
Alyva stumiama

Mao kalba
Nelaimė RaudonojeTuome-

Sunki ekonominė
Lakūno klaida

nisteris pirmininkas Trudeu ma
nąs, kad sprendžiant Kvebeko

paleistas iš kalėjimo.
S. Carrillo buvo pabėgęs j už

sienį įvykus 1936-39 m. civifi- 
niam karui ir tik gen. Frankui

PARYŽIUS 
tūtos pranešimu, ekonominė pa
dėtis Portugalijoje yra labai sun
ki. Infliacija Portugalijoje 1976 
m. vidutiniai paaugėjo 19%. Ma
ža vilties, kad kainos 1977 m. 
mažėtų arba mažiausiai nusisto-

HONG KONGAS, f - -W
finis Kinijos lyderis Mao Cetun- 
gas buvo sakęs kalbą 1956 nf^ 
kuri tik dabar atspausdinta Ki
nijos laikraščių ir kurioje pasa
kyta, kad geriausias būdas ko
voje su kontrarevoliucionieriais, 
tai jų nesuiminėti ir nežudyti.

ši kontrarevoliudonierių bė
da Kinijoje atsirado vėl, suėmus 
Mao žmoną Chiang Ching'ienę 
ir 3 kitus žymius pareigūnus, 
kaltinant juos kontrarevoliucija. 
Be to, Kinija turi ir kitų bėdų, 
tai santykiai pramonės su žemės 
ūkiu, santykiai centro ir provin
cijos vyriausybių ir t. t.

Naujausieji duomenys rodo, kad sovietu 
maršalai reikalauja geresnių ginklų
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aiqstil-j < {'’y ■ ■
Libano Populiarų. Demokratų 

frontą; šudąrodaugumoje pro- 
komumsfiniai nusiteikę libanie
čiai, kurie kartu su Libijos vadu i 
M. Kadaffi ’ruošiasi sudaryti 
provizorinę. Libano revoliucinę 
vyriausybę. §

sybę iki parlamento rinkimų, ku
rie numatoma įvyks 1977 m. ge
gužės mėn. Bet prezidentas 
greičiausiai paves vyriausybę su
daryti darbo partijos buvusiam 
ministeriui pirmininkui . Raini 
n’ui, kurio vyriausybė atsista
tydino netekusi daugumos par
lamente.

Dešiniosios partijos priešina
si nublaidoms, kurias manoma 
Suteikti arabams besiderant dėl 
taikos.

BEIRUTAS. — Libija ir Liba
no Populiaraus Demokratų Fron
to lyderis N. Nawatmeh stengia
si, jei nesuardyti, tai bent užblo
kuoti arabų-Izraelio taikos dery
bas. Jis apskundė Egiptą, Si
riją, Saudį Arabiją ir Jordaną 
norint palestiniečių revoliuciją 
perduoti sionistų imperializmo Į 
žnyplėms. Jis atsisako atiduoti 
ginklus ir atsisako siųsti dele- Į 
gatus Į arabų-Izraėlip taikos de-1 
rybas Ženevoje. \ i

WASHINGTONAS. — Sen. 
W. D. Hathaway prašė prez. 

Carterį, kai susirūpintų ir pra
plėstų žvejų laivyną. Prez. Car- 
teris, pasak senatoriaus, turėtų 
paremti jo pasiūlymą, kuriuo 
žvejų laivynas būtų praplečia
mas naujais laivais, padedant 
valstybės iždui. Esą, valstybės 
iždo pagalba smulkiems biznie
riams, kaip žuvininkams ir jų 
žuvį apdirbančiom įmonėlėm, bū
tų labai pageidautina. x

giją pnžnmUcios komisijos tar
pusavyje nes usitaria dėl atomi
nio pavojaus. - Ėsąr' būtinai rei
kalinga koordinacinioį bei deri
nančioįstatymo.'' >7 ■; '

NANTUCKET, Mass. — Išsi
liejusi iš sudužusio tanklaivio 
Argo Merchant alyva gruodžio1 
26 d .buvo už 25 mylių nuo Ame
rikos krantų. Pasikeitęs vėjas 
ją dabar pradėjo stumti tolyn į 
Atlantą. Tuo tarpu ji yra už
liejusi 30x100 mylių plotą netoli 
George Bank salos, kur žuvys 
labiausiai prisilaiko.

WASHHGTONAS. —.Busima
sis žemės ūkio sekr. B. Bengian
čias prez. Carterio kabinete pa
laiko grūdų prekybą su Sovie
tais. Jis mano, kad grūdų pre
kybos sutartis su Sovietais, ku
rioje įpareigota Maskva kas met 
pirkti JAV 6 miL metrinių tonų 
grūdų, yra ne tik geras biznis, 
bet ir geras žingsnis į taiką.

Europiečiai Ciuricho ię Frank
furto finansų ekspertai baimina
si, kad skubūs demokratų admi- 
nistraci jos gerai neišnagrinėti 
ekonomiškai žygiai atnaujins 
pristabdytą infliaciją, padidins 

..ir raip žymų JAV prekybos su 
užsieniu balanso deficitą, susilp
nins doleri ir kitą pasaulio va
liutą ir priveš prie kito- daug ar
šesnio - pasaulyje ekonominio 
nuosmukio.

Be to, pasaulio biznieriai pri
sibijo, kad prez. Carterio užsie
nio ekonominė politika bus dau
giau paremta protekcionizmu.

Ragina atstatyti 
žvejų laivyną

Sekretorius palako 
grūdų prekybą bos bendrovėmis pradėti statyti 

pačius naujausius ir greičiausius 
bombonešius. Kiekvienam aišku, 
kad dabartiniai Amerikos bom
bonešiai yra atsilikę. Sovietų ka
ro vadai jau turi pasistatę tokius 
naikintuvus, kurie yra greitesni 
ir galingesni už Amerikos bom
bonešius. Jeigu šiandien kiltų 
karas, tai rusams būtų labai len
gvai išnaikinti svetimon terito- 
rijon įskridusius Amerikos bom
bonešius. Bet sekretorius netu
ri teisės įsakyti pradėti jų sta
tybą. Prezidentas Fordas nenori 
imtis tokios atsakomybės. Vi
si laukia prezidento Carterio in
auguracijos. Sekretorius Rums- 
efld jau pasirašė susitarimą trim 
naujiems bombonešiams statyti, 
bet naujame kontrakte jis paliko 
paragrafą, kuris leidžia naujam 
prezidentui įsakyti, kada jis no
rės yra.lėti tuos lėktuvus staty
ti, ateinančių metų 1 dieną ar 
birželio paskutinę dieną.

Išrinktas prezidentas Jimmy 
Carter krašto apsaugos sekreto
riumi yra numatęs paskirti Ha
rold Brown. Pastarasis, patyręs 
apie sovietų maršalų planus, abe
joja. ar jie galės pasigaminti to
kių ginklų, kokių jie pageidauja. 
Jis yra įsitikinęs, kad Amerikos 
pramonė galės ne tik pavyti, bet 
ir pralenkti sovietų pramonės pa- 
stąngas apginkluoti maršalus. 
Atomo karo specialistai tvirtina, 
kad atomo karas bus labai trum-

WASHINGTONAS. — JAV 
žuvų ir laukinių gyvių tarnyba 
nori miškus Havajuose, suside
dančius iš mamani ir naio me
džių Mauna Kea rajone, kurie 
yra svarbūs smulkių paukščių 
Palila gyvybei ir kurie yra pa
vojuje išnykti, paskelbti apsau
goje esančiais rezervatais, t. y., 
tose vietose būtų draudžiama 
naikinti minėtų augalų bei me
džių rūšys:'

BANKOKAS. — Aviacijos ad
ministracija Tailandijoje sako, 
kad Sv. Kalėdų išvakarėse, su
dužus besileidžiant į aerodromą 
Egipto lėktuvui Boeing 707, bu
vo užmušta apie 100 asmenų. No-) ninku daugiau bus palaidoti su

BANKOKAS. — Tailandijoje 
be pertraukos vyksta vidaus te
rorizmas ir žudynės, kuriam va
dovauja šiaurės Korėjoje bei 
Vietname paruošti asmenys. 
Gruodžio teroristai’iš krūmų 
nušovė 22 kolonoje važiuojan
čius kareivius. Toks pasalų už
puolimas įvyko 267 mylios nuo 
Bangkok© Nan provincijoje.

Ispanijos raudonieji 
nerimsta

Amerikos žvalgyba, a.psvars- 
I čiusi naujausias žinias apie so- 
1 vietų valdžios daromas išlaidas 
ir statomas dirbtuves, priėjo iš
vados, kad sovietų mašalai nori 
gauti daug galingesnius ginklus, 
negu dabartiniu metu yra Ame^ 
rikos karo sandėliuose. Dalis šių 

I duomenų buvo parodyta įtakin
gesniems politikams ir New 
York Times redaktoriui.

Rusai naudojasi kiekvienu 
amerikiečių silpnesniu momentu. 
Prezidento rinkimai ir gana ašt
ri politinė kova davė sovietų mar
šalams mintį pasinaudoti poli
tine įtampa ir valdžios perėjimu 
iš vienų rankų Į kitas. Demo
kratų partijos kandidatas prezi
dento pareigoms dar prieš rin
kimus pareiškė, kad jis planuo
ja sumažinti krašto apsaugos 
biudžetą. Konkrečios sumos jis 
nepasakė, kad kiekvienam buvo 
aišku, kad jis turėjo galvoje 15 
bilijonų dolerių biudžeto apkar
pymą. šiandien jau prezidentas 
Carteris kalba apie mažinimą, 
bet jis atsisakė apsistoti ties bet 
kokia suma.

Krašto apsaugos sekretorius 
Donald Rumsfeld yra apsvars-

Daugiau abortų 
kaip gimimų '

WASHINGTONAS. — Su
rinkta statistika rodo, kad 1976 
m. Vašingtone buvo padaryta 
daugiau abortų kaip gimimų. Iš 
antros pusės, kūdikių pagimdė 
daugiau jaunos nevedusios mer
gaitės. Vedusios moterys kū
dikių pagimdė žymiai mažiau. 
Toks reiškinys daugiau yra iš
bujoję? Juodkų rasėje.

WASHINGTONAS, D. C. Patys naujausi JAV žvalgybos 
gauti duomenys rodo, kad Sovietų Sąjunga ginkluojasi pačiais 
naujausiais ir galingiausiais ginklais. Iki šio meto vyravo įsitiki- 
nimas. kad sovietų maršalai stengiasi susilyginti su JAV, kad 
mietų pasitarimuose turėti vienodą balsą. Tuo tarpu pačios nau
jausios žūties sako, kad sovietų maršalai nesitenkina lygybe, 
lie stengiasi gauti daug galingesnius ginklus ir žymiai didesnį 
jų kiekį, negu turi amerikiečiai.. •

7J.T■■■■
...

MADRIDAS. — Ispanijos rau
donieji' nerimsta ir kelia nera
mumus bei demonstracijas. Jie 
pasigavę progą, kad Ispanijos 
komunistų buvęs vadas Santia
go Carrillo yra. suimtas, buvo 
suruošę demonstracijas Madrido 
gatvėse, kurias policija išvaikė 
ašarinėmis; dujomis. Komunistų 
dabartinis-vadas Marcelino Ca
macho sako, kad pradedant gruo
džio 27 d. visoje Ispanijoj e, jos 
įmonėse įvyks kas nors naujo

kūno klaidos, padarytos nusilei
džiant.

Lėktuvas atsitrenkė j teksti
lės įmonę ir sudužo. 18 įmonėje 
dirbančių darbininkų buvo už
mušti. Spėjama, kad 30 darbi-

Kiti Ispanijos įvykiai
Organizačija. pasivadinusi 

Ginkluotos Grupės dėl Europos 
Laisvės, išsprogdino bombą prie 
Madrido žydų sinagogos. Tele
foniniu pranešimu Ispanijos ži
nių agentūrai, nežinomas asmuo 
pranešė, kad minėta grupė nesi- 
imą grasinimų, bet veikia prieš 
visuotiną priešą sionizmą ir ka
pitalizmą. Politiniai Madrido 
sluoksniai mano, kad tai deši
niųjų ekstremistų darbas.

Tuo tarpu nėra apie pagrobto
jo karališkos tarybos nario A. 
M. Oriol’o likimą, kuris buvo pa
grobtas 11 gruodžio. Dėl jo liki
mo Ispanijos vyriausybė su Mao 
kairiųjų grupe, kuri manoma bus 
pagrobusi Oriol’ą, atsisako de
rėtis. Jis buvo pagrobtas norint' 
priversti vyriausybę paleisti iš 
kalėjimų visus politinius kali
mus.

Pastangos suardyti 
taika

Atominis pavojus
WASHINGTONAS. — Šen. A. 

Ribikoff as sako, kad atominis 
pavojus iš dabar veikiančių ir 
būsimų atomu varomų energijos 
stočių yra labai didelis, kadangi 
atominę energiją tyriančios ad- 
ministracijos ir atominę ener-

Arabai nepatenkinti
Arabų valstybės nėra paten

kintos Carterio išrinkimu pre
zidentu. Jie dar nėra užmiršę 
Carterio pareiškimų rinkiminės 
kampanijos metu. Prez. Carte
ris tuomet pažadėjo griebtis eko
nominio baikoto, jei arabai su
varžytų alyvos išvežimą.

Arabai, kaip matyti, nesiruo
šia sumažinti alyvos išvežimo į 
Ameriką if kitur, bet jie pasiry
žę ekonomiškai spausti, keldami 
alyvos kainą. Juk 1976 m. vien 
tik viena Amerika sumokėjo už
sienio šalims už žemės alyvą 45 laiko sovietų ginklavimo eigos 
bilijonus dolerių

juroje
KAIRAS. — Gruodžio 26 plau

kęs laivas Raudonoje jūroje su 
481 keleiviu, įvykus laive gais
rui, apdegė ir nuskentdo. Apie 
300 keleivių, plūduriuojančių Rau 
donosios jūros vandenyje, buvo 
išgelbėti pro šalį plaukiančių lai
vų. Kitų asmenų likimas dar ne
aiškus. Al Ahram žinių laikraš
tis rašo, kad 45 asmenys yra din
gę ir greičiausiai bus nukendę.

ŽudymaiItalijoje
■'; ROMA.. — Itali jos dides
niuose miestuose^ Bomoje, Mi
lane, Neapolyje ir -kituose, pla
čiai praktikuojama žudyti t eis
mo ir pdndjostarnautojus- žu
dymus., atlieka ekstremistinės 
kairiųjų ir dešiniųjų- grupės.

Romoje buvo protesto tikslu 
pravestos demonstracijos iš po
licijos ir teisingumo tarnautojų 
pusės. Demonstrantai pasiuntė 
delegaciją pas vidaus minister} 
ir prašė, kad'vyriausybė griež
čiau baustų teroristus ir suteiktų 
geresnę policininkų apsaugą.
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Kvebeko separatistai pasiduotų 
konstituciniam referendumui; ci
vilinio karo Kanadoj'e nebūtu.

Ministeris pirmininkas nesi
imtų karinės jėgos sulaikyti 
Kvebeką nuo atsiskyrimo, bet jis 
negarantuoj'ąs, jog nebūtų kitų 
asmenų, kurie griebtųsi ginklo. 
Išdirbant naują federalizmo fpr- 
mą visoje Kanadoje,- suteikiant 
daugiau savistovumo provinci
joms, neužtektų sulaikyti Kve
beku nuo ryžto atsiskirti, jei toks 
yra naujos Kvebeką valdančios, 
partijos noras.

Ministeris pirmininkas palai
ko kanadiečių norą išspręsti Kve
beko klausimą referendumo ke
liu ir tuo’ būdu laimėti, bet tai 
klaidinga, nes Kvebeko separa
tistai dabar ruošiasi priešin
giems veiksmams.

jonais valstybės 
išlaidas ir vienkart pakelti mo
kesčius. Bet tokį vyriausybės 
žygį labai stipriai. ėmė kritikuo
ti tiek kairieji liberalai, tiek ir 
dešinieji. 7 .

-Britanijos vyriausybė tokį 
projektą pagerinti krašto ūkiui 
padarė tarptautinio pinigų fon
do patariama^ Tarptautinis pi
nigų fondas žada suteikti Ang
lijai 3.9 bfl. 4bl. paskolą ūkiui 
pagerinti ir su tvirtinti sterlin-

posėdžiaujant su kitais komu
nistų partijos • nariais. Jis kal- 
tinamas nelegalia veikli

EUROPOS BANKININKAI SKEPTIŠKAI
VERTINA JIMMY CARTERĮ

•Europos finansiniai sluoksniai labai skeptiškai žiūri į naujai 
išrinktą Amerikos prezidentą. Jie mano, kad prez. Carteris ir 
demokratinis kongresas stengsis galimai greičiau pagerįnti Ame
rikos krašto ūkį, ypač norės greit sumažinti bedarbystę.-

Anglai didins 
mokesčius

LONDONAN. ■ J 
jos Angliją valdanti vyriausybė, 
kovoje su infliacija ir bedarby s-

padėtis
Reuterio agen-

PLAINS, Ga. — Prez. Carte- 
rio pasirinktasis biudžeto virši
ninkas T. B. Lance pareiškė žur
nalistams* kad galutino sprendi- 
mo nėra" sumažinti mokesčius, 
prez. Carterio apfinkbje" klausi- 
mas tebesprendžiamas. " Labai 
galimas daiktas, jog bus suma
žinti 10-15 biL sumoje. .
-‘<7'’-v \ i”?? - . v ' r

■Prez.. Carterisnorįspirmage- 
rai susipažinti. su 1976- m. pa
skutinių mėnesių ekonominę 
JAV padėtimi, b tik tuomet-tar
ti paskutinį žodį.

Galimos civilinės 
peštynės Kanadoje 
. OTAVA—- Kanados ministe

ris pirmininkas įspėjo kanadie
čius, kad jei prancūziškai kalbąs
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VIENO JONO POMIRTINĖ KELIONĖ
Girdėta KbHdšio vergų darbo lageryje 

. (Tęsinys)

Vagono palydovo dar nebuvo, stipriu truktelėjimu (smūjgiu?)
I

ko pavėlavusio ke-*
Kai jis atėjo, ‘ ligonis” rūpės- timptelėjo traukinį, sukrėtė ra
tingai jau pasodintas, ramiau- gonus, nuo 1 
šiai savo vietoje sėdėjo, žiūrėda- Feivio čemodanas nukrito “ligo- 
mas pro langą. Palydovas gavęs niui” ant galvos. Gavęs per gal-į 
kas jam žadėta, buvo patenkin- vą stiprų smūgį, “ligonis” visu! 
tas ir “ligonio” netikrino. Vis- kūnu smarkiai palinko į priekį, 
kas pavyko atlikti sklandžiai Jo- Nepatogiai dėl to pasijutęs ke
lio draugai buvo patenkinti, bet Jeivis, prišoko tvarkyti savo Če-' 
labai pavargę — iš jų, kaip iš modano ir, atsiprašinėdamas bei j 
garvežio garavo, o per veidus besistengdamas padėti sutrenk

tajam atsisėsti į pirmykščia pa
dėtį, konstatavo, kad šis jau ne
begyvas. Jis persigando.

Trauginys įsilaidojęs ėjo jau 
visu greičiu. Pavargęs “ligo
nio” palydovas, besiilsėdamas, 
pasimėgaudamas traukė 
“Baltimor” cigaretę ir grįžti pas 
savo palydimąjį neskubėjo. Ne
buvo nė reikalo. Nukritusio la- 

> savininkas iš baimės 
įvykdęs (nors ir netyčia) žmog-

čiurkšlėmis liejosi prakaitas. 
“I igoniu” niekas nesidomėjo.

Ret... Pūškuodamas ir didelius 
kamuolius garų ir durnų išmes
damas garvežys, palengvėle iš 
atsarginio kelio slinko į stoties 
I eroną. kur besinervindama mi
nia. ruošėsi šturmu jj užimti. 
Ant vagonų laiptelių jau sto
vėjo jų palydovai.

draugai, stovėdami savo vago-^F^^
» duru angoje, neleido noriu-k - .: _ . . . , .. *.... ’: , . , wdyste, greitai susigriebė tvar-;ų i ji jeitk sakycami, kadlf < &: . . .. z. : įkytis, — atidarė langą ir akies
Pagaliau, publika susitąlpino.

Romos centrinės gatvės vaizdas. Matosi- daug automobilių ir pėsčių. Ro
moje matosi daug mažų automobilių, nes galionas bežino daug kainuoja.

VIKTORAS VYTENIETIS

PIRMIEJI KARĖKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys) - v _

Gen. S. Raštikis savo atsiminimuose apie jo mirtį ra- 
. šo taip:“-.. Skučas Kazys nutęstas sušaudyti, mirė Uch- 
tos kacete”. (“Įvykiai ir žmonės”, 318 psL)

Vyriausiojo štabo viršininku buvo pik. Petras Kubi- 
i liūnas. Gimęs 1894 m. Totoriškių k, Rokiškio aps. Baigė 
Rygos realinę gimnazijų ir Vilniaus karo mokyklų. Buvo 
vidutinio ūgio, turėjo aštrų žvilgsnį ir stiprias žmogų - 
perveriančias akis- Rūpinosi karių mokymu ir jau buvo 
pasiekęs gražių rezultatų. Bet 1934 m. įsimaišė į voldema-
rininkų ruoštų perversmų ir buvo nuteistas mirties baus
me. Vėliau bausmė buvo pakeista kalėjimu iki gyvos gal-

nu
Abu mums 

pažįstami “ligonio >y Jono

n 9
u

čia jau visas vietos užimtos.

Pavojus praėj6^liraUgai jiučšir-
<’ži d atsisveikino/' l iekantis 

iš-

sau

mirksriu, lavonas iš visu greičiu 
žinančio traukinio, atsidūrė lau
ke. šalia geležinkelio pylimo, 
f lavoną išmetęs, iš baimės ir 

susijaudinimo drebėdamas kaipI vove, traukiniui pajudėjus;
šoko ir stovėdamas’peroną Ėpksr
mū šypsniu vadė,- niwsirpzun . lė- _ ‘i^onlo” vietoje 
linkėjo Jono palydovui tolimes-tei . T ?, <<r . I
nes sėkmės.

f akom a:
rri evi. nesakyk op3 

riko.

m u
e

nuoširdžiai
■ * • "

epušės-lapas, susirangė; ant suo

KREIVAS REPORTAŽAS
Vladui Ramojui (Butėnui) sų Žinių” redaktorius. Jei juo- 

ir kųn. Algimantui Keziui ne Ųdu vienas ir a:

todėl, kad sudarius šiykštesnį vos U pagaliau po dviejų metų iš kalėjimo paleistas; 1940

Neperšokęs - per 
Panašiai ir 

ua at. i iko. Su Jonu Kįjevan 
vykstančiajam palydovui kaip 
t.k tu

**

kai sunrižo “ligonio’

saf sveiką keleivi, o ‘ligonio” vi
sai nerado, jis labai nustebo ii

v palydo
vas, ir “ligonjp” vietoje rado vi-

ir Kun. Algimantui Keziui ne Ųuu vienas ir antras savo rasi- 
galima primesti lietuvių kai- niuose pavartoja ^netinkamus, 
bos nemokėjimo. Pirmasis už įžeidžiančius ir kitą asmenį ar 
žurnalistiką ir reportažus yra asmenis žeminančius žodžius, 
apdovanotas premija, o antra- to negalima patekinti silpnu’ 
sis yra jėzuitų leidžiamų “Mū lietuvių kalbos mokėjimu, bei zuitų. bažnytėlė, kurioje

- . .- , - - ' — -u . -- - ‘ - - - - - - - ■ --
■ ' ■■ ■■■ - " ■" ■ « ■ n ~ ZA | w 7 - *
jausmai tuo momentu sukilo ir etikos,’. tendencigūmas ir blo- 
grūmėsi jo sąmonėje?... ga valia Save gerbią, pnsriai- .<

šios nedažnos, neįprastos dra-j _!?*udos _e^ ^šališki ir
I.AW J.-. y —. - —• ——y • J — ■«- J »»>-» - ' — * ♦te''*7* 1 ^UC4_*.CU. VI W J. XO. ■*-, XVz A.U.XXM.

Kijevo apygardos teisino salė- neteisingų, mela^ngų ir jzei-ib-n^ _ pardavinėjanti bilietai,

pasibjaurėjimo vaizdą, kad ku m. buvo bolševikų suimtas ir kalinamas Kaune. Vokiečių 
nigas buvo “užpultas” bažny- okupacijos metais ėjo pirmojo generalinio tarėjo parei-

lėje prie paprasto staliuko, ap 
sirengęš bažnytiniais rūbais 
besiruošiant Mišioms. Juk Jau

čioje, prie altoriaus, o ne Sa- Artėjant frontui pasitraukė į Vokietijų ir 1945 m.
dingo be žinios. ' ? ' te

Krašto apsaugos mihišteriu buvo pakviestas iš at-' 
nimo centru yra laikoma ir jė’sarg0S pĮp. Itn. Jonas Variakojis. Tai buvęs 4 pėstininkų

I tai yra . nesilaikymas spaudos prastai ir buna laikomos :__
etikos, tendencigtimas ir blo- šios. - ;

_ - Salėse, garažuose, dirbtuvė

m^^ga"^o^)~v^ teisingi spaudos -darbuotojai Q prZ
Kijevo apygardos teismo salė- neteisingų, melagingų ir izei-lbūna p^rda^n^jamj bilietai, 
je. Visi atpasakotos dramos da- reportažų nerašo o vaĮgomį pietūs, geriama taure

mybėn,’ pripažinti kaltais ir nu- Dienraštyje “Draugas” (1976. 
bau'ti j

Šyviai patraukti teisino atsako- j redaktoriai jų nespausdina.
____  ____ • Dienraštyje “Draugas” (1976.

,_____ griežtomis bausmėmis.’ 12.13. pi. 2) V. Ramojus at- AUllclu
-rastąjį keleivį paklaūš.ė: — O, "linkiausia, vienok,. bausmė te- špausdinb savo reportažą tokių 
kur... tas.~ tas... ligonis? Lite,, io vnna ličiam navadinimu: “Užbultas kimi- į te -kur... tas.

•sroni pašalinęs subjektas, jau
tas... ligonis? Li

io metu pridėjo nubėgti
“ afi’a’syti”. •—
; —r. ėla’-ęs keleivis, su čemoda-r mo, susivaldęs, vaidindamas vi 

k>kte iršok-r-s ant jau beju- «ai ramų, atsakė: 
i > traukinio vagono . laipte- draugas —

Eų rriseino priė- durų su “li-’ — Ką sakot! — jau hebėsiva' 
goniu” ir pastebėjęs, jame - tik 1 dydamas . sušuko palydovas. - 
v’gną ke’ėivĮ, Įėjo škyrelin, Ia-ljuk įiš buvo miręs!

Tub tarpu "vienas kiek atsigriebęs iš susijaudini-

p. j L. K. Mindaugo pulko organizatorius ir jo vadas. Jam nu- ’ . , , ii -i ■ *1 a • ■ • • t • i 'tarnaujant tame pulke teko kariauti su visais Lietuvos 
priešais, kurie norėjo pavergti mūsų tėvynę. Mirė. 1963 
m. spalio 31 d. Amerikoje. .

O visų ginkluotųjų pajėgų vyriausias vadas buvo J- ,

} 2. SI 
n-j.
c an

“li

- tasai.

•:o lavoną išmetusiam.
“IIgoriu’ palydovas nubaus- 

a?tnoneii?iš metais šunkių- 
darbų kalėjimo bausme ir

ras 
j u

jis išėjo parūkyti!... dirbo prie miško medžiagos pa- 
'■ ruošos darbų Kotlasb "* y;

__ ' darbo stovykloje. Puikus tai bu- 
ivo žmogus. '

lė,, lošiama kortomis ir kita 
kas.

Toliau V. R. rašo:

■ ■V,-

pas-«•

-iš

kilmingai paminėtas K. M. drau- Kudžmienė, pasveikinusi taip

važiavo

Peškys atsirado 1951 m. ir kurį

sius

gtone, D. C., minėdamas Jung-

r
į

laiką vikaravo, o vėliau nuo 1968 
m. iki 1968 m. buvo klebonu ir 
reiškėsi kaip labai sumanus ad-

• l* M

Vyriaųsin Lietuvos Išlaisvi- VLlko Vftldybą rerirti jų 
ninio Kounleto Seimas 1976 langas.
m. gruodžio L5 d. d. Washin-

<

riaus labai, gražią draugijos ža- įšventintas. Darbavosi ir Pran-' 
eūzijoje. 1; .

Pas mus Montrealyje kun. K.

S
II

MONTREALIO NAUJIENOS
Montrealio Katalikių Motery metinė Šventė

Šį sekmadienį gruodžio 12 d. Requiem V. Paulausko kompo
zicijoje.

Po pamaldų-viai suėjo į salę
nebuvo eilinė kaip kiekvienais
metais. . tet teteik -- . . .

šiemet ją švenčiant buvo iš- ir draugijos vicepirmininkė Genė 
kilmingai paminėtas K. Al. drau- ” '
gijos įkūrėjas a. a. kun. Kaži-1 gausiai susirinkusius į minėji- 

vnieras Pečkys S. J. miręs š. m. jmą, pakvietė paskaitai mūsų
I te i' ’

Kleboną Joną Kubilių Sį. J. 
i

Pradžioje prelegentas trum
pai papasakojo a. a. K. Peėkio 
biografiją. Jis gimęs 1918 m. 
sausio 6 d. Kibartuose, kur ir 
mokėsi. Baigęs gimnaziją, 1937 
m. įstojo į jėzuitų vienuoliją. 
Olandijoje studijavo filosofiją ir 
teologiją ir-ten 1945 m. buvo

lapkričio 11 d. Čikagoje,
Minėjimas prasidėjo Aušros 

Vartų bažnyčioje Šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo ir labai jdomų 
pamokslą perpintą prisimini
mais apie mūšį buvusį nuo 1963 
metų 3-čią kleboną a. a, K. Peč- 
kj, pasakė dabartinis mūsų kle
bonas Jonas Kubilius S. J.

Gražu buvo matyti prie alto-

lią vėliavą, kurią laikė Regina 
Brikienė ir sargyboje stovinčias 
draugijos pirm. Danutę Staske
vičienę ir Juliją Adamonienę, pa
sipuošusias šventiškais tauti
niais drabužiais ir gintarais.

Džiugu buvo girdėti vargo
nuojant kylančią muzikos žvaigž-

ministratorius, energijos pilnas tingiausias ir išsilavintų iki me-. užuojautos, pasigailėjimo, atjau-

DR. ADOMAVIČIAUS 
STUDIJOS

Dr. Jonas Adomavičius, du 
dešimtmečius kas savaitę rašąs 
Naujienoms įvairiais sveikatos 
klausimais, šių metų gr. 7 <L sa
vaitinę savo studiją tos savai
tės Naujienose pradėjo tokiu 
sakiniu:

girtas fty'tytoja-' va
liavo gi e.lkeiyje prieš sunkve
žimį. Jo smegenys ištiško ant 
sniego, o šeimą ištiko septyni 
kalavijai. Dabar šio krašto pre
zidento giminaits, panašiai žu
vo. Jis irgi greitkelyje 
priešinga kryptimi”.

Maždaug pusantro mėnesio 
prieš šio rašinio pasirodymą, 
šių metų spalio 21 d. naktį tra- 
fiko nelaimėje žuvo čikagie- 
Čiams gerai pažįstama gydyto
jas Dr. Julius A. Ramonas. Di
delę vaizduotę turį žmonės ga
li pamanyti, kad Dr. Adomavi
čius turėjo galvoje Dr. Ramono

7. Seimas, labai vertindamas 
PBL, ALTos ir kitu liėturių 
organizacijų bei institucijų 
pastangas Lietuvos laisvės by
lai, pritaria VLKo mšiains su 
šiomis organizacijomis, pave
da jo Valdybai toliau siekti 
organizacinės darnos, ypatin
gai Jungtinėse Amerikos Val
stybėse; prašo tęsti Lietuvos 
lasvinimo konferencijų dar
bus ir ieškoti būdų VLKo or
ganizacijai stiprinti bei plėsti.

8. Seimas mano, kad visuo
meninė ir politinė diferen- 
cija sudaro natūralias ■ sąlygas 
demokratiniams palinkimanis 
ir įpročiams bei dvasiai ugdy
ti, darbo suderinimo siekti ir 
Lietuvos laisvinimo darbo tęs
tinumą laiduoti.

9. VLIKo -Seimas džiaugiasi

• tinių Amerikos Valstybių 200 
įmetu nepriklausomybės sukak 
:. lį ir. pagerbdamas dėl Lietuvos 
■laisvės žuvusius bei šiandien 

f kovojančius okupanto pries- 
tpaudoje, priėmė šiuos nutari
mus?^

1. Seimas griežtai protestuo- 
1 ja prieš Lietuvos okupaciją ir 
t prieš paneigimą lietuvių teisės į

savitą kultūrk, prieš rusifika
ciją bei pastangas žaloti tau
tinį lietuvio būdą.

2. Seimas reiškia gilią pa
garbą pavergtiems lietuviams, 
ryžtingai kovojantiems prieš 
sovietinę okupaciją ir už lietu 
vio asmens teises.

3. Seimas kviečia laisvuo- 
lietuvius dar aktyviau

jungtis į pavergtos tėvynės 
laisvinimą, vadovaujamą Vil
ko, kuris už Lietuvos ribų, lie
tuvių tautai siekiant išsilaisvi
nimo. reiškia ir vykdo jos po
litinę valią.

4. Seimas prašo VLIKo Vai 
dybą labiau išplėsti ir susti
printi Lietuvos laisvinimo veik 
lą laisvajame pasaulyje, ypač 
Europoje. . • .<

Paskažtininkas. paminėjo ke-- 5. Seimas įpareigoja VLIKo

mūsų jaunesnės kartos ir Lie- tragediją. Dr. Adomavičius, pa- 
tuvių Jaunimo sąjungos ypa- klaustas, pareiškė, kad jis 
tingai padidėjusiu dėmesiu Lie studijas remia gyvenimo fak-

I
Įvairiems darbams ir tik prieš nines aukštumos. Visuomeninė- 
13 metų pastatytą Aušros Var- je veikloje darbavosi su skautais, 
tų bažnyčią, naujas klebonas la- sportininkais, šauliais ir buvo 
bai gerai ją tvarkė, išgražino ir Montrealio šaulių garbės narys, 
kai prasidėjo liturginių apeigų |

Stankevičiaus, plačiai besireiš- pakeitimas, pirmas prdėjo lai- labai originalus. Anot prelegen
to J. Kubiliaus, pav. misijose, 

Dar vikaru būdamas 1952 m. jis galėdavęs pravesti visą ciklą

timo ir pasiaukojimo iki heroiz
mo. Būdamos valdžioje, jos ga
lėtų sušvelninti padėtį įvairiais 
atvejais ir vyrai joms nusileis
tų. '

Deja, moteris tos savo mei
lėsgalybės dar nepanaudoja vi-

savo
dę, jauną konservatorijos stu
dentą, studijuojantį muziką bei 
kompoziciją — Aleksandrą Stan
kevičių (sūnus Aloyzo Stanke-

tuvos laisvinimui savo Kong- tais,, nurodydamas savo studi-
ii
I

reso metu Pietų Amerikoje ir jų medžiagos šaltinius, kaip bu- - <
tE. Respublikos prezidentas Antanas Smetona.

v. Tai toki buvo mano tiesioginiai viršininkai, kuriuos 
reikėjo žinoti ir išvardinti. Rašydamas atsminimus aš 
juos paliečiau truputį plačiau ir kareiviui tiek apie juos

- - A Y, . _ - ■ _ . - - - • - A -'r * - ’ r Į ._

Pamokslininkas jis būdavęs vo padaręs ir šių metų gruodžio
7 d., visai neturėdamas galvoje ..į. 
Dr. Ramono tragedijos.

M. Gudelis, N. red.

datyvaujant VLIKo Seime, o 
taip pat planuojant konkre
čius darbus ir šiuo metu. Sei
mas pritaria minčiai siekti dar 
glaudesnio bendradarbiavimo 
ir ryšių su jaunimu ateityje.

10. Seimas dėkoja VLIKo 
Tarvbai ir Valdybai už atlik
tą darbą, labai vertina veiklą 
Pasaulinėje Pabaltiečių San
taikoje ir Tautoes Fondo pas
tangas kaupiant lėšas Lietuvos 
laisvinimui. .
reiškia Kanados Tautos Fondo kojoje Azijoje arabų-Izraelio

1
kyti mišias lietuvių kalboje.kiančio spaudos, radio bei pran

cūzų televizijos baruose).reikėjo žinoti ir išvardinti. Rašydamas atsminimus sos žmonijos gerovei, šiuo lai
ku tokių -didvyrių kaip prancū
zų Jeanne d’Arc hebeatsifarida.

’‘Karštos 
išvirto į mitingą, kur 
buvo kilnojami...

Petingesnieji sudarė frontą ir

subūrė lietuves moteris Į Kątali- pamokslų vien tik apie uošvę, 
kių moterų draugiją ir buvo jos arba įtikinti klausytojus, kad 
dvasios vadas. j kėdė turitnti 4 kojas — yra su

Vadovaujant muzikei M. Roch 
mūsų giedantį chorą, kiekvieną 
sekmadienį .išgyveni kaip baž-

žinoti nereikėjo. Tik reikalavo pasakyti užimamųjų vie Prez. Carteris 
susirūpinęs taika

pavadinimu: “Užpultas kuni
gas prie altoriaus”
mas paimtas iš kųn. A. Kezio

' -r »

redaguojamo dvisavaitinuko 
“Mūsų žinios”, kuris sekma
dieniais dalinamas, prie jėzui
tų bažnytėlės —, ikorplyčibs

redaguojamo

Pavadini- kumščiai tą, laipsni ir pavardę. Pav. “Vyriausiojo štabo viršinin-
kas yra pulkininkas Kubiliūnas” ir p. Bet išvardinti rei-

dvasios vadas. j kėdė turitnti 4 kojąs .— yra su
"Labai rūpinosi parapijos cho- penkiomis. Montreal} a. a. kun.

ru ir visokeriopai jį globodavo. Pečkys labai mylėjęs ir norėjęs
Kai nebebuvo'galima ■ surasti dar pagyventi Mon treaty j e, nors 

lietuvio vargonininko, klebonas ir kaip altarista.

Kad a. a. kun. Pečkys buvo sa
votiškai originalus, tą. aš pati

lėtą lietuvių moterų; kurios daug Valdybą organizuoti lietuvių 
dirbo lietuviškai kultūrai: vi- žmogaus teisių komisiją ir sti- 
suomeninės, politinės, mokslo ir printi šios srities informacinę

lėtą lietuvių moterų, kurios daugpytinės muzikos koncertą.
Gaila tik, kad eiliniais sekma

dieniais, didžiuma lietuvių ateina 
į 10- valandos lietuviškas skai
tytines mišias, o 11 vai. kai cho- 
.ras gieda, dauguma maldininkų 
būna kitataučiai katalikąi (jiepis

ėjo kun. Kezio gelbėti... įsibro-

Bet dar girdėjosi grasinimai, ir baigiant Respublikos prezidentu. Ir tų viršininkų šuši-
vėliai bematant iškiūtino lauk, kėjo visus iš eilfe,.prade<iaiit savo grandies grandininku
' -■ ___ j . . • - ■ ’ - - ■- -' - '- - - - • ■ . ’ Z-.,.' . • -* *   -

B3 ui
PLAINS, Ga. — Prez. Carte

ris susirūpitnęs taika Azijoje, 
Afrikoje, bet daugiausiai Mažo-

veiklą.

6. Seimas dėkoja lietuvių 
organizacijoms, dalyvaujan
čioms tarptautiniuose sąjū
džiuose, už fu indėlį į Lietuvos

meno. srityse kaip M. Galdikie
nė, F. BortkeviČieriė, Gvildienė, 
Brazauskaitėj (Purėnienė, Janu-

darbų Kotlasb 

Trejus metus dir- durų. 
DbįS kŽif įeitas pašoko ‘ bome kartu, o paskui likimas

V ruošos vergų

gaminą užmetė ant.lėntynoš-virš Į (
“ligonė” ir pats užėmė vietą. Tai lavono įimetėjas ir labai klai- 
buvo taipgi kcks tai tarybinis ku žvilgsni ėremeš i buvusi “li-

mus perskyrė — baigė įc’omų įja fizinės jėgos panaudojimą 
savo ]

tarnautojas. Tuo metu jauu įsi- gonio” Jono palydovą, apstulbęs kankinys.

kad dar jie grįš išdaužyti Jau
nimo centro langus ir pan”.

Kaip jau minėjau, V. Ramo-
Žodis Užpultas, Užpulti ręiš- jaus ten nebuvo, jis nieko ne-

• . .■(» - -j -t • * c • • • 1 • • •

taipgi kcks tai tarybinis kų žvilgsni ęremeš i buvusi “li-

laiduodama^ garvežys

savo pasakojimą, buvęs bolsevr- pj-ješ kitą asmenį;."šii'tikslu jį 
apiplėšti, įprimuštiy ar net, nu 

Kalpaš l oginius žudyti. Dar yra ir kitas trupu

BHltlC

BSLL&H0W1S

staigiu vėpsofol Kokios mintys ir kokie

B9YAMY

f Obtain your 
$25 REBATE 
CERUFICATE AT ANY OF 
THE LISTED STORES .

I

(OB IF YOU ALREADY OWN O?^Z)

$25 RžMTg

tsfien y©u

Riinssėniš'

ČASY 
.c?MS

I
L.

7ii v;

matė ir negirdėjo ir rašo tik; 
vienus vėjus, 
tiis.

dalydavo graži eilutė.

Mokomieji žingsniai

. Kai tik gavome kadrų, tai jau pilnai prasidėjo rikiu o-
lx-

tį švelnesnis žodisi: Užsipulti, - sų. Žiniose’-^ 
kuris jau nereiškia fizinės jė- “Dieną prieš tai kun. Keziui 
gos pavartojimo, o^tik žodžiais nežinomi asmesnys ]

■paties išgalvo- tės ir statutų pambkoš. Rikiuotės .mokytis žygiuodavome 
v _ į savo kuopos rajonų. 0 tas kūopkfe riLjonaž buvė- tfūo ką-

Kun. K. redaguojamose i rejvinių Šešupės kryptimi, netoli pulko duonos kepyklos.
taip parašyta

į savo kuopos rajonų. 0 tas kuopos riljbnaž buvo- nuo ką-
• • • X. >r - - • ą * i 11 T 1 v 1 f

'ąi buvo gan smėlėta aikštė, kurioje mokydamiesi''šukei-

JS

pakartoti- davėme daug dulkių, čia pradėjome mokytis žengti mo-
'bereikalo priė.konors prisika nai grąsino Telefonu, žadėda. komuosiuš Žingsnius. Kartu SU mokymu pradėjo krišti ir

* _. ■ . ■ _ . •-i ‘ . _ ____ _ _ ■ - - *_■' - s. ’ * • — l .y.. - _

binti, prikibti, kilųL '
I J§‘ tų dviejų žodžių^ nei' rie?

mi išdaužyti .Jaunimo Centro Įvairių rusių drausmės pabaudos.

nas, nei antras hetirika_ niiffė-
■ to įvvkio aprašviiiui pavaiz- C4___ .. , i, \.w , te , te^te te te - (lino Musu žinias , niatvt, dar 
duoti, kanan^n. kam matvsi- te . l . * Tu- 1

langus, piketuoti ir "pan.”.

Kaį.kųn. Kezys rasė ir spaus j

nių tai tuomet jaū gėrokai pavargindavo

Kuomet vyko vieno mokymas, tai buvo nesunku'at-
likti. Bet kai pradėjo kartu iriokyti didesnį skaičių žino-

' - .» • • -d - , ’ - ... • • •- - . „ ’
pavaiz

kadangi, kaip matysi
me vėliau, niekas nebuvo nei 
užpultas, nei užsipultas. Kad 
suktas ir kreivas įvykio -apra
šymas būtų labiau įspūdingos 
nis ir labiau paveiktų į skaity
tojo jausmus, neteisingai paša 
ko: ‘Vienas iš jų buvo apsigink 
lavęs lazda, kiti kažko susirau 
kę gana g;
V. R. ten nebuvo, nieko jis ne- .. ; _ .
matė ir ką jis rašo yra visiška '^^ėnorč/au1 tikėti "KeHos at ' %0 Dešinioji kbjd Ištiesiama Į užpakali taip, kac.
,netiesa’ ' J : siian^usiųj4U

VI. Ramojaus nebuvo sutikęs 
ir parašė, kad telefonu nė’pa- 
žįsfami asmenys grąsino. O su

nes reikėjo
*- • * f ■ a J < . - r-*

.. i—-į-,- r-vįMf - ■ - ’kaip padaro vienais žmogus. Ypatingai vargindavo moko- 
• •• ~ _ __ * -^-L r\ • - Ž J- S 7 •

veiksmus taip suderinti, kad visi karti! padarytume taip, te »- .• - - ‘ r f — ■ * V - _ i ‘ * i fc-'- ' ' x   T .

sitikūs su V. R. jau, matylį abu ' mieji žingsniai su padalinimais. O juos darydavome taip- 
Instruktorius praneša, kųid. darysime mokomuosiussutarė, kad tą telefoninį grą- 

šinimą reikia primesti apsilan-
kiusiai delegacijai. Taip ir pa-, ŽlhgsnitiŠ SŪ 
darė.

padalinimais. Išgirdęs komandą “daryk
a, kili Kažko susirau _. , i * < —
ėsdinančiai atrodė”. .; Perskaicms. V Ramojaus Kartu SU 
tehnvn. nteko iic no- ^aipsių, mane trupuU het. su {

j viens” kairę kojų išmeti į priekį ir ant jos visu kūnu pas-

krėtė. "Nejaugi taip galėjo bū
ti? Nenorėjau tikėti. Kelios at
silankiusiųjų delegatų pavar-

Pas kun. Keži atsilankiusi dės Buvo, paskelbtos “Naūjie-' JOS ir 
deĮegacija viešame savo pa nose”. Kelis jų pažįstu asme- y 
reiškime (“Naujienos” 1976. niniai. Visi jau senyvo am- . . x
1211 R. 6. “Atviraš laiškas žiaus žmones, dauguma pensi-• 
Draugui”", kuris jo nė^t^ausdi ninkai, raniūs. 
no) sako, kad delegacija atėju boję ir žodžiuose ir 
«
šė, kad Jaunimo cehlrė, kurio 
jis yra direktorius, nerodytų 

i
į iiiųTitmų. V.

Toliau V. R. niškira
t i ‘ *

tojo altorių ratu ir-prirėmę jį 
prie sielos, pakeltu’balsu pra
dėjo dėstyti savo ; reikalavi- e , w

de*egacija
reiškime (“?
1218. ’pi. 6. “A

santūrūs

*»’ *ą'

£

"į

kojos, išmetund, k^frę rahką kiek tik ga
Įima sviėdi į užpakalį, 6 dešinę rank'Ą. pritrukti prie dir
žh ifrh’d+iŽfe DbsIHiAi? kftiH Ištiešinftia i iižribkidi thiU kad

į ii žėi$ės. Tiikioj^;J^e^je štov anl vienos ko-
’ jos ir laukti sekančios komandos. - te

IŠgirdėš “dkryk du”, dešnę koja meti Į prieki ir ant 
KdiL€ -Jtiitu dįržp sagties, o

iji koja iŠmėtonib į iižpaka-

si pas kun. K. nuoširdžiai pra- charakterio. Keistas dalykas.

Paėmęs telefoną paskambi
nau
riui kun. Keziūi. Atsiliepė jis 
pats. Paklausė kas kalba. Pa
sakiau savo vardą ir pavardę.

jos. pasvyri, kairę r&nkū pritrauki 
k ai-'deiinp sviedi į užpakali. Kairioji kdj 

taikaus lį taip, kad ji nesiektų žemės. Ir taip Stovėdamas ant vie-

prie diržo sagties, o
• L'i. m

nos kojos ir laukdamas koniahdų “daryk viens”; “daryk
isdu”; pVadėdi' pavilgti. 0 tokius žingsniuos šit palinimėi

*_• - ii. > i T ' >

! Maskvos atsiųstų koritraversi-

“Aps-

įdėjo dėstyti 
mus”. Išeina, kad atvykusioj! 
delegacija panaudojo fizinę jė-

Jaunimo centro direkto- pradedi kartu vykdyti keletas vyrų; tai nėra sutarimo ■ V

K. Pečkys pakvietė gerai ičmoks- 
lintą muzikę prancūzę Magdale-

BELL A HCXVELL /MAAfY* /f*NY

OAK S
AiJD FURNITURE C C.

■ ’ r JAUKSON BLVD. 451-1110

t

Ypatingą padėką! j°J'e Azijoje. Jis mano, kad Ma-daly vau jauną D. Jtoch vadovauti chorui ir: išk f natvriau susitikusi lytė> Petkevičienė, Snapkauš-
Ateono Voki; knH tnnrdina.tn- asrnem*kai Patyriau, SUSITIKUSI TAntaną Kebli būti koordinato
rium

.ir evangelija skaitoma prancū
ziškai). Galą Maestoso ir grau
daus liūdesio nuotaikoje, buvo t repertuarui. Dėjo visas pastan-

vadovauti lietuviškam

sugiedotas nuostabaus gražumo gas, kad choras būtų kuoskait-

jį pirmą kartą tik atvykusį Mon- 
trealin 1951 metais ir tą patį va
karą patekusį fsavaitraščio “Ne-

kienė. Rašytojos: žemaitė, Laz
dynų Pelėda, Šatrijos Ragana, 
Bitė ir daug kitų. laisvinimo * darbą ir skatina

atstovybės pirmininkui J. Vai konfliktas yra pats pavojingiau- 
deliūnui ir Toronto atstovybės sias-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
- j. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotykią 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva®, stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 įsL Kaina $2.50. ; \ ; \

T . Dr. Juozas B. Končius, HISTORY riP LITHUANIA^eUriavos istorijom 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. ..

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar

150 psL Kaina $2J0.

psL, kainuoja $2.00.

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija

Dauguma šiiį knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir

piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, I1L 60608
\ ' . ■■ * ■ ■ ' •_ s. '
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šias.

Taip ilgai, iki arabai bus įsi- 
įteiktas stambias aukas. Sei- tikinę ir matys galimybę išpręs- 

ti ginčus derybomis, tol karo pa
vojus bus sukontroliuojamas. 
Štai kodėl Carterio administraci
ja stentgsis globoti ir remti ara- 
bų-Izraelio taikos derybas žene-

’deryBoms, yra tikra, kad jvyks 
antras Izraelio-arabų karas.

■ Taip mano prez. Carterio padė- 
Amerikos Valstybių Bendruo- Įjėjai. Esą, antrasis Mažojoje 
.menės Washingtono apylinkės Azijoje karas įvyktų laike pen- 
valdybai, gražiai paruošusiai kių metų, įsimaišant Sovietams

ELTA I žimą.

pirmninkui A. Firavičiui už 

mas nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams.

11. Seimas dėkoja Uetu-

Paskaita buvo labai įdomi irpriklausomos Lietuvos” spaudos 
balių, kai aš priėjau prie nepa
žįstamo kunigo pasiūlydama , j am 
loterijos bilietą.

Mūsų pirmas kontaktas, man 
buvo dramatiškas! .. ;

Bet... jaū tame pačiame baliu
je, besivaišindami tortu ir už-, 
gerdami vynu, mudu įsilihksmi-į 
nome, susidraugavome ir buvo
me visą laiką gerais draugais.

Antroje, paskaitos dalyje .
prelegentas kun. J? Kubilius 

kalbėjo apie moterį bendrai, ku
ri visą laiką kankinasi pastan
gomis išsilaisvinti, tik nežinia, 
iš ko ji taip stengiasi ištrūkti.

Tuo tarpu gi moteris turi tie
sioginę Dievo ir gamtos duotą 
pareigą žmonijai nešti gyvybę.

patiko moterims. Pasibaigus pa
skaitai sekė 4^ . ’

Trumpas koncertas

Jaunuolė Vida Morkūnaitė, 
studijuojanti-muziką jau 8 me
tus, pianinu paskambino: FCho-

ziirką op 6 N 2, Š. Rachmanino I
Preliudą op 3, N 2,. Ismai tarp savęs-šnekučiavomės

pas malonus koncertas ir gra
žus a. a. kun. Pečkio paminėji
mas. ... . L.

K M. draugijos šeįmininkių 
buvo paruoštas ilgas stalas įvai
rių skanių užkandžių, vyno, py- 

—, X--, x -.7, ragų ir kavos. Ačiū joms už vis-
pino preliudus N 6 ir 4 ir Ma- j ką- . ’ .

____ ___  ...... ____j < Besivaišindami dar algai link-

Reikia pasidžiaugti, kad pia-1 ir nesinorėjo .išeiti išj šiltu -savo
nistė V. Morkūnaitė, įsisavinusi lietuviškų namų Į šalčiu ir vė-
jau geroką techniką, ir kas la- ju spiegiančią, sniego užpustytą

? 2 Elzbieta- Kardelienė
. - -J* ■ • C '"J-

bai- svarbu.tūri gerą įsi jau-1 gatvę.
timą interpretuojant kūrinius;

Reikėtų - tik koncertuojant
« • - tet te-w ir

vos Diplomatinės Tarybos na
riams, organizacijoms bei as-

. meninis, < žodžiu arba- . raštu 
Seimą sveikinusiems.

. 12. Seimas dėkoja Jungtinių

,/

<

-voje. Bet nepavykus Ženevos

i
J

I

techniškas sąlygas Seimo sesi- ir sulaikant arabų alyvos išve- 
jai vykti! - ELTA I žimą.

skambinti -ne iš gaidų, .bet min- į 
tinai. - . v’i / "].■

Linkėtina jaunai pianistei, tę-l fl 
siant mokslą,, daug - ir ihtensy-1 4 
viai dirbti iki profesionališkūmo Į

1

Ir _ _ v. — i. w L- <» L a,w a - ■ , „ • '

j Taupykite dabar
1 pas mus

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
j NauilunoM galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš b«t kokia 
« knvpu spinta ar iontvna. / -
«' Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. .Įdomūs jaunu dienų 
Sr • atsiminimai ir įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 

:j - - manas. 367 psl. Kaina $5.
j -7 A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE.. Netolimų ivvkitf prisimini- 

j tyti į 12 daliui 296 psl.. kaina $5.
« On Kazys Orinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gm- ' 
$ ______ žiais vfrše1iais._336 psl. Kaina Sfi OO. Mmkštais virš $5.00

RIJA, T dnlis 2Ū8 usl.. įrišta — S3 00. minkštais vir- ' 
Sėliais -r- $2.00; n dalis, 225 pst, įrišta — S3.00 minkš
tais viršeliais ------------------ --------- '’Oū

Henrikas Tom«s — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės te Labguvos apskritys su įdomiais enrašymais. iliu- 

. stracijomis ir doknmentaciia. 33R esi., kaina S6.
P. Kesiūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Tnip dalių Lietuvos 

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J .

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai ------------------------- ------- -----------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidom*.

. , , NAUJIENOS,
t f. i i : 1. į. . - * r /

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

FSITC
Iii rfi
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siant mokslą,, daug- ir intensy-NauilunoM galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bot kokia į 

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. .Įdomūs jarmu dienų Į 
. ■ atsiminimai, ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- «

■manas. 367 psl. Kaina $5. X
" A, Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų iwkitf prisimini- J 

ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

On Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas.

"Prof. Vacį. BlržHkarSENUJŪ-LIETUVIšlCŪ~KNYGŲ ISTO-' 
1 . . . . . _ . '
šeliais — $2.00; n dalis. 225 pst, įrišta — S3.00 minkš
tais viršeliais ----------------------------

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

. stracijomis ir dokrnnentactia. 33fi nsl.. kaina S6.
P. Kesiūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triin dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina Narūno, 

170 psl.

Mylėtirir auklėti vaikus, kad jie 
būtų dorais žmonėmis ir gerais 
lietuviais.

Moteris esanti apdovanotą
w —. ——■ —— —— —j * — - — \ . y: _ , __

yra neišsemiamas energijos Šal- j Toliau Irenai Adoihonytei la-

ir visi lietuviai džiaugsis dažnai
girdėdami gražuolės pianistės
Vidos. Morkūnai tės : rimto s mū

į
Moteris esanti apdovanota

meilės jausmu ir ta jos meilė zikos koncertus.

tinis, kuris įgalintų ją valdyti bai gražiai padeklamavus V. Ma- 
pasaulį daug geriau už vyrus, nes černio eilėraštį “žmogaus apnūo- 
jos meilėje yra daug švelnumo, ginta širdis” buvo baigtas trum-

I

S

'f

R

i|
k'

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

f

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

51/4% ’

\

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

šile Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
173S So. 'Halstad Street, Chicago, Illinois 60008

t*'ir tenka jau gerokai paprakaituoti.
Judesiai tūri būti trumpi ir griežti, juos atlik ir ne-

judėk. O pradžioj niekad nesutarsi. Vien’a's negerai koja 
ar tai yra teisybė, ką Ramojus j ištiesė, o kitas gal negerai išmėto ranka. Juos taiso, ais-
Po to jo pvldarrsiru: > — Tėve,

gą ir kun. Kezį prirėmė prie •
sienos ir tuo veiksniu įvykdė 

I cmurln oVfo nartai ieln
I ’ . - ; ~
. tymus yra baudžiamas.

Apie kunigo
“Mūsų žiniose” __ _ __
(14/6. i 2. 12 pl.vW>j. kū

rašo “Drauge” 
puolimą? Atsako: — Taip, tai 
vra teisvbė. — Kas tas toks 
galėjo būti apsiginklavęs laz
da? Vėl dabar klausių — Tai 
tas, kur užpakalyje stovėjo,

apie jūsų už-

smurto aktą, kuris pagal įšta-

pasirėmęs ant kriukių. Kas tas

kina, b kiti išsitempę stovi ant vienos kojos. Pavargsti ir 
nejunti kai kitam žingsnyje ir pats padarai klaidų. Tuo
met tave taiso, o kiti stovi išsitempę. Visas rajonas 
skamba nuo triukšmo, pilasi keiksinažddžiar, krinta

nejunti kai kitam žingsnyje ir pats padarai klaidų. Tuo-
<?*ę**?o -r-r*

$3.00

$3.00

.į

v.

“užpuolimą'" 
kutd žinomai

j rias redaguoja pals tun.' K. 

yrą parašyta: ‘~
maldoms prasidedant į Salę atė

“Pries pat pa-
__7 _ _t e J 

jo apie dešimt nemŽtyfu vyhj 
ir siena
M1

moteris”. O V. R.

iūvalidas su kriukiais galėjo 
būti, tuo tarpu nežinojau, bet, 
vėliau sužąinojau.

A. PI.

(Bus daugiau)

Dolerio vertė mažėja vi-
i išDraūge” jau rašo, kitaip nbrs sa laiką. Charles Collins

bausmės. Tai apsišaūvlibti nepalaužiama kantrybe ir 
i. Taip pat pradžioj ir kitus tan- 
darydavome su padalinimais, bet .

stengiesi greičiau išmokti. Taip pat pra
kiniės rikiuotės veiksmus 
jie buvo žymiai lengvesni.

Galiname šautbviis

Po kurio laiko gavome šdūtūvūs ir jo valymo įran
kius- Tai btrVP angliški pėstininktį Šautuvai, Ross fenfiel-

, pats ten ir nebuvo. kun. Ke- Collinsville. N. Y., 1878 m. pa- 
' žiu? beširuošhint laikyti jaūrti slatė tokį pat tilta, koks buvo
mui Mišiak, j Jaunimo Centrą jo gimtosios Škotijos apylift-

i atėjo būrys ncpažįstaimų Žmo- kėj. Jam kainavo $1f.OOO. mai.
mui Mišias, j Jaunimo Centrą jo gimtosios Škotijos apylin-

rrių’t žodis Salė jau pakeistas originalusis tiltas, statytas 1728
Jaunimo Centru. Kodėl? Tik m., kainavo tik $600.

do sistemos, 1914 m. laidos, šautuvai buvo apie 1 metro
• k+* . -rjr. • y.. _• i
1 ...... . . ... ... . ... .

tas medžio aprangomis, jo svoris daugiau kaip 4 kilogra-
V ■ • ,

(Būs daugiau)

ir 17 centimetrų ilgio, stamboki ir visas vamzdis padeng-

-vZ

f

I I

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija Išleis

lių: Sėmės'ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės
t» CMcattoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieiu da
lių: flemėii ūkio Švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu; tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu te suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu te kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuvių 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės Ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Euronos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma ffi8.12%' buvo ūkininkai ir po n«- 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba oatvs tmve ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
liuaai lietuvių daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėtus skaityti nebesinori pertraukti. Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli- 

. mai Tėvynei Lietuvai”.
Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $8.00. 

’ Gaunama Naujienose.
Cekj arba Money Orderi siu*! tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusima.

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo te nebūtu su
griovęs gražiai teaugusiu te suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
niu te kultūriniu laimėjimu. Šiandiena, dvasiai galima s?byti. lietuviu

te "prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai Ir po _^ą-

ninkaC arba ūkininkų valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso-

žetnei parašyta, kad pradėju; skaityti nebesinori pcrtrąnkti. Ktivm 

. mal Tėvynei Lietuvai”.

Jau kurte laikas atspausdintą te galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 00 (1860-1980) metų 

Cbicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbut 684 pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyt* pirmas Chieagon_ atvaflavęs lietuyta. ptetnos 
_ > 

nyčios/tstrigti laikraščiai, kuriu vteo buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos: Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinfų. laisvataani&ų Ir

Chicanos lietuvių gyvenimu Ir Jų atliktus darbas 664 pat Kaina

Beturiu kolonijos, ju guornnteuotoa šalpos draugijoe. statytei baž- 
Lte’te ’ - “**? ’—: • “ "

pasaulietiški" choni. 9 bažnytiniai te 314 veiklesnių Jbnonių biofrafi-

kitų organlzarijų atlikti darbai, teteiktos mokykkM, akaltjrlūoateban^ 
kai te kt v

Norintieji Mg knygą Wgyti, prašomi parašyti čeki arta Money 
Orderi - • •, /
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Lietuvos laisvinimo darbui Vasario l$-tos dienos proga, 
duodamas aukas ir ardyti Amerikos Lietuvių Tarybą 
bei Vyriausią Lietuvos Laisvinimo Komitetą. Šie ardo-! 
mieji darbai sunkelė lietuvių išeivijoje pasipriešinimą.. 
Tai buvo pati svarbiausioji reorganizuotos JAV Lietu-.

SECOND-CLASS POSTAGE PĄID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Ratas: 
(n Chicago $30.00 per year. $16.00 _ 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $36.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
qther countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

trims mėnesiams ____ —— $150
------- $2-50

Kanadoje;
metams - - - 
pusei metų
vienam mėnesiui —Z

užgožta a Bendruomenė nebūtų pasikėsinusi į didelės. 
Amerikos Lietuvių daugumos įsteigtą ALTĄ, tai niekas 
Bendruomenės nebūtų registravęs. 1 • »

Daugeliui Amerikos lietuvių dar ir šiandien neaiš-1 
ku, kodėl lietuviai, pačiais pavojingiausiais metais, su-

Dio n rašei o kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams $30.00 
pusei metu $16.00 
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui ----- —.. $3.00

metams

____ $30.00
___
•— s3'00, gebėjo rasti bendrą kalbą ir dirbti.bėndrą darbą, o šian- 

Idien gyvena dirbtinai tos pačios neramuolių grupelės
— į sukeltą nerimą. Naujai atėjusiame biuletenyje savo 
—- svarbiausius bruožus šitaip nusako:,

Kitose JAV vietose; 
metams ___

pusei metų - 5U-0Q

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago 
Hl. 60608. Tęlef. ĘAymarket 1-6100.

Pinigus .neikia siųsti pašto Money 
Orderiu karta su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų lekPwIieniqa, xįįm

Nesutarimų priežastys
Amerikos lietuvių tarpe visą laiką ėjo tarpusavė ko

va, bet ta kova niekad nebuvo pagrįsta melų, šmeižtais..

“Mes esame tie, kurie bekompromisiniai pasi
sakome prieš visus tuos, kurie bando švelninti bei 
nutylėti mūsų tautos pavergimą, kurie giria paverg-' 
toje Lietuvoje išaugusią “didingą kultūrą”, bet ne
mato, ar nenori matyti žiaurios tautinės ir religi
nės priespaudos. >

“Mes esame tie, kurie visomis išgalėmis gina
me ir remiame mūsų pavergtosios Tėvynės ir prie
vartaujamos tautos laisvinimo vaiksnius Mes esą- '

Advokatas Ralph Nader, pasišovęs atstovauti vartotojus, kalbasi su išrinktu prezi- 
Carteriu. Jis matėsi su Carteriu prieš rinkimus, o dabar nori iš jo gau- 

visuomet bus jam sudarytos galimybės pasimatyti su prezidentu, Įsi
norės. Nežinome,'ar išrinktas prezidentas patenkino Naderjo reikalavimą.

me tie, kurie kviečiame visus įsijungti į lietuvybės ] 
išlaikymo veiklą ir vieną bendrą laisvinimo darbą/ 
nes Lietuva yra okupanto naguose.

“Mes esame tie, kurie siekiame vienos, tvirtos, 
plačiąją lietuvių išeiviją apjungiančia—ne vienparti 
nėsLietuvių vieningos Bendruomenės.”
Pasisakymai, išdėstyti mitinginiu tonu, skaitančiam 

nepalieka abejonės, ko siekia reorganizuotoji Bendruo
menė. Reorganizuotos Bendniomenės nariai nesėdi ant

. - .. - - - - ..e . tvoros, kai svarstomi palys svarbiausieji šiandieninio ________ _ ____ _________
tiltus ir apsistojo ties Lietuvos banko skyriais. Kiekvie- i gyvenimo kIa.nsiiTiai. Be A merikos Lietuvių Tarybos grio' nepraustaburnio žodžiais teršti 
nam Amerikos lietuviui buvo aišku, ką ta sovietų invazi- yįmo trukdymų jai atlikti patį svarbiausią darbą lietuvių 
ja reiškė ir kiekvienas Amerikos lietuvis suprato, jog: juos erzina keli kiti klausimai Jie negali suprasti, ko ” 
vienas vyras ne talka. Atėjo laikąs užmiršti menkus !dėl §į0 meto nej Barzdukas, nei Nainys nei Gečys 
skirtumus, bet visiems imtis pačių didžiausių darbų: ainiai nepasisakė dėJ okupanto pasiūlyto ir įvairiausiais

pasivaržydavo del patriotizmo, dęl geresnės ir Lietuvai 
naudingesnės pozicijos, dėl teisės sąvokos ir galimybių 
lietuviams būti galingesniems Amerikoje. Vieni stengė
si įsistiprinti krašto ūkyje, kiti pramonėje, o buvo ir 
tokių, kurie bandė koją įkelti ir į Amerikos politiką.

Nususipratimai pasibaigė,' kai sovietų tankai persi
rito Lietuvos sieną, pradėjo laužytį silpnus Lietuvos

vieningai spausti Washingtoną, kad užtartų pavergtą’ 
Lietuvą.

Šis darbas Amerikos lietuviams ganą gerai sekėsi. 
Kiekvienas žiūrėjo, kad jis galimai daugiau padarytų,

būdais peršamo “kultūrinio bendradarbiavimo.” Ameri
kos lietuviai žino, kad tame pasiūlyme nėra, jokios kul
tūros ir žmoniško bendradarbiavimo. Kultūringi žmo
nes pasikeičia kultūringomis mintimis ‘ tuo tarpu Mas
kvos pasiūlytas bendradarbiavimas yra vienašališkas. 
Jie reikalauja pripažinti jų peršamą “kultūrą”, kuri nė- 

_ J ra jokia kultūra, bet atsisako leisti laisviems lietuviams 
darbų suminėti. Juos žino ir jaunesnieji, kurie kartu pasiūlyti pačių lietuvių laisvame pasaulyje pasiektus 
žingsniavo su vyresniais. Lietuvių tarpe įvairiais klausi-į ‘1> . a
mais prasidėjo nesutarimai, kai karo pabaigoje atsira
do “išminčių grupė”,-kuri ryžosi viską “geriau padary
ti”. Jie atnešė Amerikai Bendruomenę, kurion ryžosi 
suvaryti visus amerikiečius. Viską jie suplanavo Vokie
tijoje, kad galėtų ne tik sudaryti Amerikos Bendruome
nę, bet ir planus tai Bendruomenei valdytį. Jeigu jie 
būtų leidę amerikiečiams rūpintis -visų apjungimu, tai 
šie būtų ir tokį darbą atlikę, bet išminčiai bandė viską 
iš viršaus primestu

Vieton vienos Amerikos Lietuvių Bendruomenės, 
šiandien jau turime dvi. Šiandien mus pasiekė Ameri-

vienoj kolonijoj galėtų tokių pasišventimo ir pasiryžimo

darbus.L'":' / 'A'-/ : —- - -

Okupanto pasiūlytas bendradarbiavimas susiveda 
į bendradarbiavimą su okupanto tarnais. Su pačiais lie-

JUDO “IŠDAVYSTĖS KELIU
Tautos išgamos
(Tęsinys)

Juk Lietuva yra lietuvių, tai 
kiekvieno lietuvio, kur jis begy
ventų, yra pareiga rūpintis sa
vo krašto laisve. O tokia gyve
nimo menkysta, kaip šios kny
gos autorius neturi jokios teisės

Jeigu yra padaryta kaltė — 
yra ir jos kaltininkas. Jeigu yra 

_ turi, būti ir jam

visas blogybes: žudyti žmones, 
Įjuos kankinti kalėjimuose,^psi
chiatrinėse ligoninėse, įskundi
nėti pavergėjui. Jie galvoja, kad 
jie turi privilegijas'kitus žudy
ti, kankinti, ar net tautas pa
vergti. Bet nieks kitas neturįs 
teisės tuo pąt jiems atsilygin
ti. Tenka stebėtis, kaip paverg
tos Lietuvos komunistų rašei
vos, žinodami, -kiek daug lietvb- 
viai nukentėjo pirmaisiais rusų

tuviais bendradarbiauti uždrausta, bet. reikalaujama, okupacijos metais, drįsta tokias 
kad būtų ruošiami koncertai Maskvos parinktų daininin- nesąmones skelbti. ^Tik priši- 
kų ir skaitomos pagal okupanto nurodymus paruoštos įei-uVų
knygos. Kalba apie reikalą“gilin.ti lietuvių kalbos ži
nias”, i 
politinei propagandai plėsti. Jeigu frontininkai aiškiai 
pasisakytų čia suminėtais klausimais, tai įtampa bent 
kiek sumažėtų Amerikos lietuvių tarpe- Bet šiais pagrin
diniais klausimais jie vengia pasisakyti. Jie palaiko ry-

ištremti mirčiai Sibiran, Pravie- 
. .. piškių, Ramių 'miškelio, Zarasų,

bet tikrovėje Vilniuje įsteigtus kursus naudoja Panevėžio, Rokiškio, Mąrijam-
1 j pelės, Červęnėn varomus ir ki

tas žudynes. Kalėjimai buvo pil
ių nekaltų žmonių, sadistiški 
kankinamai jr kj. •

Juk reta šeima liko nenuken
tėjusi nuo siautėjančių komu
nistų ir prie jų ^prisiplakėlių. 
Tai buvo siaubo metas, tik kilęs 
karas sutrukdė 1941 m. biržetio 
jmėB. pradėtą -yykdytį Stakno 

*nąsinį lietuvių išgabę- 
nūną Sibiran,

Tąigi pirnneji Laejtuyps žjmo- 
rūų Žudymų, jų kankinimų,

kos Lietuvių Bendruomenės centro valdybos biuletenis' sus su atsiųstais sovietų valdžios menininkais klausosi* 
Nr. 44. Pasirodo, kad reorganizuotoji Bendruomenė tu-Į jų liūdnų dainų, tariasi su jais, bę£ niekur nedustą dųpjį 
ri savo skyrius, siuntinėja informacijas ir rūpinasi bend j tų susitikimų ir pokalbių rezultatų 
raišiais lietuvių reikalais- Šiame biuletenyje yra
ryškesnės mintys ir apie pačius svarbiausius nesusipra-1 juos bando skaldyti. Bet tai nėra toks lengvas_ dalykas, 
timus lietuvių tarpe. Biuletenyje sakoma, kad maža-sau- Amerikos, lietuviai .yra susipratę, Lietuvos laisvės įdąu- 
jelė frontininkų, talkon pasikvietusi prie lietuviško gy- simas jiems yra aiškus. Jie žino, kad bendradarbiavimas 
venimo nepritampančius akiratininkus, ėmė grobstyti su Maskvos agentais pavergtai Lįeįuvai laisvės neatneš.

kelios* Frontininkai,-nepajėgę įtikinti Amerikos lietuvių,

nepadarytų nusikaltimų. Ir iki 
šiai dienai Lietuvos pąyergėjąs 
nepasmerkė tų sayo įvykdytų 
žvėriškų nusikaltimų prieš Lie
tuvių ir kitas pavergtas tautas, 
o tik kaltina kitus. Stengiasi 
čiulbėti nekaltos Įakštingalės 
balsu.

Taigi nekaltų lietuvių aukos 
ir kančios įpareigoja mus, lais
vėj gyvenančius, parodyti pasau
liui Lietuvos pavergėją tikrąjį 
veidą, žmonių naikinimas, Jų 
terorizavimas yrallętuvps pa
vergėjo mygiamas amatas, nuo 
kurio nukentėjo šimtai tūkstan
tių Sėtuvių. '. (

Pasiklausykime truputį ko
munistinių nesąmonių. Jei kas 
slėpėsi nuo pavergėjo miškuose, 

. . . . ar pabėgo svetur laikomi ųž-
munistinė vergų impėrija. : ųkietėjusiaiš niekšais.' Km prie-.

Visi tie, kurie žudė, s u darinė- šinosi ginklu rusams'-— gynė 
jo, išvežamųjų Sibiran sąrašus, Lietuvos laisvę, tuos vžukna 
kankino nekaltus žmones, ne- " ”
žiūrint, ar jie buvo Hitlerio ger
bėjai, ar Stalino garbintojai, tu
ri būti pasmerkti ir reikiamai 
nubausti.

Eilės masinių žudynių, kaip 
Katyno ir kitų, įvykdytoj^,, 
šiandien drįsta kaltinti kitus, 

žudynėmis, o savo žvėriškus dar
bus — kruvinas rankas bando 
apmauti baltomis pirštinaitėmis.- 
Sužvėrėję tarybiniai aktyvistai 
drauge su enkavedistais padarė 
siaubingų nusikaltimų Lietuvos 
žmonėmis. Jų teroras buvo — 
sutrypti nepriklausomą Lietuvą, 
jos žmones* naikinti — pasinau
doti jų, kaip vergų, darbo jėga.

Turiu giminių, kurie kaip dar
bo vergai paguldė savo kaulus 
Sibiro taigose. - Turiu giminių, 
kurie buvo Červenė? varomųjų 
kolonoje ir buvo šaudomi; turiu 
artitimųjų, kurie kalėjimuose bu
vo tardomi, sudistfškai kankiną- 
mi, daužomi, net įkaitintos vie
los buvo panagėsna kišamos ir 
tik todėl, kad prisipažintų prie

knygos recenzija
mimų Sibiran meistrai buvo (dar 
kąrųi neprasidėjus) Lietuvos pa
vergėjas ir jam parsidavę talki
ninkai. Todėl ir pavergtos Lie
tuvos komunistiniai rašeivos, 
vardan tiesos, rašydami apie ki-

iuyaį, turėtų prisipažinti, kad 
jie pirmieji pradėjo tas' žudynes 
— lietuvių tautos naikinimą.

Nėrair nebus gyvenime tokios 
teisės, kad vieni gali žudyti ne
kaltus žmones ir dėtis nekaltais 
Angelais ir kaltinti .kitus už to-

- . . - _ i. - .

gaujomis, banditais. Kas talki
no rusams Paikinti lietuvius, tuos 
vadina tarybiniais patriotais. Vo
kiečiu okupacine valdžia Lietu
voj, bet tokią pąt rusų okupaci
nę valdžią Laętuyoj jap Vadina 
“išlaisvintojų” valdžia. Vokie
čiai pavergė Lietuvą, rusų Lie
tuvos pavergimą vadina Šiais-
tinimu.

Jeigu tarybinis agentas, šni
pas ar įskundėja?, tai jis kilnus, 
bet jei kitos valstybės, tai niek
šas, parsidavėlis, liaudies prie
šas, ' Taigi, pagal šį komunistų 
matą ir mūsų nenaudėlis, rusų

‘kilnus”, nors jo darbai niekšin
gi — padėti rusams palaidoti 
Lietuvą.

Ivanas D. tvirtina: *kad ir 
kaip šiandien užsienyje kai kam 
nemalonu, bet slaptoje dvikovo
je iniciatyva iš pat pradžių bu
vo tarybinės žvalgybos rankose” 
(134 psh).

(Bus daugiau)

ANDRHJS MIRONAS

MIRTI
Smagų basopus kojomis pabraidyti, pajuntant švaraus> jp mažuosius Klare Springs žvėrelius. 'Tūzų ausys. Seniau indėnai naudodavo šiuos augalus
-smėlio vėsumą, saulei nusileidus. , Ui>ehebe Krateris (U. Crater). Prieš 100 metų smar strėlių kotams gaminti, todėl ir dabar piktžolės vadi-

Teleskopo Viršūnė (Telescope Peak) pasiekiama kus drebėjimas ir ugniakalnio išsiveržimas pa- narnos arrow-weed (strėlių piktžole). Iš pietinės Vel-
— - liko šią mylios platumo ir 660 pėdų duobę. .Kraterio nio Kukurūzų Lauko dalies eina žvyruotas kelias iki

ąįenų-vulkaninės kilmės, pelenams oranžinį atspalvį te'Salt Creek (druskos upelio), kuriame veliasi reta 
kia beoksiduodančios geležies rūdos. Grįstas kelias at-j dykumų žuvis, vadinama pupfich.

p veda prie kraterio, bet paėjus apie pusę mylios į pie
tus per akmenis ir uolas, yra kitas, mažesnis ir, pagal 
geologinius metus skaičiuojant, labai dar jaunas (200 
metų) krateris, vadinamas Little Hebe.

Urvo Tarpeklis (Grotto Canyon) pasiekiamas džy- 
pu, paskui pėsčiomis. Giliuose ir siauruose tarpekliuo
se matyti gilios olos, pasidariusios nuo liūčių.

pėseiomis 7 mylių taku iš Mahogany Fiat Tai aukš- 
Raudonmedžio Ploštuma (Mahoganj flat) yra aukš viršūnė ne irk visame Mirties Slėnyje, bet ir

ciausias Mirties Slėnio taškas (8133 pėdos), įmano- pąnamįnt kalnagūbryje. IŠ čia apmatomi Las Vegas 
nuėstą fNevadoje) supantieji kalnai rytuose ir aukš
tieji-Sierra Nėyados kalnąi vakaruose. Nepaprastai 
paikus reginys ir nesunku lipti aukštyn tarp kvepian
čių pušų (Rristlecone pine), jei kalnuose nėra po žie
mos užsilikusio sniego. fStagS kopiant, patartina pasi- 

ma 127 keliu nuo Shoshone miestelio, esančio už Mir-I |eįrautį Wildrose Ranger- stotoje, ypač lapkričio-ba- 
ties Slėnio T. P. ribų (17 mylių). Penkiolikos akrų< iandžio ^ėnėsių laikotarpyje. ' 
ežerų ir pelkių plotas yra tartum kokia dykumų oazė.
visame druskų ir plokštumų regione. Pavasarį, kai) Tito Tarpeklis £Hta9'4Č£nyon) pasiekiamas vienos 
Amargosa išdžiūstantis upelis pasipildo vandeniu, te- krypties dulkėtu kelių nuo Beatty Miestelio (Nevado- 
kėdamas ir per pelkes, čia sustoja įvairių keliaujam je) už Mirties Slėnio T. P. fibų, išsukant iš 58 kelini (Salt Pools). Senovėje Mirties Slėpto ežerams iigara- tos žmonėms naudotis, matomi ypatingai gražūs vaiz- 
ėių paukščių karavanai. Taip pat galima matyti dau- (apie 9 mylias išvažiavus iš Beat to). Kelias tačiau už-j vus, kieta druskos plutą susimaišė su žvyru. Geologai’ dai į tolimuosius kalnus, kurie aJrodp Aųeįpi.’fcrlųmp*

mas pasiekti automobiliu, jeigu kas nepąiso dulkėto 
kelio. Iš čia matomas visas Mirties Slėnis iki pat ryti
nių jo šlaitų.

Saratoga šaltiniai (S. Springs) yra visiškai pieti
niame Mirties Slėnio T. P. gale ir lengviausia pasiekią-.

Velnio Skylė (Devil’s Hole) yra už Mirties Slėnio 
T. P. riba ir į ją eina tik negrįstas kelias. Tai 40 x 8 
pėdų gili vandens duobė, kurioje gyyeaa minėtosios 
pupfish žuvelės, čia yra platforma tyro, melsvo van
dens stebėjimui olos angoje.

Zabriskio Taškas (Z. Point) yra šviesiai rudų (bei-
Velnio Golfo Aikštė (Devil’s Golf Course). Pusiau- I ge) uolų formacijos buvusiame kadaise, ežero dugne, 

kelėje tarp Artist’s Palette ir Natural Bridge randa- (Tokių spalvų nuosėdos susidūrė tarp 5 iki 10 milijonų 
mas virš mylios ilgio rupus kelias į Druskos Balas metų prieš mūsų erą. Nuo aikštelės, specialiai pądary.

Z e *1 \ V * r * T ♦ • ' v • V * v* a • m • • w M •

apskaičiuoja, kad druskos nuosėdos žemėje siekią 
1Ū.OOO pėdų. Stumiamos gilumos kapilianiroo jėga; 
aukštyn, veikiamas kristalizacijos dėsnių, aplygina-* 
mas vėjo ir lietaus, trumpų viršūnių karbuotas pavirJ 
šius pasidaro purvinai rudas, kįek pažilintas baltais 
nutęsimais, tarsi bo.rakso plaukais. Ątsiranda atsitiks 
tinės druskos balos, nes vandens lygis kone siekia įę-. _ __ _____ ...

žymus tarpeklio sienose. Netoli Klare Springs keliasimės paviršiaus. Vanduo dažnai išgriauna (druskos pšu-4 tių žvėrių nugaros. Taip ir norisi pavaikščioti tų «m-

giau laukinės gynūnijos, įskaitant ir retąsias dykumų• darytas yasąręs karščių metu. Staigūs pakilimai pa- 
žuveles — pupfisn.

Smėlio Kopos (Sand Dunes) trupuį primena lai
dos kopas, bet Lietuvos kopęs bailesnio smėlio apima 
ir didesnį plotą. Saulės tekėjimas, saulėleidis arba 
mėnesienos šviesa teikia kopoms dramatiškumo, su toli 
nutystančiais šešėliais. Aksominės kopų viršūnių lini
jos tada atrodo tartum iš popierio išpiaustytos sienos.
Lygiame smėlio paviršiuje galima pamatyti žvėrelių įsirėžia į gilų kalnų išpiovimą, kur randama atskirų tą, bet ir vėl užpilą erdvę iš naujo kristalizuodamas iri garų “kaiijajs”. Ir mes, kaip daugumu keJįaųĮtęjį, 
p ’•kus. Už kopų, melsvoje tolybėje dunkso aukš-. rauounų u«ih mm hoksciu. rveoas pasioaigia, i isKtiuamas pavHjium. oiujc p,
tieji kaun i, šie smėlio supūstymai susidarė iš vėjo 1 nusileisdamas per didžiulę žvyro užpiltą aikštę. Tito čioti, nes galima įklimpti lyg J eĮŠetęi 
atnešamų Go’tonwood kalnų kvarco dalelių. Vėjus i Tarpekliu geriausia važiuoti ąnksti rytą,
užstojantieji ka’nai ir priešingos krypties vėjai nelei-l kant, kai ji būna užpakalyje, suteikdama progą foto- 190 kelio, kuris yra pagrin<tinė Mirties Slėnio ašis, že- 
džia kopų smėliui išsidraikyti po visą Mirties Slėnį, grafams užfiksuoti šį grožį. Taip pat galima stebėti mes iškilimai.su piktžolių kupstais atrodo lyg kuku-

I laipsniui įveda į gražių vaizdų tarpeklį. Apie 1; my
lių pavažiavus, senos skardinės lūšnoj ir. prasižiojusios 
kasv-klų angos rodo kur kadaise buvo Leadfield mies
telis. Netoli' miestelio liekanų tarpeklis siaurėja ir ky
la, o uolų spalvos iš lyškiai žemėto pasikeičia į švel
niai pilką ir rusvą toną. Titaninių upių sugriuvimas

įe matomą dykuma ęaųjęs tekėjųųo spinduliai ^den
gia auksu su kontrastimais žešėtiais- Buvęs ežero dug
nas išvagotas įvairiausiomis raukšlėmis, vis
kas lygiausiai nušlifuota, kadangi visa tai buvo po 
vandenių. Jlk aukštesnių uojų viršūnėse matęsi nuo
sėdų sluoksniai ir pačios viršūnės jau daug tamsesnių 
spalvų. Iš aikštelės ŽJūrmt, atrodo lyg daugybę

udonų uolų iki 60 pėdų aukščio. Kelias pasibaigia, I iškeldamas paviršium, šioje vietoje pavojinga vaikš-1 fotografavomės šiame gražiame gamtos t'*baifcoDe’’
—‘ ”, ”” T’ri '*:į\ū-NTi **

saulei te- ' Velnio Kukurūzų Laukas (Devil’s Cornfield). Prie | Slėnio pagrindinės duobės,

{Bus 4apgiap)

nors jis didesniais kalneliais iiždengtąs

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — Tuesday, Decembw' 2», |976 ,

i%25c5%25a1kilimai.su


Te let. BE 3-5U93

‘demonstracijas surengė komu

Tel. 737-5149

(Reguliari prenumerata

'Tikslus adresas) MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HOW TO CUT AND ŠERNE FRESH PINEAPPLE

(Bus daugiau)

PUT BACK IH WE 
;503AH6 PKH-n

DR. K. G. DALUKAS 
AKUtERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sc, Pulaski Rd. (Crawford

Medical Budding). Tel. LU 5-6446 
Pruma ligonius pasai

ei neatsiliepia, skambinti 374^C4

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPfcClĄLYdE AKIŲ LiGuS 

39U7 West lu3rd Sireet 
V''|o”*ios p?«tal susitarimą

5?0 REMOVE THE Frajrr, 

IMSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUTALL THE W AROUND.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBtLlAMS PASTATYTI

Prašome iSsirpti ir prisiušti 

su virs nurodytu 

premuneratos 

mokesčiu ,

i0>AY THE PINEAPPLE ON H5
SIDE .WITH A LARGE, SHARP s. <' 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTOM THROUGH THECKOWN.

LOOKING PINEAPPLE HAS JOUNtS 
AHOME IN YOUR KITCHEN,YOU ' 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TOCUT AND SERVE 
THIS PELICACY.WELL.rrCDULPNT 
BE EASIER. .

N ARI Al:
Chicagos 
r -4 it'll Lietovlu
laidotuvių
-direktorių
Astiuciacijos

MOV IN G
Apdraustas j>*rkraustyma> 

it ieainu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

i’ naujam skaitytojui 
tik už ?5.00 metams!

$10.00)

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

kių spindulių 
sykiu greičiau už garsą, 1,350 
mylių į valandą.

Aš žinau, kad panašus skrai 
dymas bus ateityje. Mes gal

“NEPRIKLAUSOMA LIETI’V 
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
,i(/ 2533 W. 71st Street
x '> Telef.: GRovehiU 6-2345-6

Gėlės visoms progoms 
BEVtKLY NillS uEu.NYčIA 

twcyi ojia aiKcci
Telefonai: PR 4-0833 ft PR 8-0334 

Taip pat naujoji Barbaros n 
Gene Driship Krautuve

THE DAISY STORE 
9918 Southwest. tiwy,..Qoak Lawn, 

til. 499-1318

GAIDAS ■■ DAIMIC
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. jfAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
. _ . Medicinos direktorius.

1938 SJYianheim Ra., Westen este r, H1
VALAM DUS: 3—9 darixr dienomis b 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
.teU>A-2/2/ arna 502-2728

“Concorde” kapitonas man

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. oVvh Ave^ Cicero, 11L Phvne: OLympic 2-1003

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«l*f. 695-0533 

Fox Valley Medical Canter 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

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

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
' TeL: fXrda 7-1741 -1742

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKH

] Už 15 minučių muins prane
šė, kad lėktuvas jau, pasiekė 

.garso greitį. Tai reiškia, kad 
j lėktuvas jau skrido garso grei 
i čiu. Kadangi skrido dviejų 
> garsų greičiu, tai jis kilo dar 

. , . . . , , i aukščiau ir skrido dar grei-diskini pasakyta^ kad lėk

ys, tai jam taip aukštai pakilti ir 
bus uždrausta pasiekti ti, kur tu skrendi ?

ar kurį kitą kraštą.

ANTANAS M- PHILLIPS 
TOMAS ik LaLiRTNAS LABANAUbKAS

3307 So. Lll'UAMCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — PHne apdraudė 
ŽEMA KAINA - 

R. i E R t NAS •
Tel. WA 5-8063

"Al ivfeta, afė|av | paseufL kad kiekvienas, kurie tiki j mene, ne- 
paeilikty tamsybile". — Jono 12:46.
Pats Viešpats Jėzus Ir Šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki

mu mes esame vedami j Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
juo labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami j ji dė
mesį, lyg į kokį žiburį, šviečiantį tamsioje vietoje. (2iūr. 2 Petro 1:19). 
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant”. Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
Šviesa mano takui”, “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 
Psalmė 119:105; Pat. 623.

Visi žino, kad mirtŲ yra Saun b paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? ] tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtie*", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVtST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RATTO TTRINtTOJAJ

tuUL PR 942V

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
IR Gm. :LRS LIGOS

2859 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

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

• Visų pirmiausiai yra būtina 
prieš kuo geriau ir giliau j>a- 
žinti. Tai, ką komunizmas savo 
vilione jau pasiekęs, aiškai ro
do, kiek mažai mes komunizmą 
ir sovietinę strategiją pažįsta
me.

Ne bukapročiams suprasti okupanto 
propagandos plonybes!

Kalėdų šventėm

P: J. RIDIKAS
S3S4 So. BALSTED STREET Phone: YAri» 74*11

P. SilfiKIS, 0. P. 
k • GdLO I A

AS Aparatai • Protezai. Med. Ban

t tAcch Support*) ir L L
Yri., tf—* ir Se^iaoiciuais 3—J
ooO Weft 63rh 5h, Chicnyo II L 9062

G&emove -re rt WfLe «om both SHELLS. KALVI 
FRUTT LEHGTMWWe. SLICE OFF CORE <TAP P6KT16H') 
cfeAh 
SHELL.

^©i-4oU5 
CHIRURGIJA 

/WESTERN AVfe.

Minėjau gimtadienį mėlynoj aukštybėje 
Rašo Vladas Rasčiauskas

REZ.: GI 8-0873

DR.VV .JblSliV -1LLS1N A>
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GlNČKULvūlNE CHIHUROIjA
613z So. Kedzie Ave., WA 5-26/0

Valandos pagal susitarimą. Jei neai 
j. siuepia. sKammnu Ml 3-0001.

— kaip toj evangelijoj — ėmė > 
svaidyti akmenis į asmenis, lyg 
patys būtų be. nuodėmės, — 
garantuoti šventuoliai. Įdomu 
kaip pasijaustų kai kurie tėve L 
liai, jei kas kun. Kezį sekda- — 
mas, imtų skelbti jų privataus 
gyvenimo “rekordus’.

Sakoma, jei Dievas nori ką 
nubausti — protą sumaišo. Ir 
šiuo atveju, tur būt, bus taip 
atsitikę: įsileidę bolševikinę 
propagandą j Jaunimo Centrą, 
dabar jie bando apšaukti ko- 
munistaies tuos, kurie tam prie 
šinosi. Tatai, jėzuitams nenau 
dotinas Maskvos jnėtodas. | 

šis įvykis, sukrėtęs Čikagos 
lietuvius, privers daugelį pers : 
varstyti iki šiol jėzuitams ro- / 
dytą pasitikėjimą. Įvykio švie
soje gal suprantamesnis bus 
ir jų jaunimo “auklėjimas’, 
kada per eilę metų nuo Jauni
mo Centro durų skautiškas 
jaunimas išvežamas stovyk-

ka nėra tiek išvy sty ta, bet ge
riausieji technikai jau žino, 
kad taip skristi gožimą. 
Mūsų laikais gaminamos skri
dimo mašinos dar neapsimoka, 
žmonės prie greito skridimo 
dar neįpratę, bet ateityje ma
šinos apsimokės ir keleivių at
siras. ' r

Kai lėktuvai pradėjo kelei
vius vežioti, tai pradžioje taip 
pat neapsimokėjo, o šiandien 
Amerikos lėktuvai stumia lau
kan ne tik geležinkelius, bet ir 
garlaivius. Kas šiandien norės 
važiuoti į New Yorką ar Los ‘ 
Angeles keleiviniu traukiniu, 
kada į kelias valandas galima 
tuos miestus pasiekti saugiais 
lėktuvais? ‘

‘Mūsų
ėmėsi flauti, atrodo, tyčia, kad jis ne- 
a^ne-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET ' RI public 7-121J
2314 fyfesT 23rd PLACE Virginia 7-€«7.’;
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hiūs, 111. 974-411 1

GEORGE F. RUDAIINaS
3319 So. L1TUAN1CA AVfe. Tel: tArds 7-1138-1139

SOPHIE BARČUS
RADUD ŠEIMOS VALANDOS

- - *1 z
Visai programos ii W0PA, 

1490 Wl. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet — Seštadienj 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
▼ai. ryto.

Talef.: MErtilock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
■ _r w in^ lOlWM

į salę — voš 26. Tvirtinama, 
kad per kavinę ir vienuolyną 
atėjo antra tiek.-Taigi, su vi
sais Zalatoriais, šulaičiais fil
mus žiūrėjo - apie 50 asmenų. 
Tiek dėl paties.įvykio.

Užuot supratę savo klaidą 
ir bandę j% atitaisyti jėzuitai, 
kun. Kezib redaguojamose 
‘Mūsų Žiniose’, ėmėsi melo ir 

, šmeižtų.- Pirmiausia,- XII. 12. 
r ? Biuletenyje paskelbė: “Prie ai 

3 toriaus užpolė kunigą”, nuo 
pradžios' iki melagingą 
pasakėlę. ‘Kunigą; užpuolusioj’ 
delegacijoj ’ bė-kitij žinomų 
Čikagos lietuvių, buvo Sibiro

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WČSi 71»'t STREET 
Ofisas: HEmlock 4 5849 

Rezid. 388-2x33 
OFISO VALANDOS: 

.Irmadiemais u ketvirtad. 1—« vaL 
anirad.. penktaieių nuo 1—5. tre< 

ir šeštad. tiktai susitarus.

LIŪDESIO VAtlNDOJ į
šatHtf [įMAŽEIKA* EVANS

' UIDOTUViU DĮR6KT0RfAI I
6845 Se. Westen Ave. Air Conditioned Chapel and 1

REpublic 7-8600-8601 FacUitiei 
teū. kurie rymu Utoie «lerto dxlyw r»a»Ime kopšaz ««« !»«:

ąlėtu dalyvauti “Pavergtų

suplanuotas su nuleidžiamu ir 
pakeliamu snapo. Planuotojai 
įsižiūrėjo į pačius didžiuosius 
paukščius kalnuose į dykumo
se. Pasirodo, kad tie paukščiai 

ėjelio, jokios raketos ar ko- nusileisdami ir pakildami nu
skrenda du leidžia snapus. Matyt kad šito 

kiu būdu jiems lengviau pakil 
ti ir nusileisti.

: žvalgai nepas-j 
tebėjo kad nelemtąjį taikos ba

i asine į landį” pikėtavi šauliai, buvę 
>akelfa, iš- nys- ne* delegacijos nepaveikė, kariai ip jų vadovybės, Sibiro 

prie^tkiA Hshimia ^UD- Kezio. Provincijolo kun. J kankinys J. Kreivėnas, keturios
- - suruošusios kun. Ke-

žiniškain paukščiui prasipiau- traukė jėzuitams gėdą bei iš- zio primicijas ir Čikagos lie
ti skylę ramioje erdvėje. Lėk- niekino lietuvių aukomis pas- tuvių organizacijų nariai ir jų 
tuvui būtų sunku prapjauti ra tatytą Jaunimo Centrą.
miai stovintį ervės orą ar ko-1 Nežiūrint didelio šalčio, fil

vadovaL
Kas blogiausia, kad, užulot 

kią kitokią medžiagą. Bet kai mi? demonstravimą (NIL 12.)' pasvarstę kodėl piketuota, jie 
smaigalys tą endvę praduria, piketavo pėr 200. Čikagos lie- 
-tai motorams jau daug leng- tuvių su atitinkamais plakatais 
viau į tą plyšelį gali įkišti ir Plakatų priškaityta virš 70, žiū 
visą gražiai išlenktą lėktuvą, rovų, nuėjusių per piketuotojus

Noriu pasakyti, kad “Concor
de” kyla kiek kitaip, negu ki
ti lėktuvai. Patiems didiesiems 
lėktuvams reikia įsibėgėti. Pri 
valo bėgti pirmyn ir “Concor
de^ Bet jam labai didelio lau
ko nebereikia. Nespėjo jis atsi 
plėšti nuo žemės, tai gali šaky 
ti, kad jis kylą stačiai į viršų. 
Kokiu kampu jis kyla, man nę 
pavyko nustatyti, po 
neturėjau astroliabijos, 
galėčiau kilimo kampą hušta- 
ty-ti. Tiek težinau, kad pradė
jus milžiniškam paukščiui kil 
ti, aš gulėjau ant iiugąros. Kai 
lėktiriaš Movėjo; žemeję, lai 
savo sėdynėje šedejhu, kaip , . ..
paprastai. O kai lėktuvas pra- . . , -.
dėjo kilti, tai nejučiomis as at į ‘ J

• ' xt- :zuitams Jonas Tijūnas,sigubau ant nugaros. Ne visai, ,.®’ , , r -i Sekanaąme XII. 14.bet buvau daugiau ant nuga-, Z,. . Žnių biuletenvje jie
tos, negu ant sėdimosios. tu • \ . -.. . .. . I nagnncti” piketuotojų
l'Nefriikiu li^uvaš ’iškilo 3$,^ nybes, prieidami išvados, kad t Tautų” demonstracijose. 
000 pėdų ankštumOTi. Dar už 

buvo

giau matyti, kur lėktuvas ky-- 
ia ir kurioje vietoje jis pla- _ „ . __ . . _
nuoja nutūpti. Snapas išsitie- paleido bolševikinį taikos ba--ruomenės ir Nacių elementą?, 
šia, kai lėktuvas pakyla reika- landį,’ leisdaini'Jaunimo Cent Jėzuitai nei jų 
lingon aukštumon ir planuoja re demonstruot okupan'" “ 1 —
šauti į priešakį^JTada kapito- suktus filmus. Nepaskiri 
nas lėktuvo snapą 
tfetia, o ’-į _______
smailą peilį, kuris padeda mil- Kijausko sutvirtintas, jis už-j ponios.

Realesnio, žvilgsnio reikalin
gas ir tautinės drausmės klau
simas. Tautinės drausmė yra 
vienas pagrindinių laisvės ko
vos elementų. Tačiau, jei tauti
nas drausmės doktrina nekelia* 
ąbejthiių, jos praktinis pritai
kymas yra apgailėtinoje padė
tyje- Visi žinome, jog nusižen
gimų tautinei drausmei esama 
tačiau iki Šiol net nešame spri-1 
hrtėję prie vieningo nusistaty
mo, kaip tautinės drausmės- nor 
mas taikyti konkretiems atve
jams taip, kad drausmės sąvo-1 
ka turėtų prasmės.

Algirdas X Kasulaitis, Ko
munizmo grėsmė dnigra- 
djos kryžkelėse.

e*. K. A. V. JUČAS
My-444) 

□GOS LIGOS 
‘ Vujž 
5214 n. WESTERN AVE^ 

Telefonas atsakomas 12 vaL

;DR. EkAHK KECKA5
OPTOMETRlSrAS

KALBA LIETUVIŠKAI- 
2618 W. 71st St, 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
pagal susitarimą. Uždaryta tree

lEONAS ŠEiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLES IR . 

PROSTATOS CHIRURGIJA ’ 
2656 WEST t>3rd STREET 

VsL; anazad. nuo 1—4 po pietų. 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso teist: 776-2880
N«u|«s raz. te|ef>; 44d-5545’ - 

JX-Y1I n niBi ■■■■ I ■ ■ ■ i.mf.im " ■■

DR. VTT, TAURAS 
ururfOjAo iR CntKMKuAi 

Hsnare praktika, spec. MOTEkV upę 
Ofi&as: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFJSO VAJU; pirm., auurad., trečiai 
u k-LAAAi. 2.-* h o-b vai. vaK. bešiadit 
maut ^4 viu po pietų u kilu iaus 

spagai susiiaiinią.

Kaip rengiausi savo 75 me-ino lėktuvo, kurio snapas būtų 
tų gimtadienį paminėti pačio- taip nuleistas. Pasirodo, kad 
je aukščiausioje aukštybėje, lėktuvo priešakys specialiai 
taip ir padariau. Europon skri 
dau prancūzišku ‘•Concorde’*, 
kuris iškyla gt>,(MX> pėdų aukš 
tumon ir, niekeno netrukdo
ma — jokio dibesėlio, jokio

Kaip ten bebūtų, galiu šian
dien pašaKyti, kad turiu su
pratimą, kaip pats naujausias 
lėktuvas atrodo ir kaip žmogus 
jaučiasi, skrisdamas du.kartu, 
greičiau negu garsas. Turiu 
pasakyti, kad juo greičiau 
skrendi, juo naudoji naujesnį 
lėktuvą, tuo geriau jautiesi; — 
jautiesi kaip aras, pakilęs į pa
dangę kurs išskečia sparnus ir 
nejudėdamas dairosi, kaip tie 
žemės kirminai po purvyną 
braido. Panašiai dairiausi.ir 
aš, išskėtęs ne savo, bet moder 
haus lėktuvo sparnuš. Turiu 
pasakyti, kad nejutau . jokio 
skirtumo. Nesisuko galva, nes 
kandėjo krūtinė, netrūko oro. 
nei kylant į dangų, nei skrėn- 
‘dant mėlyniausiomis aukšly- 
bėiiiis. J -. . ;.

Kai aš kur važiuoju; tarpus- . _ 
valandiš vienon pusėn, ar ki- poros minučių jis jaii 
ton pusėn nieko nereiškia, bet 40(000 pėdų aukštumoje 
kai skrenda patys didžiausieji lėktuvas buvo 60,000 pėdu aūkš 
žmonių perėti paukščiai, tai tu moję, tai jis buvo savo skri- 
kiekviena minutė jiems turi di dimo-take. Jis buvo tikras, kad 
dėlės svarbos. Pats “Concorde”. niekas po kojomis nesimaišys, 
vra kaip užsuktas laikrodis. Jis niekas jam kelio nepastos ir 
turi prisilaikyti visų sutarčių, niekas neklaūsinės, ar jis turi 
Jis privalo išskristi sutariu lai- leidimą ten skraidyti. Iki šio 
ku, jis turi teisę nusileisti tik meto niekas jam kelio pastoti 
jam nurodytu laiku. Jeigu jis negalėjo neš nepajėgia
susitarimų nesilaikys, tai jam 
iš viso 1 
Ameriką

Laiške man buvo nurodyta,' 
kada lėktuvas pakils, o aš bu
vau prašytas, kad būčiau lai
ku. Man negrąsino, kad manęs! 
nepaims, kad man nebus vie-: 
los kitame lėktuve, bęt man 
buvo 
tuvas kils lygiai 1:00 vai. po' 
pietų, ir kad mano pareiga ja
me būti dar prieš pirmą.

Mane sudomino lėktuvo sna 
pas. Jis buvo pakabintas, tary
tum paukštis ieškotų brangių 
akmenėlių. Nemačiau nei vįe-



MAGDUTĖS MARGUMYNAI
?xaudin’4i i-atarimai ir įdomus 

dalykai
• Padėkos Dienoje, valgant

kalakutienų, daugeliui kils klau 
s inus, kodėl anglai ir amerikie
čiu tą paukštį vadina turkey 
lygiai tokiu pat vardu, kaip ir 
Turkija? Tikrumoje Europoje 
kalakutas gavo to krašto pava
dinimą. Kai tas išdidus paukš
tis iš Amerikos buvo atvežtas į 
Europą, kai kurie europiečiai 
galvojo, kad jis yra iš Turkijos, 
todėl ir pavadino tuo vardu, 
Luris greitai prigijo. ■

• Citrina savyje turi ne tik 
vitamino C, bet yra geras vais
tas nuo nervuotumo. Citrinos 
gimtinė yra Burma ir rytinė In
dija. Arabai augina jas Persi-

• Nedaug kas žino, kati mal
tų misą pradėjus vartoti pabal- 
tiečiai, latviai, estai ir suomiai. 
Jie mėgo smulkiai sukapotą įnė

valgyti žalią. Tai patiko ir atsi
lankantiems tuose kraštuose 
Hamburgo pirkliams, kurie šį 
skanėstą gaminti ir valgyti iš
mokė 1 lainburgo miestelėnus. 
Iš čia kilo ir hamburger pava
dinimas. Amerikoj vokiečių vi
rėjai paruošdavo žalią mėsą ir 
ją vadindavo Tartarų steiku. 
Dabartinis hamburgeris buvo 

1 išrastas tik 1SM)4 m. St. Louis 
mieste nežinomo asmens laike 
parodos Louisianos nupirkimo 
proga. Jis keptos mėsos paplo
tėlį uždėjo ant specialiai keptos 
bandelės. Dabar trečdalis jau

joje ir Palestinoje. Laike Kry- tienos suvartojama maltai mė
žia us karų prancūzai parsivežė sai ir iš jos gamintamiems pro- 
eitrinos sėklų į savo šalį ir ka- duktams. Britų gydytojas dr. 
ralius IX propagavo citrinų au- Saliesbury patarė savo pacien- 
giniiną. Kolumbas, važiuoda- tams valgyti specialiai pagamin 
mas i Ameriką, buvo sustojęs tą steiką ir įamžino savo vardą 
Kanarių salose ir iš ten atvežė Salisbury steiko pavadinime, 
citrinų ir apelsinų sėklų. Iš cit- • Per šventes daug kalbama 
rinų sunkos pagamintas gėri- apie maistą tik pamirštama pa- 
mas, vardu lemonadas, jau se- grindinis maisto produktas — 
nai yra gerai žinomas, tik jį duona. Ne veltui ji yra minima 

gėrimų rėkia- Viešpaties maldoje, ne veltui ją 
Citrina vartotina ne tik pirmiausia valgė ąstonautai 

gėrimui, bet ir salotų bei kito- Buzz Aldrin, nuskridęs į mėnu- 
kio maisto paruošimui. Jį. Jis, pagal pirmųjų krikščio

nių paprotį, išgėrė ją vynu. Tai
gi duona jau nuo seni] senovės 
ėjo religines apeigas. Senovės 
žydai ją škilmingai kepė ir val
gė švęsdami savo laisvės šven
tę — Passover, šios apeigos yra 
išlikusios iki šių dienų. Seno
vės graika turėjo duonos die
vaitį, vardu Demeter ir šventė 
duonos šventę, Primintyvus 
žmonės savo urvuose kepė duo-

nių parodėlė, Vakarę-baliaus 
programoje dalyvaus dail. Jur 
gis Juodis, rašyt. Si. Tamulai- 
tis, muzikai Mateika ir Armė
nas, E. Rūkštelienės vadovau
jamas moterų oktetas.

I — Solistai. Gina Čapkaus- 
kiene, V. Verikailis ir R. Stri
maitis, taip pat muz. J. Gove- 
das sudarė dainos meno vie
netą ir ruošiasi koncertams.

— Ričardas Simaniūkštis ap 
siėmė tvarkyti Montrealio šau- 

Jių kuopos steigiamą bibliote
ką. Lietuviškas knygas ir raš
tus priima kuopos būstinėje —r 
Aušros Vartų parapijos salėje, 

■‘jis pats bibliotekai - paaukojo 
1200 lietuviškų knygų kurios 

sudaro gerą pradžią ir tvirtą 
/ pagrindą naujai kultūros ins

titucijai.

užgožė įvairių 
mos.

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuva, besimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusia asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 200 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGiETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 95 nsl. $1.50 Yra tain na* 
ię*7Pi-cta * a neri n kalLs ,,-- • 4

M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Pakarkfis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

viu

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų (r pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
iAUJlEMUMb Cemei suėjo 60 metų Minint tą sufcAfctĮ. gerbiant pirmoj 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmt 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
biamaj Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja oi Lietuvos Ir pavergtų 
neidamos Ir nesidėdamos i sandėrius au okupantais 
tinlais.

NAUJIENOS palaiko tisas lletuvlą demokratine* grape*, ją bendra* instito 
d]aa Ir remia »lsq lletuvhj bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvį daugumą ilsis pasimetimo, reto 
rlkos poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdliais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems larbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
airišku reikalu renesu>A.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoj* motam* — 530.00, putai moty — 518.00 

rrlm* mėn. — $830, vlanam man. $3.00. Kitos* JAV rfato** matam. 
— $26.00, putai maty — $1*-00, ri*nam mėn. — $230. Užtlanluo 
ta — $31.00 matam*. Susipažinimui siunčiam* savaltf namokamal

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

išlikimui zkei

UetuTlu laisvę 
iff ju l£aiio

NAUJIENOS, 
39 So. Halsted SL, 
Chicago. UI. 60608

Q Siunčiu  dot Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

J Vajau* proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži 
tomui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS

kDRESAS

— Jurgis-Kasiulis iš Chica-
gos pietvąĮęąrių platinimo va- iš Montrealio gavo kvietimą 
jaus progą ątkręipė dėmesį į suruošti savo kūrinių parodą 
Naujienas ir jas užsisakė vie- Paryžiaus Mouffe galerijoj ir 
neriems pąetąms. Dėkui už dė-_ Biarritz mieste. P. Baltuotos 
mesį ir ųž jijeniųnerątą. Plati

ną tarp dviejų įkaitintų akme- j Qimo vajaus' proga Naujienos 
nų. Sakoma,f kad tos duonos, yra siunčiamos dvi savaites 
atlauža, nukritusi tarp akmenų! susipažinimui nemokamai. Da 
jvandenj, fermentavosi. Ta fer jjar yj.a geras iaiįas susipažin 
mentacija padėjo atrasti gėrį- į tf i/užsasakyti. Visi skaityto
ms alų, kuris pradžioje bu- jaj prašomi remti Naujienas
vo gaminamas iš duonos. Ne vy 
nas, bet alus ir duona buvo pir
mykščio žmogaus puota. Lietu
vių papročiuose yra' įsigalėjusi 
duona ir- druska. Su duona ir 
druska lietuviai sutinka jauna
vedžius ir pasitinka labai gar
bingus asmenis. ?

M. Miškinytė--

■* Monako valstybėlės pilie
čiai visai nemoka mokesčių. 
Visas išlaidas padengia lošimo 
namai, garsusis Monte Carlo 
kasino.

‘— Pirmadienio rytą, 1:30 vai; 
staiga ir netikėtai mirė. Jonas 
Blekys. Bus pašarvotas Petkaus 
Marquette koplyčioje, o apie 
šermenų ir laidotuvių tvarka 
bus pranešta vėliau.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Roac Chical E Virginia 1-T1AJ

ICMClli

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE j REAU ESTATE ^R SALE
Namai, žema * Pardavimui i Kamai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa

jamų. Palikimas — nupirkite.
GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 

ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne- 

įsiui : |
— Skulpt. Pranas Baltuonis\ TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 

jmieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
" Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

savo medžo šaknų bei šakų 
skulpūromis yra plačiai žino
mas. ‘ ‘

Boksas Jurgis iš Marque
tte Parko apylinkės iš anksto 
pratęsė savo prenumeratą ir 
ta proga atsiuntė ?6 už kalen
dorių. Po -?4 atsiuntė ponia 
Kleopą Grinkas iš Los Ange- 

į les ir Juozas Petružis iš Mil-
• ton Mass. South Bostano tautie 
. tis užsisakė Naujienas 3 mėn,* V V • ■ 1 •T t • ' • T\ •

ir jas platinti. Visi lietuviiai 
kvieciamj į jas atkreipti savo 
asmenišką dėniesį, gerai susi
pažinti ir. pareikšti savo asme_ r 
nišką nuomonę jas užsisakant

— Pedagoginio Lituanistikos bandomajam laikotarpiui. Dė- 
'[nstituto tradicinis linksmava- 
karis bus sausio 15. d., šešta
dienį, Jaunimo centro didžio
joj salėje. : /

— Arūnas Bielinis Cleveland,
Ohio, baigė Case-Western Re
serve universiteto Teisių mo
kyklą daktaro laipsniu. Jis yra

kui visiems. / * . / _

—Juzės Daužvardienės lie- 
tuviškų patiekalų knygos “Po-f 
pular Lithunanian Recipes” iš 
leista septintoji laida.

— A. šetikas išrinktas Kana
dos LB St Catharones A.pyl.

. pirmininku, J. Paukštys-vive- 
aktp’us jaunimo ir sporto or- -pirm., j. žemaitis — sekr., K. 
ganizadjose Jasudavičius — inžd., J. Skei-ganizacijose

. — DaiL Antano Rukšlelės vėlas — Tautos Fondo įgalioti 
pagerbimas ' bus sausio 13 d, 'niu, S. šetkus — —— 
St Petersburg© Lietuvių klu- informacijos reikalams, D. še- 
be.-Ta proga ruošiamą jo kuri

kultūros ir

ELEKTROS ĮRENGIMAI.
PATAISYMAI <

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS -
4358 So. Washtenaw' Ave.

Tel.: 927-3559

BEST THINGS JN UFE
Call FrankZapolis 
320872 W.9Sfrh St. 

GA 4-8654

g
r 

STATI FARM

INSURANCE
_________________

Stale Farm-Life Insurance’Compa^

SU SAVAIS APLINKUI
LABAI GRAŽI 2 aukštu reziderci- 

ja. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 1 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už' 
$52,700. f

VTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija - ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P~ke. $29,750.

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

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

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

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

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Naujų Metu kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

I PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
| i goninės Pigus.

l| 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. ~ 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra; $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STRFET

Tel 737-7200, arba 737-8534

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

BUILDERS AND CONTRACTOR!
Namy Statyba ir Ramentas

0T SUSIVIENIJIMAS
j . XX LIETUVIŲ "

AMERIKOJE s u :
ŠI A — jau 30 metv tarnauja lietuvių visuomenei Jį? išmokėjo dau 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių ?savo apdraus 
tiems nariams. - c

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija : duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą kuri yra pigi nęs SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, d teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindų.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerly kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi* Kiekvienas lietuvis čia gali . 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. \

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę Endowment lr>x 
surance, kad j’aunuolis gautą pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.G0 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ;ir draugi)y na-, 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. / >

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

tikaite ir J. Žubrickaitė — jau 
nimo reikalams.

a — Bir\itė Plučaitė, ‘ Toronto 
sporto klubo ‘Aušra” narė, 
laimėjo Ontario .pro v inei- 
jos moterų stalo teniso čem
pionatą. ‘ Antroje vietoje liko 
Glorija Nešukaitytė iš sporto 
klubo “Arytis”. Apie jas pla
čiai rašė Kanados - spauda.

— Romualdas C/Bernatam- 
čius ir Andrius Kaknevičius pri 
imti j Ontario policijos mo
kykla Toronte. '.s ■
i. -■ O-i, .■ ■ . ;

tį. : tautinių šokių dięną .lygiai 12-tą valandą toje
sambūris “Atžalgnds” yra ver- pačioje šv. Antano parapijos 
tas to vaįidb. Sudaroma mažų- salėj e šaukiamas visuotinas me 
jų šokėjų grupė, kurion kvie- tinis narių susirinkimas. Kvie
čiami mergaitės ir berniukai; čiame visus Bendruomenės na- 
nuo 6 m. Juos registruoja Vida j rius tame susirinkime dalyvau- 
Javaitė ir J. Bubulienė. ti. Valdyba (Pr.)

Cicero Bendruomenė tvarkosi.
JAV Lietuvių Bendruomenės 

(R) Cicero apylinkės vąldyba 
praneša, kad ateinančių metų 
sausio 2 ir 9 dienomis, nuo 8 va 
landos ryto iki 1 valandos po 
pietų, šv. Antano parapijos sa
lėje vyks narių registracija ir 
bus priimamas nario mokestis.

Ateinančių, metų sausio 30

pačioje šv. Antano parapijos

Javaitė ir J. Bubulienė

i

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69tt» St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -et„ Chicago, I1L 60608. — Tel. 254-3320

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu. ' 

.TUIIUS FETTNGIS. savininkas 
778-8165

HEATING AND AIB 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVK 

nucago. m. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
1—96 M. AMŽ'AUS VAIRUOTOJA- 
Tikta! $74 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam* 
KreiDtic:

4445 So. ASHLAND AVĖ. 
523-87 <5

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYS1S
Pardavinuu ir Taiaymaa 

2644 WEST 659h STREET 
' Talefj REpsblte 7-1541

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
((kvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitofcl blankai.

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 $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, -
1739 So. Halsted SU Chicago, ūk 80608

k

< SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREDCTEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, III 60629 • Tel WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas gero* rOile* Įvairi p prekių. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

»ni.» Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus krantus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Are 
Chicago, III. 40Č32. Tel. YA 7-59M

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO.
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir pavalkslait aprėžę Pamerk Rftvt I® 
gyventojui ir gamtą. 1,200 lietuvliky vietovardživ sąraies. Knygos 
kaina 56.00, minkyt i vi Heilą L

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

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

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir ^suri- 
riipinimą. .. . --- ------ ------------------- - -----------

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

~ Minkštais viršeliais tik -------------------------------------
Dr. A. J. Gimen — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik - -------------

$8.00

$3.00 
$100

5X00
Galim* taip p«t užilsakytl paltu, atsiuntus čalc| arba money ordarL prla 

nurodytos kalno* pridedant 50c. persiuntimo Hlaidom*.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

✓4 — NAUJUMO*, CHICAGO I, ILL,—• Tv**4ay, Dwmfcw 2», 1974

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pag vieninteli 
lietuvi kalllnlnk* 7^ 

Chicago)® -----

NORMANĄ 
3URŠTEINĄ 

Jei. 26X5828 
(įstaigos) ir 
677-848S 

(boto)

185 North Wahaah Areno* 
2nd Floor Chicago, DL 60601




