi, prašymai: “Mes Lietuvos nes išlaisvinti mūsų pavergtus 
žmonės prašome savo brolius brolius- iš Maskvos okupacinių 
išeivijoje ir visus Lietuvos bi- replių, šiose bendrose pastan- 
čiuįiųs pasaulyje informuoti gose Amerikos Lietuvių Tary- 
plažįąją visuomenę ir tautų vy ba visada bus su Vyriausiu 
rinausybes apie žmogaus teisių Lietuvos Išlaisvinimo Komi

tetu”.
Nup savęs dr, Genys dar pri 

dėjo “dėkime plytą prie plytos, 
ir ženkime žigsnį po žingsnio rWų. -> . •
priąrtinąnt Lietuvos issilaiąyi-^ Kitame pareiškime samhū- 
nimo valandą. Daug kartų ris teigia, kad naujas įstaty- 
Amerikos Lietuvių Taryba pa mas, pagal kurį religinės drau 
gelbėjo VLIKui ir VLIKas pa- .gijos bus griežtai kontroliuo- 
gelbėjo ĄLTąi veikiant ir šie-, jamos civilinės valdžios, taip 
kiant to paties tikslo Lietųsi pat yra prieš Heleri Irią susitari 
voš išlaisvinimo. -Tas bendra- mus. > ■ _
darbįavįmas bus tęsiamas ir - Trečiame dokumente pareis 

..... iw w r.Į.,Įr, ... . . . . .. t^iaų, Map asmeniškai teko kė, kad du vyrai s Jonas Ma- 
Ne^biėraitai sudėtine-ems nroblemoms narplioti bės Węs’sukūlimi. W bęnfrądąrj>įąuti sų dr. Valiū-i tulionįs ir Vladas-Lapenis— 

,. t*' m * i m x• - G •• ^' meųąme JAV egzistencijos pa Pu HęĮsipkyje, ir aš ten dar ge]spalio 19 d. buvę, Lietuvos sos-
tdųką. Is tėvo Tamošaičio kalbos aiškiai matėsi, kad jis, prįpcipus, kad “Vį riąų hųvąu įtikintas dr. Valią tinėje Vilniuje suimti ir apkal
kaip ir tėvas Kezys, nesusivokia, apie ką kalbą, Jis, kp si žmonės yra sutverti lygiais” no didelę iwatyvą Įr psusįaą. tipų- religinės ir ^&nęižian- 
gero, tėvui Keziui norėjo gero padaryti, padėti jam pa
siteisinti, bet jis nepadėjo. Pinigam rinkti jėzuitai yra 
meistrai, bet apie komunistų vartojamus metodus įsi-

, mūsų tautiečių vedamą ener- sujungė patriotines grupes oku 
gingą veiklą žmogaus teisių ir puotoje Lietuvoje, taip lai pa 

vie

pavojingą pavergėją ir nesiryžusių pavergtiesiems pa
dėti.

Kaži ar laišku Dr. Bobelis galės įtikinti jėzuitus 
apie žalą, kurią tėvo Kezio neprotingas nutarimas gali 
atnešti pavergti lietuvių tautai. Dar pavojingesnės ga
li būti jo ambicijos ožius varinėti ir savo viršininkams 
įrodinėti, kad jis tiktai kultūriniu darbu užsiima, jokios 
sovietų propagandos nebevaro. Dr. Bebęlis b usprivers- 
tas vykti į jėzuitų centrą, sukviesti įtąkįngęsnius jė-

rinąusybes apie žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje”. 1975. 
VI. 17 d. Nijolė Sadfinaįtė teis 
me pareiškė': “Iš teismo noriu 
paprašyti, kad išleistumėte įbrendimą. Jis parodė, kad okupanto propagandos me- zuitus ir aiškinti jiems tokio bendravimo su sovietų. - - kalėjimu lageriu ir

agentais pasekmes visai lietuvių tautai, esančiai sovietų' aisTI . . . . L e
okupacijoje. Senoveje jėzuitai savo tarpe turėjo gerai. kurie kovojo už žmo 
informuotų žmonių, o paskutiniu metu 'jėzuitų eiles gaus teisės ir teisingumą”, 
įstojusieji studijuoti nemėgsta, rimtesnės problemos gi-/. pasiekiančių bai
liau nepastudijuoja, lietuvių tautos , ir visos žmonijos sų iš Tėvynės, VLIKo Seimas 
priešų nepažįsta, užtat taip lengvai jie ir. atidaro duris. šiemet Washingtone įgauna 
komunistams ir leidžia jiems savo centre skleisti vovie= istorinės reikšmės ryšium su 
tinę propagandą. JAV 200 metų nepriŲausomy-

todų jis visai nepažįsta ir bereikalingai į nelaimę jstū» 
mė ne tik visą Chicagos jėzuitų grupę, bet ir Amerikoje 
esančią jėzuitų vadovybę.

Pasimetimo metu paaiškėjo, kad nesiorientuoją ne 
tik vėvas- Kezys, bet toki yra ir tiesioginiai jo viršinin
kai. Vienu metu pats vyriausias provinciolas, išklausi
nėjęs apie susidariusią padėtį, patarė neleisti, sovietinių 
filmų rodyti jėzuitų namuose, o kitą dieną jau keičią 
savo nuomonę ir įsako leisti tuos pačius, filmus rodyti 
Aiškaus nusistatymo pačioje vadovybėje nėra.

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba, susirinkusi 
svarstyti bėgamųjų reikalų, aptarė ir komunistinių fil
mų rodymą jėzuitų namuose. Amerikos Lietuvių Taryba 
iki šio meto nesikišo į jėzuitų politiką ir neturėjo žinių 
apie nutarimą sudaryti sąlygas komunistam rodytį savo 
fihnus jėzuitų salėse. Bet kai susirinkusieji ALTO val
dybos nariai buvo informuoti, kas prąęitą sekmadienį 
gr. 12 d. darėsi prie jėzuitų namų ir koks didelis pasi-

ir kąd “Jię yrą Kūrėjo ąpdpva kojįmų tąętuyos labui, Mes' gios’? literature® dauginimu ir 
notį kai kuriomis neatimamo- linkime jūsų pirmininkui ir ki| platinimu. " (ET.TA) 
njis teisėmis”. Dėl šių principų tiems VLIKo valdybos nariams

brautiT’kiti organizacijašėužkinkytr'nieko• ’nekaltusJAV P« to/initmečiu buvo ir atstovmę ir toliau ištver-
- ° v .. • i - : - r ir yra Viltam viso pąsaulio m-mM-r

■nękaftam dartrn” žmonėms, kurie siekia Laisvės,
Teisingumo ir Lygybės visiems 
žmonėms, visoms tautoms.

tesustiprina mus Aukš- 
vieningumo dvasią 

ir bendrąi veikti Lie
tuvos ir- lietuvių tautos labui, 
kad mūsų Tėvynėje prąsivęr- 
žią balsai “Laisvės Lietuvai” 
taptų realybe”. ra pranešė iš Maskvos šią ži-

.Amerikos Lietuvių Tarybos nią: ' - ,
vartįu sveikino jos Washing- T

žmones “]
Pakviestas Dr. Bobelis galėtų būti jiems labai naudin
gas, nes jis turi gerokai didesnį bagažą žinių, negu jezui-

Traf i ko nelaimės 
Chicagos mieste

CHICAGO. Pplicijas depart 
tamento žiniomis, Chicagoje 
praeinančiais metais sumažė
jo ne tik sunkieji nmkaltimai, 
bet ir trafiko nelaimės. Trafi- 
ko nelaimėse Chicagoje šiemet 
žuvo 289 žmonės; pernai per 
tą patį laiką žuvo 307. Sužeistų 
trafiko nelaimėse 30,934; per
nai — 31 723; trafiko nuopuo-

mingai tęsti Lietuvos vadavi
mo darbą iki galutinio tikslo 
— Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo”. * / •

Trumpu, bet sultingu ir la
bai nuoširdžiu žodžiu Seimą 
pasveikino PLB Kanados Kraš 
to Valdybos pirmininkas Jonas 
Simanavičius. (ELTA)

Reuterio telegramų agentū-

metimas yra jėzuitų vadovybėje, aptarė reikalą ir įpa- tai. ' v J ' ' „1
reigojo Dr. Kazį Bobelį parašyti jėzuitų provinciolui Kada jėzuitai, pranešė, kad jie rusišku 
kun. Gediminui Kijauskui platesnį laišką. Laiške ALTO rodys., o vėliau vis dėlto leido rodyti, tai sponįanęiškai 
pirmininkas priminė vyriausiam jėzuitų viršininkui, kad visą lietuviškoji Chicaga atsirado pavojaus vietoje. Ji 
Chicagoje esantieji jėzuitų namai buvo statyti lietuvių i pareiškė grieščiaųsįą protestą prieš tėvo Kezio darbą, 
aukomis. Daugiausia pinigų davė lietuviai tremtiniai, Griežtą protestą pareiškė ir Chicagos Lietuvių Taryba, 
patys dar nepajėgę Amerikoje įsikurti. Visi jie bėgo nuo apimanti visas lietuvių politines grupes. Dabąr. vięšu- 
baisaus lietuvių tautos priešo bolševiko. Veik kiekviena mon išėjo su protestu ir Amerikos Lietuvių Tarybą, kįfc. 
pabėgusi lietuviška šeima nuo okupanto nukentėjo- Vie-Irioje yra visų įtakingesnių lietuvių katalikų orgąp^ą^ 
nų broliai ir seserys buvo išvežti Į Rusijos šiaurę, o ki-* jų atstovų. Visi' vienbalsiai įpareigojo Į)r. Dobelį imtis 
tų tėvai pačioje Lietuvoje buvo nukankinti, jiems atim- į priemonių jėzuitams nurodyti pavojų, kilią jie daro pa ra^tą: 
ti ūkiai ir visos ilgų metų santaupos. Lietuvon nuvažia-l vergtai lietuvių tautai ir Amerikos lietuviams. TurėlEĮ^ ____ . » _ .......... ...... ....o____ ______
vusieji turistai savo akimis metė, kad gyvenimas ten ne’ me vilties, kad Dr. Bobelio įspėjimo užteks ir Chicagos( siais okupacijos metais visoms koms. Jie taip pat kaltino, kad senas kvepiantis bokštas 
rožėmis klotas. Tenka dirbti ilgas valandas ir būti labai lietuviams niekad daugiau nereikes jėzuitus mokti pla- patriotinėms- lietuvių grupėms Lietuvoje Bažnyčia yra perse- naretas. Jį statė sultonas Jakob 

.< I apsijungus, gimęs Vyriausias klojama. , ■ . ’ • • |e] Mansur. Minareto cemente
[Lietuvos Išlaisvinimo Komite- šis sambūris turi ryšių su buvo įmaišyta-960-maišelių ry-' 
tas vieningą ir ryžtingą panašia disidentų grupe, kuri tietiškų kvepalų. Jis ir dabar 

Vlol BIZaITKIAI veikla, kai tėvynėje taip buvo įsteigta Maskvoje perei- skleidžia malonų kvapa, nors?
IT Ė S .NAUJIĘiSOST ir Vakarų Europoje bei Ame- tą gegužį ir kuri jau paskelbė tas kvepiantis bokštas stovi

Kada jėzuitai, pranešė, kad jie

Gruodžio 1 dieną penlri Tie- Hų,, kuriuose būta mėdžiaginių 
tono įgaliotinis dr. Jonas Ge- tuviai pranešė Maskvoje, kad nustolių buvo7 146,319; pernai 
nys, Jie perskaitė šio turinio jie įsteigė sambūrį, kurio tiks — 148,007.
ALTps Valdybos sveildpimo las bus prižiūrėti, kad sovietai - - ■■~~

, • vykdytų Helsinkio nutarimų šiaurės Afrikoje, MarakeČc
Tėvynėje Lietuvoje sųųkiaų vykdymą Pabaltijo respubli- miesto turgavietėje, tebestovi

mi-

apdairiems, kad galėtų užsidirbti duonai, pastogei ir.katu-mišku . 
aprangai. Okupantas neleidžia nuvažiavusiems savo aki-' wv*-**^**— 
mis patirti, kaip šiandien pavargtoje Lietuvoje .mūsųl
tautiečiai gyvena, bet tvirtina kad jie gyvena gerai ir S K E L B
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

11 m ūpą žodį tarė Naujieną kanauninku ir visuo
meninio darbo su juo dar nėr 
priklausomoje Lietuvoje. Jis

redaktorius AL Gudelis. Jis pa 
reiškė kad šiandien, kada vi- 
same pasaulyje matome tokį dėkofo kanaumnLuii ir už da- 
didelį pasimetimą, dvasinės (mrijnį jo bendradarbiavimą 
kultūros sumenkėjimą, kada, Lietuvoje’,
galintas daiktas, ir mes visi,į 
pasauliečiai, esame pasimetę, I Baigus sveikinimo kalbas, 
reikalingi didelių asmenybių,1 dar perskaitytas malo- ~~~~ 
dvasinių vadų, parodančių uos, kanauninko pstrijotizmą Rašytojas Krolikauskas 

_ mums tiesų kelią. Tiktai mū
sų dvasios vadai bėga nuo mū-

skrenda. O mes tik vis laukiam 
ir žiūrim. Per garsiakalbį pro-

su, bijosi su mumis susiliesti-, pavergtos tėvynės į laisvąjį pa jjau beišgalėsiu leistis į lokių mums iš to nieko. Nei kur nu- 
... _ . . , . šaulį Pt. ir A. Bražinskų. Po brangia, sunkia, tolinta ir pil-i siskųst, nei baltiniais persi-Is visų musų kunigų, tai, .T* ... -_  „ _ J _________

Kalbėdamas apie tai apaštalas sako: “Palaimintas ttebūna mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visokiu dva- 

. Dievo žmonės visais laikais buvo gausiai aprūpinti dvasiniu maisto. 
Šatu palai nualmu dangaus srityje.“ (Efex. 1:3) žemiškais dalykais jte pa
sitenkino ritėdami Dievo pahriui, kad visi dalykai išvien tarnauja naudai

• tų, kurie myli Dievų. Todėl mes nu^irdbai ir džiūgaudami galima aica- 
j šauti Dievui padėkos aukų. Atsimindami Dievo geradarysčių gausumų, at- 
; našaukime jam save pasišventimą ir atsidavimų. Sakykime mūsų brangiau

siam Viešpačiui ir Išganytojui, kad iš tikrųjų esame jo ir norime pristaty- 
; ti jam savo kūnų kaip gyvų, šventų ir Dievui patinkančių aukų ir linksmai 

tarnauti jam per visas savo gyvenimo dienas.
Vist tino, kad mirtis yra baun b paliečia kiekvienų. Bet kur yre mL 

ruslejiT I tų klausimų atsako knygutė “Viltis po mirtie*“, kurių gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 371$ WEST Am STREET. CHICAGO. ILL. 60629
tV. RASTO TYRINĖTOJAI

VVVWVVVW.’VVWVWhV%AV-*WVl.>V.\%VSSSV.T.^\SV*'.'.*.’^^.,>.-»

s visų musų urngų, tai, sveikinimų, sveikinto- įtampos kelionę? Ogi po vilkt, nei kiek apsipraust, sau- 
7^\U.Ue u "^eną -an. a vą jams atsakė pats mūsų sukak- pusantrų metų Vilniuje jaugi sakimšoje net visiems sėdėti 
-a araus ą is ateina į vi- tuyįjjjnj-a^ Kalba neilga, bet kaip nebus laisviau ir svetin-f nėra kur. O už visas paras vieš 

sų inusų arpą su me e *nums prasmingų ir visiems įsidemė- giau? Po Helsinkio konferen-* bučiuose labai brangiai jau iš 
\ įsiems, net ir eniS pasimetė minčių. Ji bus skelbiama cijos nauja draugija ryšiams* anksto sumokėta (dar Toroą- 
liauis, kitaip galvoj an tiems ar 4 . . . j..

netikintiems. Atvėręs širdį _ .
mums jis kalba su mumis, ieš- Mūsų veikėjų dail Jono ir . . , — ----- —------------ ---------- j
kodamas su mumis bendrų ide Delfinus Triėių. dukrelė L. Tri ° J ,11U aJa . bėj ir nežinomybėj. Lyg vėl ka
jų, kuriomis galėtų būti ąt- čytė įteikė kan. V. Zakaraus- me ' aMe »• 
naujintas ir visų "pasimetėliu” kui Liek Spaudos Kliubo do- įįu. auuuoiuj «u<u.w 
dvasinis gyvenimas. Ir nuos-‘ vanelę. Į nės tikslai buvo trys: 1 ir 2 —
tabus daiktas, kad mes suran- , Tuo buvQ> sugiedojus Tau 
daine su juo bendrą kalbą, Himn% 
bendras idėjas,’ net ir vienas mas 
kito nėprieyartaudami, per jė beĮ labai “iioši?dus m’ūZų 

savo skirtingų įsitikinimų, skir raSJp^rbimi"" 
tingų pažiūrų ir tiesų. Kur vi- -
si sutinkam, ten bendrų idėjų. Buvo dar ir kavutė su mū- 
darbą bendrai . ir dirbame, o 
kur mūsų 
skiriasi, ten tikrą tiesą aiški- 

t narnės, atvira širdimi, be jo
kio moralinio smurto, su vie-

Valandos pagal susitarimą- Jei neatį nas kitam meile- ir pagarba, 
sibepia. skambinti M! 3-0001. į Sveikindamas kanauninką, 

" jo tokio gražaus amžiaus su-
DI?' A Lt CiWUnrAG kakties proga, M. Gudelis vi- . . i>. GLiEV ECx£Afi siems taip gausiai jo pagerbti

susirinkusiems siūlė aiškintis 
visokeriopą tiesą su meile ir 

‘ pagarba vieni kitiems, nunadu- 
- dojant jokio smurto savo tie- 

xsas kitiems primesti, o ban- 
"dant vien švelniai, įrodymų 
. keliu kitus. į save palenkti ir 
■ savo, liesas visų bendromis pa 
daryti. Pilna salė tų įvairiai biicatton —_

galvojanSą ir tikinčių,, taiku Quarters ori Ir vėl ton pačion ankšton'
raiais klausiniais skirtingas pa_ general business offices of the publi-’ ™žiūras turinčiu beturiu mūsų “ ^39 S. Halsted Street, Chi- salen! A ei Iaukiam.su atvirom, žiūras turinčių lietuvių, musu dkim if iattkiam per
Spaudos Klubo narių ir sye- 6. Publisher — The Lithuanian : - . .. * , • . .
čiu susirinkusiu na«erbti kan News Puhiishing Co., 1739 S. Halsted ^kusią nakties daų, rytą ir 

-XT Chicago, iii. 6aoJ8. - t visą šeštadieni. Laukiam tvliai,V. Zakarauskui, sioms Naujie Editor — Mariin Gudelis, 1739 So.' J*- i-* v ri. > - " i
nu redaktoriaus mintims nri- Hals^d Street. Chicago. Illinois 60608. lt būrys avelių. Kažkokios eks 

y _ P Managing editor — Juozas Prons- kursijos atskrenda, pasigrūda
tardami plojo jam, jo kalbą kus. 1<39 So. Halsted St.. Chicago, 

-pertraukdami, o ypač ją bai- 111- 
gus, I Name and Address — The Lithua-

j ir • nian News Publishing Co.: Juozas §mo- Po Šios Naujienų redaktonaus Marrin Gudelis/K. M August. M. 
sukaktuvininkui pasakytos svei Šileikis. Ch. Austin. Emma Petraitis. ... . .. . f, / i , V. Galskis. 1739 Šo. Halsted St.
kimmo kalbos įsiterpė savo zo chieago. Til; 60608. 
džiu susirinkimui labai gra- 8- IQ1<?V,n BandhiJdere, mortgąr 
v. . - , _ ,T gees, and other security holders pw-ziai gyvai vadovavęs Dr. V. Oing or holding 1 percent or more of 
Dargis sveikintoją dar ir kiek M*1 amount of bonds, mortgages ar 

papildydamas. Jis su pagarba 9. For complection by nonprofit 
kanauninkui nusilenkdamas, pa organizations authorized to mml at 

brėžė jo ištikimybę Bažnyčiai Manual), 
ir Dievui, kurį mes išpažįst-a purpose, function and the ex- U6A, uit aaavo l gtalu$ for Federal income tax
me ir garbiname, purposes. I

ing 12 months.
11 ““ r '

12 months. 
(If changed, publisher must submit

meat) 
10. Extent and Nature of Circula

tion. ,
A. Total No. copies printed: Average 

No. copies each issue daring pre
ceding 12 months; 20,100. single 
issue nearest to filing date: 20,250. 

1 B.« Paid circulation ‘ z 

lers^ or otherwise. Average no. copies 
-if------------------ - -- each issue during preceding 12
sukaktuvininko Rionth 11350. Single issue nearest 

to filinng date 11,550. 
2. To term subscribers by Mail, car

rier delivery or by other means. Ave
rage No. Copies each issue during 

_ _ _ preceding 12 mon hs 8,625. Single
pirm, A. Pužauskas ir dar la- 8J^raffer . C. Total paid circulation. Average
bai draugiškai draugišką nuo- Ne. copies each issue during prece- 
širdu žodi nmukė T aievosins dil* m®nt*s 20.025. Single issue siruų zouj pasakė Laisvosios nearest t0 thc filjpg 175

| D. Free distribution (including 
‘ samples) by Mail, esrrleY delivery, or 

by other means. Average No. copies 
each issue during preceding 12 
months 50. Single issue nearest to 
filing date 50.

I E. Total No. of copies distributed. 
(Sum of lines C and D). Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 20,075. Single issue 
nearest to filing date 20,225.

i F. Office use. left-over, unaccoun'cd. 
į spoiled aftor printing. Average No. 
copies each issue during preceding 12

I months X. Single issue nearest to 
i filing date 2S.

G. Total Average No. copies each1 
issue during preceding IB months, 
20.100. Single issue nearest to filing 
date aoaso I
11. I certify that the statement made 
by me above are correc*^|ad^c<Mn^iet».

Business manager

• su užsienio lietuviais (vardu tė). 
Tėviškė”), ir naujo pirminiu-'

D A HAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
_ Medicinos direktorius.

<938 S-Manheim Rd„Westchester, liL- 
VALANDOS: 3—-9 darbo dienomis įp

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

4 3907 West 103rd Street 
, . V'1“—4os' p?<4al susitarimą

CR. K. A V. JUČAS
ŪDOS LIGOS — CH1RURGUA 

tVQ2 N. WESTERN AVfe. 
5714 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

DR. FkABK PLECKAS
OPTOMETRISFAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261* W. 71st Sh — TeL 737-5149 _ 
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
^<1. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS. SEiBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

VaL: <nirad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.
> Ofiso teUf.: 776-2880 
Kaulei rez. telef.: 448-5545

DR. VIT. TAURAS^
GYDYTOJAS iR CHIRUkGaS 

praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisą* 2652 WEST 59th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAJU; Pirm.. anxrad„ treėiad 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. yak. Sešiadie 
oiais 2r4 vai. po pietų u lutu laiku 

pagal susitarimą.
-? i ..................s.m^i — ■ ■■■

P. ŠILEIKIS, 0. P.
. wK inurcliAb-PRorEZlSTAS

AL apu aiai - Pi-iezai, Med. Ban- 
uetoi speciali pagalba Rojome 

t iArch Supports) ir t L

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEL1NYČIA 

WEST ojrd StREEI
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

TH. 499-1318 
, .............................. »n u.i.ii

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

rff- ro metas. Laiko slinktis bėga,
šios antrosios -mano kelio- lipiai lėta, lyg jau sustojus.

. Net į išvietę nejauku išeiti: 
tie patys asmeniniai o trečia-j S1!®?5 nerasti palto ar la-
sis vėd grynųi liter a tūrinis, 

r^s,7^' irTuWus, tone būtinybė mano būsimam 
ji (dabar jau tik galbūt?) romą.

gą nebrukdami yienas kitam ian. yŽaka nui* - -
Tad lapkričio 4 d. 18 vai. 10 

nnn. išskridau ii Toronto lie- 
Dinų VA d A AL Ecnuic ou 1UU-

' ' ' '. su Ponių Klubo narių keptais ekskursijoj per Amster- 
pažiūros ir liesos pyragais. Susirinkimas ir pa- ',al’ul ^Įen^ Mas, voj nusi.

- .... . leidom lapkričio n d. 1b vai. o
mm. Praėję kietoką muilinės 
kontrolę, turėjom tądien 20 vaL 
1 min. išskristi ir-nusileisti Vii 
muje 21 vai. 4 min. Bet kur
tu——— l \ _ ■ . ■- 

Nedidelėj ir satfs^kiinšnj sa
lėj laukėm, ir laukėm, ir lau
kėm... Po pusiaunakčio — 
kaip virvele timptelėtos ma
rionetės — nukalbėjom į lėk
tuvą. Visi atgijome? veiduose 
pražydo šypsenos. Bskridom gi 
pagaliau! Tuoj susitiksim sri;

gerbimas, lygiai ir fas past- 161 
vaišinimas praėjo labai gero
je nuotaikoje. Padėka visiems 
prie to prisidėjusiem ypač 
mūsų ponioms. }

P. Stravinskas i

gamino — visokie grūdasi, 
kiekvienas ką nors nešasi, kas 
čia besupaisys. įtampą didina 
ir širdį juo labiau gelia, ži
nant, kad Vilniuje giminės ir
gi laukia suneikp ir nusiminę. 
Jie ten ar žino, kada besu
lauks, o gal atsitikus baisi ne
laimė. £mė skaudžti- galvas, 
kvaitom kančioj,- rijom 222 ir 
aspiriną—

pranešimai
UTENOS apskrities klubo prieš- 

metinis susirinsimas bus antradieni, 
gruodziou 21 d. 7 vaL vakare šaulių 
namuose. 2417 W. 43 St. Bus renka
ma valdyba ir aptariami kiti reika
lai.. Po susirinkimo bus vaisęs.

V, Juška, rast.

1. 
nos. 
g2* ____

3. Frequency issue- -
ęxcept Sunday. - , . •. • - , ~ - my laimejinaai. auj

4. Location of known office of pu- žino atgal j Maskvą: labai tej 476-6174.
>hcation — 1739 So. Halsted St., - jebnsiu^ nusivylusius...! —------------------------- —

STATEMENT OWNERSHIP,
MANAGEMENT ANP 

CIRCULATION

(Act of October 23, 1962:
Section 4369. Title 39, 

United States Code)

Title of publication — Naujie-

Date of filing— Dec. 20. 1976. ! gimmem! Nuskraidino bemaž- West 47th street šalta' ir šilta' yaka- 
— Every dajr, • u -įj yjjuia^ bef 'ir Vėl gra > rieBė. šampanas, linksma muzika, šo- 

‘ " kiai, laimėjimai. Auka $8.50. Rezer-

me ji t^di uiiiainv, purposes. 4
Dar buvo visa eilė kan. V. ® Have not changed during preced

ing 12 months.
Zakarausko sveikinimo kalbų, □ Have changed during preceding 
tiesa, trumpesnių, bet irgi la- P36001?- 
bai šiltų, atviros širdies, iške- explanation of change-with this state- 
liančių jo gerąsias būdo savy
bes ir pabrėžžiančių jo ir visų 
mūsų bendrąsias idėjas, žo
džius tarė: Lietuvių krikščio
nių Demokratų Sąjungos cent _____
ro komiteto narys Pr. Povilai- , 1- Sales through Agents, news dęa-

* lore af AfnnrnTieo AvrAf-nrYo nst aaimoc

Lis, ALTo vicepirmininkas T. 
Blinstrubas, L—_________
mokslo draugas J. Balčiūnas, 
K. Mickevičius, Liet Žurnalis
tų Sąjungos Čikagos skyriaus

Tek WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12-30 
— 1:00 vaL popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telefrf HEmleck 4-2413 

7159 Sa. MAM.KWOOO AVĖ.

CHICAGO, (LL. 60629

M 0 V I N G
Apdraustas perkrųustymas 

iš jvųirui ųhrtumv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
... - ..............................  "i

' KNYUQS ANGLU KALBA
j J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intjndų nuotykių 
aprašymu paimu is gyveouno. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai iSleista. 
150 psL Kaina 42^0.

Df. Jusias 6. Končius, HISTORY OF LITHUANIA* Lietuvos istorijo# 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Olų Juow & Končius, VYTAUTAI THE GREAT, Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją. 
211 pąL Kaina S3.UO. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas ganma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą

O T A SUSIVIENIJIMAS
I . A LIETUVIŲ

k/ X A. AMERIKOJE
S* \ — jau <0 <n«ty tar>uu:)a lietuvių ' visuomenei ir Išmokėjo dau 

giau Kaip SKFTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
uemų nariauų.

S1.A - didiuusU lietuvių (rsternalirė organizacija — duoda rr*y- 
bos apdraudų Ir ligota paia*pv, kuri yra pigi, qes SUSIVIB 
NUIMAS aoiaėko gulno, o taikia patarnavimus savitarpinėj 
pagalbos pagrindu

— jau. turi daugiau, kaip frls su puta mill jono dolorly kapitalų, 
lad j« >j4rauBa llkrų ir saugi Kiekvienas lietuvis ėia gali 
&Utgd ftįym k>**lų ftWtslUwiawtlsi apdravdai nuo SlOOfiO

— jaunimai duoda garų Taupomais Andraudų • Endowment Irs 
Mranca. kad jaunuolis gautų pinigus aukštoje mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM apdraudų: 
oi 31.00000 ųpdraudos tik $3.00 ookeaėio metanu.

— AKCIDENTALR APDRAVDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rgkomenduoianaa llttwliku KLUBŲ ir draugUv na
riams. Už 31.000.00 akcidentalės apdraustos mokestis S3 00 
t metus

— kuopos yra daugumoje Itotuvių Letoaijų. Kreipkitės | kuopų 
veikėjus Ir Jh plačiau paaSklns apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gaukite spausdintu infornuctja», jeigu paraiynit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW TORE. N. Y. 10001

ims IR SONUS 
MARQl’ETTE FUNERAL HOME 

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

141Q So. 50th Ave., Cicero 
Telef,: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KŠTS TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

UODĖSIO VALANDOJ
□kalifeMAŽEIKA s EVANS

LAIDOTUVIŲ DIKHTORIAH
Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 «*“«
Sits S». Wertert A»e-

GAIDAS - DAIMIDJ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO4LMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: Y Ards 7-1741-1742

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

Chicagos
Lietuvių 

į Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArda 7-341) i
I'l. . » I - 1 ■! !■ ■■■ ■ Il ■■ I I II ■

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003
Ml ■ L . ......... linkiu I m, ........   , ...

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C, LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RJ public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgin U 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palm Milk, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET PUm: TAkU 74111

Iaukiam.su
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žastir yrr baimė. Kurie dūmus 
Įtraukia, dažniausiai yra geidu
lingi, aistringi asmenys. Jie

_ V, * -* - * ~ * — —

ir visos Sovietų sutartys, nie
ko rusams nereiškia.

Poniu Mary Prakciuch, 
gyv. VA Beach, Virginijos vate 
Ojoje, .sužinojusi apie Naujie.

mėgsta kūn<K pojūčius. Alkobo-, nų platinimo vajų ir geras pas 
likai priklauso tai pačiai grupei, tangas bei tikslus, užsisakė 
Didžiausia dalis žmopių rūko iš dienraštį 6 mėnesiams. Dėko- Artininku, Stasys Astrauskas —■ 
drovumo. L įsidegdami cigaretę d am i jai už dėmesį, sveikina- vięępirm., Kazimieras Karaite 
turi progos atgauti pusiausvyrą, me artėjančių Kalėdų proga, — sekr., Eugenija Maslaųskie- 
drąsumą. .linkėdami daug laimės ir ge- nė — parengimų vadove, ir

Dabartinėje automobilių ga- ros sveikatos Naujaisiais me- Vytautas Struogis — iždinin- 
dynėje galima žmogąus charak— | 

f terį pažinti ir iš to kaip vairuo- , 
1 tojas elgiasi prie vairo. Staigaus 
charakterio vairuotojas darys ir 
staigius neapgalvotus sprendi- 
___ Dažniausiai automobilių

ŽMOGAUS CHARAKTERĮ?
gumą, baltai paduota ranką, be 
jokio paspaudimo ir greit ati
traukiama, reiškia šaltą, bešir- 
dų būdą. Kaip mes kitam pa- 
duodąm ranką, ją paspaudžiam, 
taip mes jaučiam ir galvojam, 
taip mes tyliai išreiškiam savo- 
užuojautą ir draugystę. Ką nt | 
stengia pasakyti žodžiai, tą pa
sako rankos paspaudimas.

Kai žmogus juokiasi, taip pat mUs.
parodo tam tikras charakterio nelaimės atsitinka dėl vairuoto-1 —’ Jūratė ir Edmundas Ja- 
savybes. Tas, kurs visuomet juo-j jų neapdairumo. Tik retas at- siūnai iš Marquette Parko apy 
kia.si, yra nerimtas, lengvatikis, * sitikimas, kad nelaimė pasitai- linkės sveikina visus gimines, 
nepastovus. Kas tik retkarčiais 
juokiasi yra rimtas, darbštus, 
ištikimas ir tvirto nusistatymo.

Iš kalbos galime sužinoti, ko
kio temperamento žmogus yra. 
Karštagalviai, entuziastai kai-, 
ba greičiau ir pakeltu balsu ne
gu šalto temperamento žmonės. 
Visas kalbos išraiškas- norint 
nuodugniai aprašyti reiktų tam 
atskiros knygos.

Iš žmogaus pasielgimo rūkant 
irgi galime spręsti apie jo vidi
nę asmenybę. Rūkytojai, ku
rie per dažnai naudoja peleni
nę ir neapgalvodami nukrečia 
pelenus ant grindų, kilimų arba

žmogaus charakterį tgalima 
pa’inti iš visko: iš laikysenos, 
iŠ pasielgimo, iš veido išraiškos 
(mimikos), iš kalbos, rašysenos, 
eisenos, iš to kaip žmogus juo
kiasi, kaip jis sveikinant ranką 
padutxia, kaip jis parūko ir dar 
iš daug kitų išraiškos ypatybių.

Iš eisenos pavyzdžiui: rimti 
ir tvirti žingsniai reiškia sąži
ningumą ir tvirtą valią; sunkiais 
ir dundančiais žingsniais vaikš
čioja stačiokai, storžieviai; prie
šingai, lengvais žingsniais vaikš
čioja dižniausiai proto darbą 
dirbantieji, mokslininkai, pirk
liai, menininkai ir t. t. Nesą
žiningi, baimingi pedantai, dirb
tinio mandagumo žmonės vaikš 
čioja trumpais nevienodais, abe
jingais žingsniais. Lengvo bū
do, vėjavaikiški žmonės mėgsta 
vaikščioti tupčiodami. Nervuotą 
žmogų galima pažinti iš skubo
tos netaisyklingos eisenos. Per
dėta sustingusi laikysena eise
noj, dažnai reiškia ir sustingusį 
protą; nežymūs, bet išdidūs žmo
nės taip vaikščioja.

Mūsų rankų judėjimas taip 
pat išreiškia žmogaus psichinę 
būklę. Gerai žinome prašančias, 
imančias, atsiginančias, iš pik
tumo sugniaužtas rankas.

Kiekvienas geras artistas ir 
kalbėtojas negali apsieiti be ran
kų gestų savo ištartiems žo
džiams paremti. Gyvenime vai
dina svarbų vaidmenį ir rankos 
padavimas pasisveikinant. Ran
kos paspaudimas pasisveikinant 
turi ypatingai svarbią reikšmę. 
Trumpas rankos paspaudimas 
charakterizuoja tame akiesmirk- 
sny visą žmogų.. Kaip kas ranką 
paduoda galima charakterio at
žvilgiu daug pasimokyti. Geras 
paprotys ir tikras mandagumas 
reikalauja paduoti visą ranką ■ 
(ne kelis pirštus) ir paspaudimą ( 
taip atlikti kaip mes jaučiame. į 
Gyvai ir širdingai paduota ran- • 
ką reiškia prielankumą ir širdin-

— 'Jonas Mockus krioktas, 
Amerikos Lietuvių Tautinė* 
S-gos Klevelando- skyriaus pir

REAL ESTATE PQR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
“ XB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACW, KREIPKITĖS J

tais. Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui dvi savaites ne
mokamai. Visi skaitytojai pra
šomi prisidėti prie Naujienų 
platinimo.

ko dėl sugedimo. Gyvenimo ne- draugus ir pažįstamus Kalėdų 
laimės ir laimės dažniausiai pri- ir Naujųjų Metų proga, o vie- 
klauso nūc žmogaus charakterio, toje kalėdinių kortelių aukoja 

$25 Naujienų mašinų fondui.Charakteris nulemia likimą.

Rašysena charakterio aiškini
mui tinka geriausiai. Nes kaip 
kiekvienas kūno judesys,- taip 
ir rašymo veiksmas, savo atli
kimo būdu parodo žmogaus psi- j ... 
chinę būklę. Visi judesiai, taip Penil paramai: K. Bieleyičius 
ir rankų judesiai rašant, užspau- G^inauskas ir K.- Puskuni- 
džia rašėjo asmeninių ypatybių ’ S’5, Dėkui už aukas, svėikini- 
antspaudą., Rašysenoj ne tik f ik- j mus ir už gerus linkėjimus. \ | 
suojasi paprasti žmogaus jūdė- | — 
siu įpročiai, kurie pasireiškia > lis, Edina, Minn 
ir gestikulacijoj, mimikoj, kai-nius sveikinimus ir gerus lin-

—Marquette Parko lietuviai 
gausiai skaito ir. remia Nau
jienas. Pratęsdami iš anksto 
be raginimb savo prenumera
tas atsiuntė po penkinę Na'u-

ku.
—■ Pasaulio ir Amerikos Lie. 

tuvių Gydytojų S-gos narių su
važiavimas bus.gegužės 27-29 
d. 1977 m. Park Plaza viešbu
tyje, Clevelland, Ohio. Infor-, 
macijas teikia dr. J. onta, 47 
Whitefa ir Dr., Akron,y O H 
44319. 1

— Australijos Studentą ir 
Jaunimo S-ga, Lietuvių Dienų ' 
Melbourne proga, ruošia lietu- ; 
yio jaunuolio teimą. Teismo}* 
sąštatan pakviesti: teis. A. Mi
kaila mokyt E. Jonaitienė,

PETRAS KA2ANAUSKAS, Preudfcūtai

2212 Vv. Cermąk Roar Chicap^ II ' Virgiui* 7-7747

PU 1K.<JS 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 
CtmpbelL Virs $500 pajamų mėne- 

•siui . -■ .
TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 

mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
V. Jakutis, J. Stepanas ir V. susisiekimas J vakarus nuo Califor- 

nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

’ Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

pciunuo auv gllHUU, -TklllAllLi MO, . . . . ! o

palieka degančią cigaretę ant eisenoj ir t.rt., bet atiden- kėlimus atlydėjo $5 auka -Nau
stalo, pradegina skyles minkš- gilesnes žmogaus ypatybes jįemj paramai. Dėkui
tuose balduose ir reiškia savo 
nervingumą, nerūpestingumą, 
apsileidimą, nevįalyvumą^ Rū
kytojai pučia dūmus kamuoliu
kais, yra linkę svajoti, vaizduo
tis. Jiems daugiau. patinka dū
mų pūtimas, kaip pats rūkymas.
Paprastai taip rūko rašytojai ir 
meninkai. Asmenys, kurie ne
pastebi kad cigaretė ar cigaras 
sudega beveik nerūkus, ro
do, kad jie moka dirbdami susi
kaupti ir užmiršta rūkymą. 
Greiti rūkytojai, pučia dūmus 
kaip garo mašinos, yra asme
nys, kurių nervai yra įtempti 
dažnai iki pakrikimo. Juos kan
kina kažkokia asmenine proble
ma kurios jie negali išspręsti. 
Dažnai tokio greito rūkymo prie-

SU SAVĄIS APLINKUI
LABAI GRAŽI 3 aukštu rezidenci- ' 

} ja. 1M; vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušu beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, a?ti 7-2-1 ros ir Kedzie.

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

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Pinkus vidaus planas. 
Marquette Pr?ke. $29,750.

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

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

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

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

i
GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 

mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Nauju Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su. $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU NIŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajaujų. Vertas $50,000. z<

Straukas, gi teisėjij komisiją 
sudarys visi dalyviai-svečiai.

— Auna Navickienė ir jos 
dukra Anita Karns iš Melrose 
Parko išvyko į žiemos reziden-

- r.,- i. C*J?’ Surfside, Ela. LiudasJ Drauga. faj<>oa „ par
i., savo šventi- j.o jįvy^o jĮ^esniani. laikui j 

Bronxville Texas. Dėkui-jiems 
už sveikinimus ir už penkinę 
Naujienų paramai. ~jienų paramai. Dėkui

Jonas Gerutis, Amsterdam, 
N. Y:, pratęsdamas iš? anksto 
savo prenumeratą, '1 atsiuntė j 
penkinę Naujienų labui.' :Pra- Jungtinės Valstybės vėl įtrau- 
nas Kraųjalis iš St Petersburg, kė indėnus skautų tarnybon, ne- 
Fla., atsiuntė $4 už i kalendoj be prieš “laukinius Vakarus”, 
rių, kuris netrukus buš iššiun- bet kovai sirmarijuanos kontra- 

v_ _ skaity tojams, bandininkais. Nuo - indėnų skau-
Rašysena duoda daug- gilesnį • jį gautu prieš Naujuosius vieneto Įsteigimo 1974 m. Pa

ir geresnį žvilgsnį į žmogaus j Metus Dėkui irž aukaš. f landžio mėnesį iki Šiol indėnų 
dvasines ypatybes, negu visi ki-' _ ytytorąs Morkūnas pak- skautu patruliai perdavė JAV 

muitinėms apie 25 tonas mari- 
juanos, surastos Meksikos-Ari- 
zonos pasieniais 62 kontrabandi
ninkai perduoti policijai.

būtent: kaip jis atlieka savo dar
bą, ar rūpestingai, ar paviršu
tiniai, ar nuodugniai.; parodo jo 
mokslingumą ir išauklėjimą, ar 
jis turi tvarkingumo ir skonio 
jausmą, .ir dar daug kiti] žmo
gaus palinkimų atskleidžia ra
šysena.

Fla., atsiuntė $4 už: kalepdo-

! tinėtas visiems

INDĖNAI SKAUTAI

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Jr sąžiningai.
L KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel.: 927-3559 -

BEST THINGS IN LIFE-

ti žmogaus pasireiškimo būdai.

Call Frank Zapclis 
320872 W.95trh Št. 

GA 4-8654

STATI FARM

viestas lietuvių, lenkų; . rusų 
ir vokiečių kalbos vertėju- mies 
to mero Pensininkui bei lųošų- 
jų reikalams įstaigoje. Jį bus 
tos įstaigos Chicagos pietyaka.' 
rių raštinėje, 2353 63 . St.,1
trečiadieniais nuo liki 4 vai.' 
popiet

■ — Romas Blekaitis iš Httm.il . ' f - .
tono baigęs mokyklų Vankuve 
ryje, yra pakeltas leitenantu ir

State* Fawi
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STRFET
Tel 737-7200, arba 737-8534

• TERROS 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. y., 

paskirtas į Winnipeg© bazė, sekmadieniais nuo 10 iki 4 v. v. 
Hamiltonietis Marijus Grinius 
tarnauja Kanados kariuome
nės artilerijoje kapitono laips
nyje. . .
— Muz. Aloyzas Jurgutis, Dai- - -

navos ansaiiiblio vadovas ir Bronius Zabukaš. Ramunės de- 
a«Wxxu5, u. z^uus. mokius uaigęs jau čia JAJ, vadovybė, dėkoda-; dįrigentas, gavo pilnas ateivio likatesų krautuvės savininkai,

žinomas kaip redaktorius, publicistas. Krikščioniu Demokratu veikėjas, ilga- ma p. Cecelijai ir Algirdui už j JAV teises. Dera, io žmonai 2547 W. 69 St, tel. 925-1254, mofic I7TTVA T VTivh ‘v n r vrAmn < -.v i ‘ 2 - _,e . v _ v. . v rr .
tokį pavyzdžio vertą dovanos; ir dukrelei rusai neduoda lei- jau pasiruošę Kūčių ir sv. Kale- 
parinkimą, kartu su jais svei-i dinio atsykti į JAV Tai rodo, stalui aprūpinti- gerbiamus 
kiną naują skaitytoją p, Ce-; kad detentė ir bendradarbia-^ klijentus visais jų pageidauja- 
celiją Gaudesus gimtadienio ir vimas yra tik“ vienos krypties niais valgiais- Pasirinkimas la- 
artėjančių, švenčių proga. Io Helsinkio susitarimai, -kaip

KNYGA APIE LIETUVA ANGLŲ KALBA 
LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY

, ši, tik iš spaudos išėjusi, 268 psL, iliustruota Europos — Lietuvos žemė
lapiu bei nuotraukomis, knyga, — tai Lietuvos Valstybės kūrimo, jos ne
priklausomo gyvenimo bei vėliau mūsų tautos kančių istorinė iškarpa. JI 
Įdomi ir naudinga visiems, o ypač tiems anglu kalbą vartojantiems lietu
viams, kurie norėtu savo tėvu krašto praeiti arčiau pažinti.

Knygos autorius, Algirdas J. Kasulaitis. mokslus baigęs jau čia JAV,

išleista, pilnai tinka ir dovanai jaunimui ir amerikiečiams) Kalėdų ar 
progom. Kaina 4 dol.

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

— Ponia Cecelia Gaudesus, 
gyv. Oak Lawn apylinkėje šio
mis dienomis švęs savo gim
tadienį. Jos geroji duktė Cece
lia ir žentas Algirdas Racevi- 
ce, rinkdami jai dovana, išrin
ko geriausią ir nesentančią, 
kiekvieną metu šiokiadienį vis 

i naują. Jie užsakė savo myli- 
Ji miausiam pasaulyje asmeniui 

vieneriems metams Naujienas.

PERRY PLAZA ^OTEL c
1007 Park Ąve^ 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. .

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Namu Statyb* ir Remontas

HELP WANTED
Darbininkly reikia

FEMALE

PETTING CONSTRUCTION
7152- South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FEHNGIS, savininkas 
778-8165

RAMUNĖS KEPSNIAI ŠVEN
TĖMS. Ona Konkulęvičienė ir

BRIGHTON PARK.—Woman needed 
to do light housekeeping weekly.

Call evenings 523-7631.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sulakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių, dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajui,

NAUJIENOS tvirtai stovi fr kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neldamos ir nesidėdamof 1 sandėrius iu okupantais ar Jų Igalio- 
tlniili. * ■ < r

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, Jų bendru injrtltu- 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinlų iliuzijų laikais. Jos yra visiems Jdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tanipa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renėsmae.
KAINUOJA: ChlcsgoĮv Ir Ksmdofe nwtimt — $30.00, putai matų — S1S.00, 

trims mėn. — $8-50, vienam men. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam min. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save/egulartyl

rid and 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

NAUJIENOS, 
i’, 39 So. Halsted St, 
Chicago, UI. 60608

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

F] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS

ADRESAS

sea us for 
financing.

AT OUR 10W UTS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUP INCOME

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Pma Kazaxavskju, Prendeat

BOOTS i Mon.TMe.Fr1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, HUNOB fiMOB
Phone: Ylrgtate 7*T747

Thur.9-8 Sat* 9-1

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 putlapiaii tu i»mėl«ptu Ir paveikti*!* «pr»Je PinurL t«nut |» 
gyv«nto|u« Ir gamų. 1,200 lietuviikv vietovtrdžiu taralat. Knygos 
kaina $6.00, minklti vlrialial. Y

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

NAUJIENOS
1739 So. Habded St, Chloųro, nl. 60(08

t/ . .... ——______

bai Įvairus. Su užsakymais pra
šoma nesivėluoti. 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.)

• • Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovaną, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas- Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St, Chicago, Ill. 60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. z (Pr.)

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. , 

Chicago. Hl. 60609 Teel VI 7-3447

D t M E S I O 
52—®) M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio. 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
K. L A U ICA * T ! S 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8/ /p

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS .
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 69rh STREET 
Telefj REpublle 7-1941

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENK — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Tet WA 5-2787 
Didelis pati rinkimą* geros rūšies (vairiu prakly.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Lfl

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VlSUOMENtS VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gutten — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų (vykius, Jablonskia Ir Totoraičio jaunas dienas Ir /usL 
rūpinimų. -------—---------------------------------------------

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

Dr. A. J. Gut»n — AUMTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik —--------------

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užalMlryfl paštu, atsiuntus čalcj arba mana* ardarL prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išleidome.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

_ K*UJie*Of, CMKAoe 1, HJL,*- 90, 1976

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
lUcvienmai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį- blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4043 A.-ehar Ars
Chicago, IIL 40632. TU. YA 7-5980

Didžiausias kailių, 
pasirinkimai

įm vtenlnteU
UetavJ ladlininką 7^ 

Chicago je

NORMANĄ

263-8826 
(jstaigo*) ir 
677-8489

185 North Wah**h Arena* 
žrui Floor Chicago- UI. 60601

Httm.il



