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■ Žudynės Rodezijoje

■kintų sovietų valdžios piliečių,

das ir tuojau po Kalėdų sovietų Dq„Ėę pnmnfn 
policija suėmė visą eilę nepaten- - I uoa ullo ItUlitatU

ye-f-"----------------------------------------r--------
Į kurie kalba apie dabartinę šan-l
i tvaiką, duodančią privilegijas '

NAUJI AREŠTAI LENINGRADE, MASKVOJ
M. A. BILANDIKĄ "

ČIKAGA. — Čikagos miesto taryba pagaliau gruodžio 28 
išsirinko naują Čikagos miesto merą laikinai,eiti- mero pareigas i 
ikį rinkimų, kurie bus pravesti ateinančiais metais. . Vienkart 
miesto taryba padidino .miesto biudžetą 4,291,111 doleriais spe
cialiai būsimo burmistro'rinkimų išlaidoms padengti.:Rinkimai 

. numatyti pravesti 1977 m. birželio 20.

Laikinai. eiti mero pareigoms 
išrinktaisis M. A. Bilandic’as pa
reiškė, kad jis nemanąs būtį kan
didatu ateinančių metų rinki
muose Į miesto merus. Jis- ir to
liau* norįs pasilikti teisės prak
tikoje. ' Kandidatu Į būsimą Či-

: būti buvęs kongresmanaš ujder- 
manas Pucinski. . ' f

'Meras Bilandic’as yra gimęs 
Bridgeport©, baigęs teisęs moks
lus ir vertėsi teisės praktika. Jo 
politinė karjera prasidėjo 1948 

- m., kai jis pasisiūlė IL apy-

Jonas Bielskis
V- w- *"H,.; ~ ■■ - -‘W K

Amerikosy Lietuvių. Tarybos 
informacijų biuras praneša, kad 
praeitą sekmadienį Kalifornijo
je, St. Monica ligoninėje mirė 
Jonas J.. Bielskis, Lietuvos gar
bės konsulas Los Angeles mies- 

_ te. Jis norėjo būti sudegintas, 
£vbus palaidotas W’es'wood Hills 

kapinėse. ■
f’ lako žmoną Ona, gimusi Ake- 
raitė, duktė Rūta Hagmann, sū
nus Alfredas Bielskis, 8 anūkai 
irlproanūkas.

i - Jonas Bielskis buvo" gimęs 
1891 metų sausio- 6 d. Lietuvoje, 
Raseinių ąpš.,Tytuvėnuose. Ame

SUIMTAS VLADIMIRAS BORISOVAS, 
KOVOTOJAS UŽ ŽMOGAUS TEISES 

Maskvoje buvo suimti, krėsti ir tardvfi 
penki vyresnio amžiaus Amerikos turistai

LENINGRADAS. Rusija.— Vakar Leningrade buvo suimtas 
‘a žuvusiu moterų skaičių, ku- 33 metų amžiaus aukštuosius mokslus baigęs Vladimiras Boriso- 
rios buvo pavartotos vietoje prie- j vas, Rusijoje pažįstamas kovotojas už pagrindines žmogaus tei- 
langos. atsitraukiančių teroristų, sės. Jis jau yra praleidęs 9 metus įvairiuose sovietų Rusijos kalė-.

SALISBURY. - Gruodžio 28 
Rodezijos \yriausybė paskelbė, 
‘tad Rodezijos kariuomenės da

riniai, susidūrę su juodųjų tero- 
Listais. nušovė 33 juodųjų par- 
j tizanus, priskaitant nepaskelb-

Paveiksle matome Afrikos f etišką, pati vertingiausią Afrikos 
geriausių meno meistrų kūrinį. Greta Afrikos meno matome me
nininką Michael Kan, kuris skaitomas Afrikos modernaus meno 
specialistas. Už paveiksle matomą fetišą Detroito meno institutas 
Afrikos <!Michael Angelui” sumokėjo $275,000. Nei vienas kitas 
Afrikos menininkas,,4jjyvas ar miręs, už panašins savo darbus 
niekad negavo tokius didelės sumos pinigų.^Detroito meno eksper- 
tai tvirtina, jog .fei buvo bereikalingai išmesti žmonių pinigai.

K t - L"-'" r*- 'Ll. - - *--i“.

L Rodezijos vyriausybės pra- 
į ne? imu, kariuomenės daliniai, ko- 
i .’ojusiejį su juodųjų teroristais
■ neturėjo nuostolių žmonėmis, bet 
’eroristų buvo nužudyti 8 juodie
ji civi’iaL

196? m. iš viso buvo nušauta
1..583 teroristai bei juodųjų par
tizanai. Gi Rodezijos policijos
ei kariuomenės žuvo 127 asme-| 

nvs. Taip sekr. Kisingerio iš
dirbtas planas, tame Afrikos Į. ’ ' ...t A' ’ . .. tiktai komunistų partijos na

triams ir neleidžianti naudotis 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis, 
kurias turi laisvojo pasaulio val
stybėse gyvenantieji žmonės.

Be to, Leningrade suimtas ir 
35 metų amžiaus žydas Vladimir 
Sverdlin, kuris keliais atvejais 
protestavo prieš sovietų valdžios 
vykdomus- žydų persekiojimus 

ir nenorą leisti žydų kžhnės žino-

j imuos e ir psichiatrinėse ligoninėse. Borisovas, kartu su prof& 
sarium Andrei Sacharovu reikalauja, kad dabartinė sovietų vai-' 
džia pripažintų visiems sovietijos gyventojams pagrindines žmo
gaus teises, kurias sovietų atstovai pripažino Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje,

Dabar aiškėja, kad per Kalė- ................ ' =

kampe surasti taiką, neveikia, 
kaip reikiant. Tuo tarpu P. Afri
koje ar Rodezijoje vykstant žu
dynėms, Angoloje daromi rusų 
pasiruošimai išplėsti komunisti
nę diktatūrą kitose Affrikos val
stybėse."

dinus^ miesto sąmatą, savaime 
buvo nubraukta 621,981 dol. nuo
savybės mokesčių sumažinimui, 
ir 25,000 dol. rezervo pinigu, ku
riuos meras Daley buvo numa
tęs. Nuosavybės mokesčiai bus 
padidinti 3,644,130\doI.,afba'.triT 
mis centais nuo kiekvieno. 100 
dolerių turto vertės.- -

Čikagos miesto "sąmata, ją pa
didinus, bus suvesta'1,219,867,- 
453 dol. sumoje. ; :

yusipje Blumer kolegijoje, natu- 
ropatijos dalyku.

Sekretorius Vance 
renkasi padėjėjus 
WASHINGTON AS. - Valsty

bės departamento pranešimu, bū- 
, šimasis valstybės sekr. Vance pa

sirinko savo'padėjėju - sekreto
riumi advokatą W. M. Christo
pher’} ir taipgi kitus valstybės 
departamento štabo narius.

Adv. Christopher’is buvo prez. 
L. B. Johnson’© laikais vyriau
sio prokuroro dešinioji ranka 
Sakoma, kad jis neturįs prakti
kos užsienių reikalų politikoje. 

. Jis tik kartu su Vance 1967 m. 
buvo valdžios 'advokatais, kal
tindami triukšmadarius ir riau
šininkus. f

’ vaiidis 
gynybos išlaidas

Prięš.savartę prez. Garteris pa
reiškė spaudai, kad 'W'butu fe
bai -nepątenkintasgyšybos'se- 
kretoriumi Brown’u, :j^2jis'rnei- 
sumažintų gynybos biudžeto 5-7 
bil. dolerių. ' —

Pakartotinai žurnaliAtų' klail
simas, pre?.' Carters’ pasisakė, 
jog jis turįs viltį turėti'galimy
bę sumažinti gynybos biudžetą 
minėtai sumai. Prezidentas tai 
sakydamas turėjo omeiiyje biu
džetą 1978 m., kuris prasidėtų 
tik 1977 m. spalio mėn..

SAN JOSE. — Panašiai kąjp 
i rusų okupuotuose kraštuose, Pa- 
baltyje ir kitur, Kubos komunis- y 
tinė diktatūra Castrui vado vau- ■ 
jant, išžudė tūkstančius nekaltų 
žmonių, kiti gi susodinti Į ka
lėjimus. Pavyzdžiui, Fidelio Cas
tro revoliucijos metu buvusis re
voliucijos dalinių vadas ir arti
mas Castro asmuo Matos buvo 
įmestas į kalėjimą 1959 m. ir iki 

' -p___ ■ . - _

fui prasitarti, kad Kuba žygiuo
janti komunizmo kryptimi.

Jo žmona kreipėsi į naujai iš
rinktą Amerikos prez. CarterĮ, 
ir į organizacijas, ginančias žmo
nių teises, prašydama jos vy
rą Matos išlaisvinti iš Kubos ka
lėjimo, iškeičiant į Čilės kalėji
me ar kitur sėdintį komunistą 
bei teroristą. Iki šiol laisvasis 
pasaulis jos prašymo negirdėjo 
ir nekreipia dėmesio.

Gi 33 metų Matos, sūnus Hu- 
bero Matos, Costa Ricos valsty
bėje buvo norėta nužudyti ap
šaudant jį iš automato, suspėjus 
sužeisti tik jo petį. Manoma, 
kad Hūbero Matos bandė nužu
dyti Kubos diktatoriaus Castro 
agentai, norėdami amžinai nutil
dyti jo šauksmą ir sunaikinti jo' 
pastangas išlaisvinti tėvą.

PREKYBOS BALANSAS SUMAŽĖJO
.. 906 MILIJONAIS

WASRINGTONAS. — Amerikos užsienio prekybos balanso 
■^įimoliai kiekvieną mėnesį vis padidėja; šiais metais, prekybos 
departamento pranešimu, lapkričio mėnesyje užsienio prekyba 
apturėjo 906 mil. dol. nuostolio.

. Toks didelis Amerikos preky- = 
bos deficitas susidarė sumažėjus 
grūdų, išvežimui į užsienį ir pa
didėjus . žemės alyvos įvežimui, 
šių metų prekybinio balanso su 
užsieniu nuostolis gali viršyti 
1972 m. nuostolį, kurs siekė mi
nėtais 1972 m. 6.4 bilijonus dol.

Anais nuostolių metais prez. 
R. Niksonas sumažino dolerio 
vertę, kad tuo būdu atpigintų 
Amerikoje gamintas prekes, ši 
priemonė trumpą laiką šiek tiek 
padėjo Amerikos užsienių pre
kybos balanso nuostoliams su
mažinti. Bet, kaip sakoma, laz
da turi du galų, taip ir šiuo at
veju; Amerikos užsienio preky
ba atsikvėpė, bet tub pačiu pa
didėjo infliacija, pagausėjo dar
bininkų streikų ir prekybos dai- 
na vėl" kartojosi iš pradžios.

Niekas nepranašauja, kad vėl 
bus imamasi panašių priemonių 
nuostoliams sumažinti, bet pre
kybos departamentas mano, kad 
Užsienio pfekybininkams nuosto
liams didėjant, prez. Carteris 
greičiausiai bus verčiamas keis
ti Amerikos dolerio vertę, juo 
labiau, jog kitos užsienio valsty
bės net run gt yni a u damos maži
na savo pinigu vfertę po kelis kar
tus.

■

iįjį užsienius, bet didelė jų dau- 
guma paliekama b&darbo, jiems 
karpomos pensijos ir varžomas 
Susisiekimas. Sverdlinas jau yra 
žinomas ne tik Leningrade, bet 
ir kitose Rusijos' vietose, kaip

DėLHI. — Indijos vals
tybės delegacija Maskvoje susi
tarė su iSgvįetų. imperijos, parei
gūnais 'dėl 'prekybos.' Formali 
prekybos ^į-tartis .bus pasirašy
ta ateinančiųlmėtovasario, mė- 
nesyje^yTenojbilijono-doleriu su- ir griežtas protestuotojas, nebi-

jąs sovietų policijos, ši kartą 
policija sako, kad pas Sverdliną 
kratos- metu rado revolverį-

Irina Borisovą, suimtojo žmo
na, praneša, kad josios vyras 
padėtas ne kalėj irn an, bet į Lenin 
grado psichiatrinį ligoninę. Jis 
keliais atvejais yra buvęs sovietų 
kalėjimuose, bet paskutiniu me
tu į kalėjimą jo jau n ebededa. 
Sovietų policija jį skaito nenor
malios psichikos žmogumi, jeigu 
jis, kelis metu “auklėtas” kalė
jime, išėjęs ir vėl reikalauja tų 
pačių teisių, žmona bijo,, kad 
josios vyrui sovietų gydytojai 
neduotų vaistų, kurie galėtų vi
są amžiui pakenti suimtojo svei
katai.

* ~ e f

Iš Maskvos ateinančios žinios 
sako, kad praeitą savaitgalį so
vietų policija suėmė, labai nuo
dugniai krėtė, o vėliau tardė 
penkis Amerikos turistus, nuvy
kusius Rusijos aplankyti gimi
nių ir sovietinės “statybos” pa
sižiūrėti. Suimtas ir krėstas 71 
metų amžiaus Jacob Levitt, gy
venantis Pensilvanijoje, Waling- 
ford miestelyje. Be šito senio, 
suimti Maskvoje Alan Lucas,

mai. . ; >-W , • ' '

. Be .toj,^ ^ąskvos ponait Indijai 
atskirai pasiule-mainu-prekybą: 
pasikeisi, alyva už geležį. Rusai 
laike 4 mėfų duos Indijai 5.5 
milijonus,topų žemės alyvos, ė 
Indija, atsilygindama,1 pristatys 
rusams gęlėžies ir plieno.

PRAKIURO ANTRAS LAIVAS

Liberijos tanklaivis vežąs 17 
mil. galionų alyvos į Filadelfijos 
benzino rafinerijas prakiuro ir 
išpylė 134,000 galionų alyvos į 
Delaware upę. Liberijos tank
laivis Olympic 'Games vežė že- 
mės alyvą. Jis prakiuro užkabi
nęs upės dugną.- į

Tai bent mokslas
FlLADėLFIJA. — Filadelfijos 

aukštesniose mokyklose (high 
school) mokslas yra toks “sun
kus” ir tiek “daug” mokytojai 
reikalauja, kad daugumos Fila
delfijos mokyklų mokiniai nemo
ka paskaityti laikraščio ir net 
14% aukštesniųjų mokyklų mo
kinių nesugeba užpildyti tarny
bai gauti prašymo. Taigi, nie
ko kito jiems neliko, kaip stoti 
į universitetą skaityti pramok
ti. Taip mano Chicago Sun- 
Times gruodžio 29 d. laidoje.

sovietų policija nenorėjo žino
ti. Jiems rūpėjo, kaip greičiau 
išvažiuoti iš sovietinio “rojaus".

nizaeija paskyrė į Amerikos Ue-1 gerinta. Laiko paskutiniu 3 mo 
tuVių Tarybą Rimą Moloką ir 'vidaus saugumo tardymų iš 22,-
Joną^Nasvytl. . ' XXH j umą$fr fld 800.

Vengrija reikalauja
/ .. ■

karūnos
BUDAPėSTAS. — Vengrijos 

komunistų partija nutarė reika
lauti JAVį kad ji jiems grąžintų 
antrojo pasaulinio karo metu iš
sivežtą šv. Stepono karališką 
karūną, kurią jam dovanojo Ro
mos katalikų popiežius, pasida
vus karaliui Steponui popiežijos 
globai.

Unijos kritikuoja 
prez. CarterĮ

WASHINGTONAS. — AFL- 
CIO ekonominis patarėjas kriti
kuoja prez. Carterį, sakydamas, 
kad prez. noras ir tikslas atei
nančiais metais sumažinti bedar
bių skaičių 1.5%, kūnų dabar yra 
8.1%,’yra nepateisinamas. Eko
nomistas mano, kad ateinančiais 
metais galima bedarbių skaičių 
Numažinti iki ir vėliau vi
siškai bedarbystę panaikinti. Bet 
tai suprantama, pridūrė unijų 
ekonomistas R. Oswald’as, įžen
giant į naują darbo sritį, juk 
reikia būti labai atsargiam.

Sirijos žydams 
grąžintos teisės

Siriioie gyvenantiems žydams, 
apie 8.000, buvo atimtos pilieti
nės teisės ir jie negalėjo važi
nėti be policijos leidimo ir turė
ti turto arba užsiiminėti preky
ba. Pasak arabų valstybės Ku- 
vaiti laikraščio Al Qabas, Sirijos 
vyriausybė nuėmė visus Sirijos 
žydams taikomus suvaržymus 
ir juos sulygino su visais kitais 
Sirijos piliečiais.

Šaltas

7M,

KARIAUJA SU ALYVA

Amerikos pakrančių sargyba 
veda rimtą kovą su Liberijos 
tankalivio palietė alyva Dela^ 
ware upėje. Sargybiniai sten
giasi sulaikyti upe plaukiančią 
alyvą ir ją susemti ar išpompuo- 
ti į krantą, kad jį pasiekusi Pen
silvanijos, New Jersey paplūdi
mius jų neužterštų.

Liberijos tanklaivis Delaware 
upėje išliejo mažiausiai 136,000 
i^llonų artMškds alyvos.

STANLEY BALZEKAS 
ALTO VALDYBOJE

Chicagos automobilių parda
vėjas Stanley Balzekas Ameri
kos Lietuvių Demokratų Lygos 
paskirtas į Alto valdybą.

Be jo, naujai sudaryta orga-

LEVI GIRIA KELLEY
WASHINGTONAS. — Prez.

Fordo odministracijos generali
nis prokuroras E. H. Levi NBC 
TV programoje išgyrė dabartinį 
FBI direktorių Kelley. Kelley 
vadovaujant, FBI teikia yra pa-

Chi*o Kuanhua, buvf* Kinijos už- 
*Unio relkalv mini įtari t buvo prb 
varntas traukti*, kai politini* biurą* 
nustatė |o radikalumu, JI*, paklau
st* Mao Catungo žmonos, suruoi* 
boraikallnpa* domonstraciĮa* Pekino 
Ir porolcst sukėlė „rūperfly policijai. 
Dabar |l> pavarytas Ii užsieni* tninN

Atėmė narkotikus
WASHINGTONAS. — šven

čių metu narkotikų “pirkliai” 
stengėsi įgabenti į JAV narko
tikų, ypač kanapių, per šventes 
buvo iš nelegalių “pirklių” atim- 
ta-slaptai vežamų 17.8 tonos ka
napių, 22 ginklai, 2 laivai ir 7 
automobiliai. IŠ viso buvo ka
napių ir kito turto iš “pirklių” 
atimta už 11 mil. dol.

Miami buvo pagauti du lai
vai vežę 13,500 svarų kanapių. 
Prie Leksikos sienos buvo su
gautas šmugleris vežęs naujau
sio modelio limuzinu vieno mili-

Beverly Gribetz, Michael ir Ca-ĮjOno dolerių vertės kokaino, 
mili Pelcovitz. Nespėjo lėktuvas 
nusileisti Maskvos aerodrome, 
jie buvo išskirti,, labai nuodug
niai iškrėsti ir ilgai tardyti. Ma
tyt, kad sovietų policija kuo 
nors Šiuos turistus įtarė, bet nie
ko pas juos nerado. Tardytojai 
labai nuodugniai klausinėjo su
imtuosius apie zionizmą ir tau
tinį žydų judėjimą, esantį ne 
tik Palestinoje, bet ir pačioje So
vietų Sąjungoje.

Tardomiem buvo pasiūlyta 
dirbti Slaptai sovietų policijai,

GRAIKIJOJE DREBĖJO ŽEMĖ

ATĖNAI. — Gruodžio 27 vėl 
drebėjo Graikijoje žemė. Drebė
jimo centras buvo į šiaurės va
karus nuo Atėnų už 170 mylių. 
Drebėjimo stiprumas buvo už
registruotas 5.1 taškais pagal 
Richterio skalę, žmonių aukų 
nepranešta.
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FIKTORAS VYTENIETIS —T

NAUJIEJI METAI

(Gyvenimo laikrodis)

Gyvenimo, laikrodis< vis nesustoja, 
Kol dvyliktą žmogui netyčia išmuš; 
Jis įpėdin eina, kaip koja į koją, 
Kol kelią pabaigęs sustos ir suduš.
To laikrodžio skaitomi slenka sau metai — 
Vienodo greitumo: per dienas naktis;
Čia žmogus dar amžių gyventi sau keta, 
O žiūri — jau reikia užmerkti akis.
Bet vilties, svajonių ir laimės troškimo 
Tie metai kiekvienai labiau kupini;
šiais metais, žiūrėk, jau čia vieni nurimo — 
Kitais, jau nurims nuo troškimų kitų...
Bet metai naujieji vis liepia mums stengtis 
Pasiekti geresnę sžū laimę — sapnus, 
Ir yra gerai juos gyvendinti rengtis: 
Nežiūrint — at bus kas iš to, ar nebus...

« . . i

Kiekvieno likimas dalimis suskirstė 
Gyvenimą amžių)— į laiko metus — 
Gyvenkite, laukite, gal, nusiirsite 
Į laimę per naujus sulauktus metus’...

Prie telefono
Mergaitė. laukė. telefono, bet 

prieš ją stovintis vyras vis laikė 
prie ausies ragelį ir nieko nekal
bėjo. Pagaliau nustojusi kan
trybės mergaitė tarė; x. .

— Prašom pasakyti, ką norė
jote sakyti ir leisti kitiems kal
bėti...

— Turėkite kantrybės: aš kal
bu su savo žmona, — atsakė vy
ras.

Disputai pykstantis
Susipyko kaimynė su kaimy

nu ir pradėjo koliotis.
— Jei aš būčiau tavo žmona, 

tai įpilčiau nuodų į tavo kavą, 
— sakė ji.

Jis atsakė:
— Jei aš būčiau tavo vyras, 

tai aš tą kavą su malonumu iš
gerčiau.

Hipių valgykloje
Išalkęs provincijolas pateko į 

didmiesčio hipių valgyklą. Prie

H? ■ '

Gyvenimo laikrodis vis neauštąja
- Kol dvyliktu žmogui netyčia itmul;

Jis įpėdin eina, kąip koja į koją, 
Kol kelią pabaigęs sustos ir suduš.

Arėjas Vitkauskas 
" -K.

jo priėjo padavėjas ir klausė, ką 
nori valgyti? Provincijolas atsa
kė: ;

. — Kaip aš
jei tu man nedavei valgių sąra- 
so? .

— žmogau! čia niekas jokių 
sąrašų negauna, o tik pažiūri į 
staltiesės dėmes ir žino, kokie 
yra patiekalai.... ’k •

Užsisakęs minimu būdu val
gius ir j įlos, suvalgęs, paprašė 
sąskaitos, bet gavo tik atsaky-

— Ir aš buvau užaugintas pie
nu. bet dabar man mėsa irgi Pa
tinka, paaiškino savo baimės 
priežastį darbininkas.

, Barzda ir plaukėj .swirl i na

Keleivis pamatė barzda ir 
plaukais apžėlusį žmogų, gailiai 
verkiantį. Jis priėjo ir klausė:

— Kas atsitiko? Ko tu taip

vas mušė, —• atsakė barzdočius.
— Ką? Tave tėvas mušė? Aš 

maniau, jei jis yra gyvas, tai 
jau nedrūtas...

— Taip. Tėvelis mane mušė, 
kam aš mėčiau akmenimis į jo 
tėvuką...

nerašinėja: kasininkė pasižiūri 
į valgytojo barzdą arba marški-

Magaryčios

Naujoko atsiminimai
Į kareivinės žengte marš!

(Tęsinys)

Bet įsakymas lieka įsakymu ir reikia jį vykdyti! šva
riai išraičiau dvi eilutes ir laukiu, kas bus toliau. Moky
tojas pradėjo vieną kitą patikrinti kaip jie rašo- Atėjęs 
pas mane staigiai sustojo; pervedė mane savo akimis ir 
paėmęs mano sąsiuvinį išėjo iš klasės. Greitai atėjo kuo
pos vadas ir griežtai šukktelėjo mano pavardę. Mikliai 
atsistoju ir atsiliepiu. *

Po velnių — užkeikė vadas — esi simuliantas.
Ne tamsta vade, simuliantas nesu ir tokiu neno- > 

riu būti. Taip, esi simuliantas, tik nenori prisiepažmti.
— Dokumentuose užsirašęs bemokslis, o puikiausiai

gė.

Tolimos provincijos ūkininkė 
atvažiavo traukiniu j didmiestį. 
Buvo apsiniaukę ir atrodė grei
tai bus lietaus. Ji pasisamdė tak
sį, kurio šoferis skubėdamas vis 
kaišiojo pro langą ranką, lenkė 
kitas mašinas ir sukinėjosi po 
gatves, kad greičiau pasiektų nu
rodytą vietą. Ūkininkė bijojo, 
kad neįvyktų nelaimė. Ji pabel
dė į langą ir tarė:

- t Kalifornijos • universitetas 
nustatė, kad išgėrę keletą stik
lelių degtinės, pradeda daugiau 
kalbėti ir mažiau reaguoja arba 
neklauso, ką kiti sako. Dr. R. C. 
Smith ir dr. E. P. Noble tvirti
na, kad išgeriantieji tampa aro- 
garitais ir trukdo kitiems laike 
pokalbių. Visi gėrėjai stokoja 
etiketo, nes nekreipia dėmesio,

■® f. 
■«

Lietuvių ir lenkti santykiai riodern iaiš taikos laikais pagal seną piešin;

iškiho •
— 13 S 11
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• Reporteris klausė šimtme
tį,, kaip jis jaučiasi? šimtmetis 
atsakė : “Labai gerai. Aš manau, 
kad daug geriau, negu prieš šim-' -i

Tik tuomet supratau kas padarė tą klaidą, dėl kurios 
aš buvau pakliuvęs į bemokslių skyrių. Pradėjau aiškinti, 
kad tą klaidą padarė Vilkaviškio apskrities naujokų ėmi
mo komisija. Ji visai manes neklausė, kiek aš esu mokslo 
baigęs ir savavališkai užrašė, kad esu bemokslis. Bet va
das tuo netikėjo ir apšaukė mane ne tik simuliantu, bet ir 
melagium. Juk ar gali kas patikėti naujoko pasiaiškini
mu, kad komisija padarė tokią klaidą. Vadas paėmė kny
gą, parinko straipsnį ir liepė jį skaityti.

Vos spėjau taisyklingai perskaityti porą sakinių, va
das skaitymą, nutraukė. Liepė pasiimti kreidą ir eiti 
prie lentos. Padiktavo sakinį, kurį parašiau ir sudėjau 
reikalingus rašybos ženklus. Tuomet vadas rūsčiai susu-.

1.&HOWELL

žiūrėk, kur važiuoji, o aš tau pa
sakysiu ar lyja, ar ne.
Iš AKĖČIŲ ENCIKLOPEDIJOS
Gėlė — šnibždėjimas gamtos 
Į žmogaus sielą nudėvėtą, 
kkd jis, prie‘josios atsistojęs, 
sušimąstyt progos turėtų.
Gelmės žemė§■ — skystis karštas, 
payoj ingas išsiveržęs. c 
Gelmės mąstymo ir dvasios 
mus gaivina Tr aptėršia. ’

'-T,.!. " . ZįK

Generolas /^-aukšto rango 
mokslintas Jgaryš, . 
kurs kovoj^kitus belamdant, 
pirmas žūt nedrįs.

erujus — žmogus, 
■suprantąs savaip, - -
ką gamta janf kužda 
savo reiškiniais.
Mąsto, kuria.jiĖ 
ne kaip žmonės pratę, 
bet aistra įnikęs 
į tikrovės paslaptis.
GeMš — Įprasta šlakstykiė 
šventinį objektus ir veiklą, 
jei jie škatinęĮMan viltį 
"džiaugtis savo, s&db vaisiais.

, • • :■> iĄ •- ~ x ,.Gimnazija — žila senele, 
daug turinti mažų vaikaičių, 
bedantė, košę-ritJ^jpratus, 

. vaikam neduoda kito maisto.
Gimnazistas —’ daug' žinąs 
apie Diėvž; velnią, žmogų, 
bėt mažai teišmanąs, 

, kokiais batais autis kojas, 
.’fcvvanąsii — ^rOkšte 
į alkanųjų tar^e. - 
i Ja tačiau iižubduš, .
suserga kišenes.

KazimihrJš BŪltrukonis
Geraš atsakymas

Naujas cirko c'srbininkas tu
rėjo išvalyti liūto A'rv?, bet la
bai bijojo. Cirko direktorius jam

5 liūtas Uu nieko neda-

• Jaunas biznierius ^atidarė 
batų valymo užeigą tarpe dviejų 
seniau veikusių. Jis šypsojos 
praeiviams ir kaimynams, bet 
niekas nėjo pas jį batų valytį. 
Pagaliau jis sugalvojo skelbimą 
ir pritraukė visus. Virš durų 
skelbime buvo parašyta: “Vieną 
batą valome dykai”.

3 Moteriškas balsas : “Aš ke
pu ir vėi-du, o ką aš už tai gau
nu?” Vyriškas balsas: . “Tai tu 
laiminga. Aš gaunu vidurių už-. 
kietėjimą”.1

• Atgimkimę šių.dienų medi
ciniško pajėgumo priėmime, pa
liovę pavesdinėtį visų sunkeny
bių tvarkymą Dievui, šėtonui ar 
prietarams (Kelias Į sveikatą).

© Du dailininkai ginčijosi. 
Vienas iš jų'sake: — nosis duo
da .esminį žmogaus charakterį, 
o antrasis sakė: — akys, žiūro
vas meno galerijoje, nugirdęs 

.menininkų ginčą, sakė: — lie
žuvis...

• ‘Pagyrimus, kaip kvepalus; 
reikia įkvėpti, bet ne praryti”. 
(Mot. gyvenimas). Neužmirški
te,’ kad' giriant nereikia meluoti.

• Sbriėtų Sąjungoje cenzūros
“patatttžviiiiaš” piliečiams bran7 
tiai kainuoja. .

< Nežiūrint visokių pažadų 
rbzdliucijų prašant geresniv 
Naūjiį Metų; bet jie tarytum ir 
kojų užsikabinę atsivelka prąei 
tųjų metų senąsias problema' 
ir bėdas. . ,

• ^icagoję prieškalėdinis ap- 
KirŽimaS biiveš 15 nUosimčii 
idesms, negu buvo per kelis me 
us anksčiau. . Bet kituose mięs- 
’pęs buvę kitaip. So.’ Dakoto- 
ę irpcnėš net pinigų iš banke 

leya’ėio pasiimti -Kalėdoms.

from 
Whėn yčū 
ąBSU. & HCTtfSU 
Fitmošohk" 
Srini S0UJ13 
Projesic?

Metų tiems, kurie skaito MkgS- 
-vė:a3 ir gauna pipirų...

- L on Pilotą

M’gprvėių rilstytbias boi
?i’^iaš. ’i -k’ himingų Naujųji

tyčiau” ir griežtai sukomandavb “bėgte marš”. Greitai • 
išbėgau'ir laukiu tbkmesnįo parėdyino. '

Atėjo aprimęs kuopos vadas ir atnešė knygą. Nuve
dė manė į aukščiausią klasę ir įsakė čia skaityti ir aiš
kinti Lietuvos istoriją. O mano mokiniai labai nustebo, 
kad bemoklis buvo paskirtas jų instruktoriumi sviesti
nio reikalams.

Po to, dar kelis kartus manė šaukė į raštinę ir klau
sinėjo, kaip man buvo suteiktas tas bemokslio “titulas”. 
Jam. vis dar buvo neaišku, ar. Naujokų ėmimo komisija 
galėjo padažyti tokią klaidą- Ir nemaloni klaidą,'nes aš 
dėl jos turėjau daug aiškintis ir ji sugadino mano-doku
mentus. <

pagaliau pamatęs vadas, kad aš stengiuosi gerai 
mokytis ir sąžiningai atlikti pareigas, to klausimo dau
giau nekėlė. Taip pat nevadino simuliantu, nė melagiumi. . 
Ir buvo patenkintas, kad vieton bemokslio, turėjo gyve
nimo išmokslintą vyrą. Kuomet viskas išaiškėjo, tai pri
siminęs Skirstymą, buvau patenkintas, kad mane kaip 
“dokumentuotą bemokslį” nepriėmė į sunkiųjų kulkos
vaidžiu kuojją.

Valanda su šautuvu
. Sudiev, šautuve brangiausiai, kinį taip mylėjau ir 

ne\deną valandėlę ramiai atstovėjau. Tai posmas dainos, 
kuri griausmingai skambėdavo kareivinėse, seniems ka
reiviams išvažiuojant į atsargą. ValahdŪ šii šdutūvu tai 
buvo drausmės pabauda už kasdieninius, kartais ir vi- 
3ai bereikšmius nusikaltiniliš.

Ši bdusmė buvo dviejų rūšių: paprasta valanda ir 
ulna kautjdiitį ąfįrafiga. J^U^rUst^ valMilil^ §U šautuvu 
to vėdavo ramiai tik apsirengę sargybos-uniforma. Pa
sitaikydavo, kad prižiūrėtojas sauvališkai sugalvodavo 
IrSUsmę pagriėžtinti ir įsakydavo arit šautuvų dar už
mauti ir durtuvus^ O jeigu dUrttiVo dlit šautuvo - neuž- 
laudlvo; tai jfc sumakštiirii kabodavb ant diržo, “kairė

je pusėje. € . A \ .
- .^Wldnda pilna kaiitynių. apranga jau buvo žymiai 

sunkesnė, nes reikėdavo apsirengti pilna kautynių ap
ranga, ir dar priedo į kūprinę įdėdavo keletą plytų ar 
'mėlio ‘maišelį. Tokia vdlahda, kareivišku termitui ta- 
dafit, buvo vadinama “šarvuotė’T Kariuomenėje valan
dą šti šautuvu buvo labai lengvą gauti, bet tik sunku ji 
itstoveti. Ypač pirmoji valanda buvo Neišmatuojamai il
ga ir be galo sunki. Vėliau, kai jau pripranti, tai ir tos 
valandos neatrodė tokios sunkios.

Valandą atstovėti rdmHi statydavo kareivinėse, raš
tinėje priešais laikrodį, arba rajone, pačiam vidurdienį 
prieš saulę. Tai Vis dirbtinės drausmės priedai, kaip pa
daryti tą valandą sunkesnę. Darbo dienomis dar buvo pa
kenčiama- bet sekmadieniais tai tikrai susidarydavo liūd 
nas vaizdas. Būdavo, atvažiuoja tėvai ar kiti namiškiai

; norė- 
valandė- . , 

iausias nūsikal-

aplankyti šavb Stingus, tUrhdfij£hčld kaHUbmfeiTėje, 
darni sn juo kartu praleisti keletu džiaugsmingu vai; 
liį. Bet pMnlMtę, kad jiį šunel į . w" ,. i .~, 
tėtis, džiūsta(su šautuvu prieš saulę, nevienas jų nubrau- 

| kia nuo veido gailesčio ašaras- Pagaliau šitas aklosios 
! drausmės priedas buvo uždraustas ir kareivių rajone 
' (ypatingai Sekmadieniais) vidurdienyje prieš saulę nes-

, smėlyje
(Bbs fliufiivlj
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filmuose

nas.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

(1869-1960) metu
684 pat Kaina

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo. . *A

' '-w W F * -A . f ’

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Taupykite dabar*
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

nų, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

virsti ne jaunimo ugdymo ko- 
vaį už okupuotos Lietuvos lais 
vę, bet jo migdymo centru..

Tat, atėjo laikas susiprasti 
visuomenei, kuria kryptimi ją 
Draugo redaktorių vedamieji 
ir jėzuitų, biuleteniai veda. Pa 

j galiau nieko taip nėra šlykš
taus, kaip skleidimas melo ir 
šmeižtu.biuleteniais iš jėzuitų 
namų. Juk tai šaukte šaukiasi

(steigta 1923 metais,

(stalgos pictMM ktanae automobflianu pastatyti.

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

Dgamečid 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 betuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si Ii čekį arba Money Orderį tokiu adresui

NAUJIENOS
1733 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Juk tai plika demagogija, 
Drauge lietuvišką visu o-1 siekianti sukelti visuomenę 

klaidinantį vedamąjį ant kojų, būk tai pasikėsinta 
[griauti Jaunimo Centrą ir

laikraš
čio redaktorius. Kurio? Nau
jienų ar Draugo? Demonstraci 
jose matėsi du redaktoriai: 
kun. J. Prunskis ir Martynas 
Gudelis. Nejaugi kun. J. Pruns 
kis būtų buvęs šios demonstra 
cijos įkvėpėjas? Bet pagaliau 
nesvarbu ar vienas ar kitas bū 
tų buvęs tokiu įkvėpėju. Tai 
vis tiek tas užsitarnauja dide
lės pagarbos ir padėkos nes jis 
yra atlikęs didelį ir patriotiš
ką darbą. Tai būtų mūsų lie
tuviškas Solženicynas atsklei
dęs pasauliui komunistų melo 
propagandą ir žmogaus nužmo 
ginimą taip ir šis redaktorius,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intviniu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psLKaina $2.50.

. - Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istoriioo 
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 valstybes ir jos kaimynų istorija 
.211psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

: Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis .Tas It 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. .

nėra išeiviją las ir kas vertė, kad bolševiki
niai filmai būtų rodomi Jauni
mo Centre? Į šį klausimą vi
suomenė laukia atsakymo iš. 
kun. Kezio, leidusio juos ro
dyti Jaunimo Centre.
Kun. Kezio užsispyrimas juos 

vis tiek demonstruoti kelia ne 
vieną įtarimą, ir vienas; iš jų 
yra toks, kad Lietuvos okupan
tas žūt būt nori pralaužti le
dus, kad niekas lietuvių nega
lėtų kelti balso prieš, dėl tokių 
filmų rodymo mūsų išeivijai. 
Toks jų rodymas Jaunimo 
Centre duotų jo agentams pa
grindą nuraminti tuos, '■ kurie 
mūsų išeivijos kolonijose prieš 
tai imtų protestuoti. Jie šauk
tų. — Nutilkite.. Tokie filmai 
jau rodomi Chicagoje jėzuitų 
centre.

Rašant šias'eilutes man knie 
čia paklausti b. kv., ar kun. 
Kezys, kuris save garsina, pa
gaminąs technikai puikius fil 
mus ir be jokios propagandos 
ar jis savo filmus gali pade
monstruoti pavergtaine Vilnių 
je? Man rodos, kad jo bandy
mas^ būtų lygiai toks pats- 
kaip su išeivijoje išleistomis 
knygomis. Maskva jokios išei
vijoje išleistos literatūros neį
sileidžia į okupuotą Lietuvą.

šia proga norėčiau b. kv. pa 
klausti, kiek Draugas ar jėzui 
tai savo spaudos gali nusiųsti

Kolisėjaus arena. Tūkstančiai romėnų susirinko pažiūrėti mirti pa
smerktųjų. Pirmieji krikščionys ir kiti to laiko įstatymų neprisilaikan
tieji žmonės būdavo nuvedami į areno vidų, o vėliau iš specialiai pa
ruostų narvų rbūdavo išleidžiami išalkusieji liūtai. Romėnai žiūrėdavo, 
kaip išalkusieji žvėrys puldavo ir naikindavo beginklius pasmerktuosius.

ma okupanto tautai atneštoji biais. Tat, kokie , sumetimai 
erčia b. kv. ginti bolševikų

nūsį 8-me šimtmetyje Azijos 
valstybėje Seistane. Jis pavogė

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE
• LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozas Daubaras. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. ShwlHa Išleis 
t» Chleagoje 1966 metais paties autoriau* lėšomis Knvgs Hririu da- 
tin: Semis Akio SvieHmn problemos .ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo šndvie rašo: "Jei liūdnas lietuviu -■ tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklsnsomvbAs gyvenimo ir nebūtu su
griovęs grašiai Ataugusiu ir snklesfMusiu T.iotuvos politiniu ekonomi
niu ir kultūriniu TalmMImn šiandiena, drąsiai galima salrvti lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis Ir džiūvanti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms ISkilIorioms ICuronos tautoms”

Knvgos aule žemės flki atrodo tik žemdirbiams •kalfvtl kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma buvb ūkininkai Ir po
sauli išblaškvtn lietuviu absoliuti dauguma vra arba oatv» buvę ūki
ninkai. arba ūkininku valkai, reiškia kad ši knw« bus h»wng1 abso
liučiai lietuviu daugumai vnač kadangi knvva «n tokia metu Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėtus skaityti nebesinori pertraukti. Knvua 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
niai Tėvynei TJetuvai”.

Knygos 90ū puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $8.00. 
Gaunama Naujienose.

aite Money Orderi siusti tokiu adreso:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gave ptnlgna, taojan knyn paatųrim,

ma Jaunimo Centrą paversti 
bolševikinės propagandos cen
tru savo rašiniu plačiai pasklei 
dė išeivijos tarpe. Reiškią, jis 
prisijungė prie mjnėto biule
tenio leidėjo kuris ryžosi su
niekinti mūsų veikėjus ir spau 
dos žmones. Vargu, kas galėjo 
to tikėtis iš vienuolių pasam
dyto redaktoriaus.
v Jis savo vedamajame rašo 
apie didelę reikšmę, Jaunimo 
Centro kurs buvo lietuvių kie
tu darbu ir aukų dėka sukur
tas. Dėsto, kiek jaine jaunimo 
lankosi. Ir pagaliau dramati
zuoja, kad Reformuota Lietu
vių Bendruomenė susidėjusi su 
komunistais ir naciais jį puo-i gai padarytus, kaip rašo b. kv,
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NAUJIENOS,

favo. Ar gi, ne juokinga kad 
kun. Kezio biuletenis skelbia 
komunistai demonstravo prieš Į 
komunistinius filmus. O Vis 
tik būdinga, kad jie buvo su
sirinkę prie Jaunimo Centro ir 
dūko prieš demonstrantus.

Be to dar noriu paminėti ir' teisėjo pasmerkiančio sprendi- 
. kitą būdingą faktą, kodėl neJ- mo.'

'.Chicagos lietuviai suki- reformuotos Bendruomenės va ' ----- ------
1° ir išėjo demonstruoti ne fja£ Chicagoje tylėjo ir tyli iki' '“Garsiausiu vagim galima 
prieš Jaunimo Centrą, bet prieš-filmų rodymą Jauni laikyti Jakoba ibn Leits, gĄ’ve- 
prieš kun. Kezį, kuris davė lei mo Centre Atrodo? įad jį ty.

Jaunimo Cen,tre - bolše- da, reiškia pritarimą. Į tai tu 
vikinius propagandinius filmus atkreipti dėmesį mūsų! brangenybes iš Seistano valdy 
fodytŲJįs-tai padarė sąmonių* visuomenė. - i i.- .
gai, kadangi, i>ūvo painfor- _ t .
muotas šimtus kartu telefono . ..e2^ a’- . ILn‘. ez^’ a1^
skambinimais to pas' jį apsto apsistadalmnsĮ, gma_ ramo- 
lankiusios delegacijos. ;Jis ne. kvrkKa,; -tamosaiciai, bet 
užprotestavo; del V. Ramojaus 
melu pripildyto Drauge repor 
tažo. Bet dar išleido ekstra, 
specialų biuletenį, pripildytą 
melu r šmeižtais,

tojo Salih ben Nasar rūmų, bet 
sekančią dieną savo kaltę val
dovui prisipažino. Valdovas bu
vo , patenkintas vagies apsunk- 

jrSs-'tJFfr el«esu’ todėl paėmė jį
kia, kokie motvA’ai jį vertė duo- savo tarnybon, o po 10 m. pas- 
ti leidimą Jaunimo Centre ro- Khorasan provinces val
dyti bolševikiniams filmas? betrukus Jakob ibn
Tai didelis mūsų išeivijoje *

pasifarnavę-okit-• f1- -j™-
Kodėl, h. kv. nutyli tą faktą, pantui gerokai apardyti išeivi-j a e -,.me us 1 1 m' 

r- jos vieningumą, pasitarnavo
garbingus išeivijos suskaldymui. 0 tą skal • Romėnai savo vyruogynuo- 

pasityčiojo iš Sibiro dymą dar labiau ir giliau ple- se ant vinuogiu šakelių pakabin 
.kurie buvo nuvykę čia Draugo redaktoriai rašy-/davo gėrimo dievaičio Bacho 

pas kun. Kezį. Juk jie tik pra- jdami tokius melu pagrįstus ra kaukes, tikėdami, kad dėlto bus 
šė, kad bolševikiniai filmai-ne šinius. i didesnis derlius.

wMamaawwMMBvEMHBMVHwaaMMMHVMMMME
Jau kuris laiku atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti 

Cbfcagos lietuviu gyvenimą ir ju a’ 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmu Chicagon atvažiavęs ____ . _____
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baft- 
nyčlos. įstrigti laikraščiai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški ehorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku. socaiHstifuų, lalcvunanlškų ir 
kitų organtadjų attikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt . ’ :

Norintieji knyu WOti, prašomi parašyti čekj srts Mcoey 
Orderi ,

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu tr pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chlcaco, m. 60608

dainuoją ir šoka. Ar jis tuo na 
siekią parodyti, kad jie Mas
kvos glėby laimingai kaip ro
juje gyvena. Ąę tai nę propa
ganda, kai b. kv. Kartoja, kad 
tie filmai;-kas juos matė, ne
pastebėjo, kad bolševikiškai 
propagandai būtų naudingi. 
Ar tai nepatarnauja bolševi
kams jų tįkslui migdyti-ir iš
eivijoj pralaužti ledus, kad ga 
lėtų užversti išeivijos kultūros 
centrus okupanto propagandi
niais filmais?

Toks b. kv. bolševikinių 
filmų rodymo pateisininmas, 
reikia spėti kad jis vargiai 
laiko žalinga propaganda ir 
kaikurių mūsų kultūrininkų 
apsilankymą okupaųotoje: Lie
tuvoje ir jų, komunistų Spaudo 
je padaryti okupantui palan 
kūs pareiškimai. Matyt,' jis ne- kad- VI. Ramojus savo rašiny 
laiko blogiu ir mūsų išeivijos je apšmeižė mūsų 
jaunimo vykimo Vilniun į taip vyrus ir 
vadinamus. Iituanistikos “kur-, kankinio, 
sus”.

■Visai nenustabčiau,-jei suži-. 
nočiąu, kad b. bv. ir sava vai-' 
kus. buvo nusiuntęs ten semtis 
“lituanistikos”.

' Nepaisant-b. kv.-tokių fil
mų demonstravimo .teisinimo,' 
o vis tik yra didelis skanda-l 
las, kad Draugo redaktorius 
rado reikalo .vedamuoju teisin 
tj skandalingą įvykį, kurį.kiek,' 
vienas susipratęs, sąmoningas( 
lietuvis patriotas pasmerkia. | 
Tuo tarpu b. kv. sąmoningai 
visuomenės dėmesį stengiasi 
nukreipti nuo šio skandalingi

būtų rodomi Jaunimo Centre. Taip pat b. kv. pasiremda- 
Kodėl Draugas neatspaus-1 Inas jėzuitų specialiu biulete- 

<lino atviro -laiško dėl šių i nlu jo skelbiamomis tamsio- 
ininčtų vyrų apšmeižimo i Juk’mis užuominomis apie mūsų 
jį paSirBė bene 9 ar 10 vyrų ir visuomenės veikėjus rašo, kad 
tai žinomi visuomenės veikė-’ demonstracijos įkvėpėjas bu- 
jai. Ką tai reiškia? Vienuolių vęs vieno čikagišk 
marijonų laikraštis atsisako at 
šaukti melą ir šmeižtus?

i Netiesą kartojo b. kv. kad 
Reorganizuota L. B-nė susidė
jo su komunistais ir naciais ir 
užpuolė Jaunimo Centrą. Tai 
grynas šmeižtas, kurį pasklei
dė kun. Kezio išleistas ekstra

1 biuletenis (gruodžio 14 d.) su- 
j niekinti demonstrantus de- 
; monstravusius prie Jaunimo 
‘ Centro. Nei Reformuotos L. 
Bnės veikėjai, nei šauliai, nei 
romovėnai, nei savanoriai kū-

I rėjai buvo susidėję su komu
nistais if naciais. Nacius at
viliojo demonstruoti Draugas, 
jo skelbimai, kuris skelbė, kad (būtų atkreipęs Chicagos lietu- 
bus roidoma Jaunimo Centre viškos visuomenės dėmesį, kur 

• filmas, atvežtas iš Vilniaus
Jis kartoja melą, kad buvo, Komunistai patikrintomis, ži Jaunimo Centrą. ^Jis galėtų pa. 

užpultas kun.. Kezys, nustuin- n|omjs nedemonstravo, jų bū
tas nuo altoriaus. Juk tai ne- stovėjo prie Jaunimo Cent 
tiesa, tai melas! Savo akimis ro- durų ir užgauliojo1;

( . mačiau^nuotraukas, padarytas, demonsti.antus ir .juos fotograi
Jis remiasi jėzuitų ekstra iš- filmų demonstravimą Jaunimo [-pasikalbėjimo metu su kun. ... . .

Keziu. Ten jis stpvf kaip her-! 
nelis ne kunigiškuose rūbuose 
ir ten nesimato jokio altoriaus.! 
Delegatų veidai man gerai pa
žįstami, tai rimti žmonės, or- 
gafnizacijų veikėjai, jų tarpe

A. SVITOMIS

Redaktorius, kuriam nerūpi tiesa-
Draugo redaktorius b. kv. la ir nori sugriauti. Lyg įtaigo- 

(Bronius Kviklys), pasiremda tų mintį, kad komunistams su 
mas jėzuitų ekstra išleistu biu- jų pagelbininkąis pavyko to- 
leteniu, specialiai pašvęstu su kius ir panašius reikšmingus 
niekinti prie Jaunimo Centro išeivijoje centrus ir kitur 
įvykusią demonstraciją, kurią griauti, 
suruošė Chicagos lietuviai, pa. 
rašė 
menę 
(žiūr. gruodžio men. 20 d.)

Pradžoje išdėstė kaip oku-’ tuo pačiu pateisinti kun, Kežio 
pantas stengiasi apšmeižti mū padarytą skandalą. ’ -' “ 
sų išeivijos veikėjus kovoj an-į Niekas ir niekad prieš Jau
čius prieš Lietuvos pavergimą nimo Centrą nesikėsino ir 
ir biauria demagogija prideng prieš jį balso nekėlė. Priešin
ti savo klastą ir melą. Tą jis gai, šį kart sukilo čikagagiškiai 
dapo per savo agentus kurie si ir išėjo ginti Jaunimo Centro, 
brauna visur net į laikraščių 
redakcijas. Teisybė, okupan
tas taip daro.

Bet sąmoningai ar nesąmo
ningai b. kv, savo vedamuoju 
ir pate įsirikiavo į bjauraus tre demonstruoti okupanto pa- dytų okupuotos Lietuvos gyve- tarpu okupantas per savo 
melo ir šmeižtų skleidėjų kad gamintų filmų 
rą. Jis minėto biuletenio
ir šmeižtus prieš kovojančius‘tori auš, kai jis įrodinėja, kad parašytos kuriuose būtų mato- plauti smegenis ištisais glė- 
lietųvius dėl okupanto bandy-- tie susukti, okupuotoje Lietu

voje-filmai buvo nepavojingi, vergija 
girdit jie ne propagandiniai
Taip raminti išeiviją ir ją mig leistu biuleteniu ir jame ekstra Centre?
dyti tegalėtų tik .samdyti oku- prirašytu šmeižtu. Rašo, kad Pagaliau ar ne okupanto pro 
panto agentai, bet to neurėtų filmai buvę menki, techniškai paganda, kai tuose
daryti Draugo redaktorius. Ne blogai paruošti, silpni ir bol- rodoma, kad lietuviai linksmi, 
jaugi jis mano, kad tuo įtikus ševikų propagandai pasitarnau 
kovojančią visuomenę del pa- ti negalėjo. Bet gi, tai liečia ne 
vergtosios Lietuvos laisvės ir filmų gerą ar blogą pagamini- 
ji patikės, kad okupanto susuk mą, o iš viso, koks buvo reika 
tuose filmuose 
migdančios propagandos? Pa
tikėti galėtų tik tie, kuriems 
kaž kas yra ‘išplovęs” smege
nis. Iš tikrųjų , ar galima ma
nyti, kad-okupantas leistų kaž 
kam susunkti tokius ‘nekaltus’ 
filmus ir dargi techniškai -blo-

kad jis netaptų komunistų pro 
pagandos centru. Taip pat ir 
nuvykusi organizacijų delega
cija kun. Kezio nepuolė, bet 
tik prašė neleisti Jaunimo Cen ir juos išsiųstų užsienin paro- okupuoton Lietuvon? Kai tuo akto įvykusio Jaunimo Cent 

samjre.
nimą tokį kokį liudija LKB dinius prisiunčia ten spaudin- 

Ar gi nepasimetimas rėdak- Kronikos ašaromis ir kraujais to šlamštu mūsų išeivijai, jai
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j dolfą Veilerį, nuvykus! f Maskvą pasaulio taikos proble
mą spręsti Paleckis tvirtina, kad prel. Veileris profe
soriauja Austrijos universitete, dėsto teologiją ir vado
vauja tarptautinės taikos institutui Kaip to instituto j 
direktorius, jis atvyko į Maskvą tarptautinės taikos rei-» 
kalais ir “tarybinio taikos gynimo komiteto” svečias.. 
Vilniai pasiųstame laiške jis rašo:

”Man teko tą svečią sutikti ir priimti mūsų res-! 
publikos taikos gynimo komitete. Kadangi svečias 
dalyvauja Austrijos — Tarybų Sąjungos draugi-. 

jos veikloje, paaiškėjo, kad turime nemažai bendrų 1 
pažįstamų, nes esu TSRS — Austrijos draugijos

l pirmininko pavaduotojas. Žinoma, kalbėjome dau
giausia apie taikos ir taikaus bendradarbiavimo rei
kalus. Pasikalbėjime dalyvavo ir akademikas V. 
Niunka. Pirmąją dieną prof. R. Veileris skyrė susi
pažinimui su Vilniumi, aplankė jo įžymybes ir kai 
kurias bažnyčias, kaip Aušros Vartų, Petro ir Po
vilo ir k- Antrą dieną mudu- drauge nuvykome į 
Kauną, kur pirmiausiai aplankėm Čiurlionio gale-1* 
riją, lydimi dailininko sesers V. Čiurlionytės - Karu-1 T. A. 
žienės, galerijos direktoriaus Stausko ir Kauno mie-

Oberammergau, miestas, kuriame ilgus metus vaidinamos Kristaus kan
kanuos. Paveiksle matome .1860 metais vaidintų kančių vaizdų.

Ruošiasi karui, kalba apie taiką .
Justas Paleckis, atidavęs sovietų imperializmuių sa

vo jėgas ir sveikatą, dabar bando papildyti asmenišką sa
vo pensiją įvairiais rašinėliais Chicągoje kartą į savai
tę arba dar rečiau išeinančiai Vilniai. Svarbesniais so-

ruševičiąus. Paskui nuvykome į Kauno katedrą ba
ziliką. Čia susitikome su jos klebonu Pr. Juozapavi
čium, seminarijos rektoriumi, įžymiu taikos gyni
mo veikėju kum Viktoru Butkum, seminarijos prof, j 
kun. VI. Michelevičiu, kunigais A. čechanavičium ir 
V. Vaičiūnu.” (Vilnis, 1976 m. sp. 8 d., 2 psl).
Kad Paleckis kartu su prel. Veileriu važinėjo į Kau

ną ir kalbėjosi su tokiais atsakingas vietas užiman
čiais žmonėmis, pačioje pavergtoje-Lįetuvoje niekas nię-

T- , . . . T-tko nežino. Pavergtoje Lietuvoje spausdinama komunis-,
Jo.rasimai sumestipaskubomis ir apgraibomuKad ”tinė 3pauda neminį: ' - - -

sudarytų„rJ*atagį eflueiu skaičių, jis ’ rimtame sąvo Ilank katedroje 
rašinyje Kovoje uz taiką - visi išvien , jis daugiau; Dar mažiau Uetuvoje vei]dantieS koimmfetai nori viė^ 
kalba apie klebono P. Juozapavičiaus suruoštus pietus; pasirodyti su dvasiškiais, atvykusiais “taikos ieško- 

ti” rusų imperijoje, visų didžiausių karų centre. _ Nie-, . . 
kam ne paslaptis, kad Stalinas, susitaręs su Hitleriu, ^lv0^in
pradėjo Anti^jį Pasaulio Karą. Visi žinome, kad St^ lfcąvėcfištuš, agentį, 
lino ir jo palikuonių užsispyrimas neleidžia įvesti tai
kos Europoje iki šios dienos. Nei viena'valstybė neišlei
džia tokių didelių sumų ginklų ir karo reikalams, kiek 
jų išleidžia dabartinė. sovietų valdžia.. > ; .

Imperialistinės sovietų valdžios, planuotojai užsier 
,niečiams kalba apie taiką, didžiausieji strategai kalba 
-apie detantę ir reikalą padidinti prekybą, bet sovietų 
valdžia ginkluojasi iki dantų. Marš. Grečko pareikala
vęs atominių ginklų. Klausimas kelias savaites’buvo 

.svarstomas politiniame sovietų biure. Chruščiovas, no-, 
frėjo atleisti šiek tiek varžtus ir pradėti'gaminti gyvęn-

lemos jam nežinomos. Jis jų nežinojo, kai. buvo darybi
nės” Lietuvos premjeras ir prezidentas, dar mažiau jis 
apie jas žino, kai buvo paleistas pensijon.

- kalba apie klebono P. Juozapavičiaus suruoštus pietus 
negu apie pasaulio taiką. Jis aprašinėja^ kaip jįs, kartu 
su generolu P. Petroniu, M. Zenkevičium, L. Kapočiu-

- mi ir istorijos klastotojo Juozo Žiugždos sūnumi važi- 
L nėjo į Tryškius, kur mirė Amerikoje buvęs Pranas

Buknis. ■ . ■ • ,
Apie sovietų valdžios pasiruošimus karui Palecikįs 

nieko nesako. Vieną kitą dalyką jis gali žinoti, bet, grei
čiausiai, jis pats nedaug težino, jam aiškus yra sovietų 
užsienio politikos vairuotojų, įsakymas visur ir visada 
užsieniečiams kalbėti apie taiką, Jis bando įrodyti'pa- 

„ prasčiausius ir visiems suprantamus dalykus, būtent, 
kad taika yra naudingesnė" ne tik paprastiems darbo 
žmonėms, bet ir ištisoms tautoms- Jis žino/ kad Rusijos 
gyventojai turėjo daugiau duonos, riebalų ir aprangos- 
kol Rusijos komunistai nepaskelbė jiems karo. Bet apie 
komunistų partijos narių vedamą karą ne tik prieš ru
sų tautą, bet ir prieš visas rusų pavergtas tautas. Palec
kis, pats tapęs rusų komunistų partijos narys, vfeai ne-, 
bekalba. Jis kalba apie taiką pasaulyje. Jis bando užsie
niečius įtikinti, kad taika yra geriausioji būseną užsie- 
nieciams, bet jis nenori ir klausyti, kad šiandien di-; Dabar
dziausieji taikos pnesai yra tiktai Rusijos komunjsti- ieidžiamos dar didesnės sumos karo reikalams, ne
ne valdžia, pnmetusi savo vergiją visiems savo kai- į* ■ • J - ' '
.nynams. tarpu Justas Paleckis vedžioja po‘ yilnių ir Kau-

Pačioje Lietuvoje Justas Paleckis nerašo apie tai- na atvykusius prelatus ir bando juos įtikintu kad AųsG 
ką. Pavergtiems lietuviams taikos idėjos nereikalingos, rijoje. Vokietijoje, Prancūzįjoję ir Amerikoje ręikįa tąį- 
Jis rašo Amerikos komunistams ir naujiems bendradar- ką ginti, o Maskvoje, didžiausios sovietines imperijos 
biams. kaip europiečiai rūpinasi taikos problemomis.' centre, geriausieji specialistai ruošiasi karui. Jįe ston- 
Paleckis aprašinėja, kaip jam pavyko įvilioti į ,4tarybi- giasi taikos siekiančius Veilerius migdyti; kad vėliau ga
nę” Lietuvą Maskvon atvažiavusį Austrijos prelatą Ru- lėtų netikėtai užpulti nepasiruošusius.

ANDRIUS MIRONAS

Tautos išgamos knygos recenzija
(Tęsinys) | knygpalaikės autorius. Štai kaip

i Ivanas Dekanys rašydamas į® apšmeiHa garbinu lietuvį: 
peluoja, kad -rako veiklos turi. ,^etž
nys buvo klasinė neapykanta J bujosiąs Uetuvos
Lietuvos darbo liaudžiai, jos in- Į sjstematingar pr-

Įteresų išdavimas, saldžios & J?. b.^ P^erstas
■ • išleisti nemažai pinigu gydymui-asmenimo praturtėjimo troški-. <

mas. Jau anksčiau minėjau, kad » ^bobsmo, M. Krupavi- 
Ivanas D. tvirtino, kad Uekvos eiaus hob! m0‘eryS,nMTevT 

apie Paleckio ar kitų komunistu par- tą ^rtlusyb^Siy^S tarnautoW algomis, meilužių pa-
įsi katedroje arba pietus pas kleboną. lį’’ uetuvos nėprikl/ sutrypė F

raudonoji armija.; Ką P.įįąr į. B
rysi, kad Ivanas Deksnys, p'asi- : Toliau mūsų Ivanas prasižio- 
samdęs rusams Į už1 ^rųąGnųJf jo. idąr (Įąugiątį ir į®Į bando įkąs-

‘ Jająus ąktvojimo ir Ėąu-^tį įš kart visiems .Vliko vado- 
faiko raudonąją ariniją, ęn-. vaųisr . “ĄĄoholis^ pasžęidimąs 

. . , šniiw,;|ir kitų ryškūs smukimo simpto- 
įskundinėtojus ir įvairius parsi- mąr buvo nuolatinis reiškinys 
davėlius rusams. G‘tikrąjąbau- VŽkb vadeivų gyvenime” (253 
dį, kuri komunistinėje Rusijoje pusk).
yra paversta vergais, komunis
tų dvarų baudžiauninkais, kuri 
priversta darbe lenktyniauti, kad 
pakankamai pagamintų gėrybių 
naujai komunistų aristokratijai, 
lietuviai ją tikrai myli ir kiek 
sąlygos leidžia stengiasi tai dar- 

i ho liaudžiai padėti.

nigus”.

kojo, bet nerado. Buvo įtarti H. 
Jakaiti? (jis raktus turėjo) ir 
J. Damauskas.

Pagaliau rusų samdinys rašo: 
‘To kurio laiko tarybinė žvalgy
ba gavo tikslią informaciją, jog 
“pogromą” Vliko Vykdomosios 
tarybos patalpose Sumanė ir, vo
kiečiams padedant, įvykdė žino
mas reakcinių emigrantinių or
ganizacijų veikėjas, pavadinsim 
jį Dainiumi, tikėdamasis, kad 

!kaltė bus suversta “komunistų 
agentams”.

Jis tai padarė tikslu — paro
dyti kokią svarbi emigrantų va
kar ųYokiętijoj veikla — sukel
ti Aįtosi^ khųŲ^uojąų^ir gau
ti Baugiau lėšų. : / .

rrejo atleisti siek tiek varžtus ir pradetr gaminti gyvęn- lietuviai spaudoj ir-kur tik ga- 
tojams reikalingų reikmenų, bet Chruščiovą įveikė Brež- į Įėdami reikalauja, kad darbo 
nevas.- Pastarasis stojo maršalui pusėn ir-sutiko gamin- i^au<3is Jiebūtų prievartaujama, 

■■ ti karo vadams reikalingus atomo ginklus. Už pastangas darljo ^ liaudis
•moderniai apginkluoti sovietų karius, pats. mars. Grec- .i^bęnatRuMją, o dar
ką pasiūlė Brežnevą pakelti į maršalus. Mirus Grečkai, -b^ iiaudis turi pusbadžiu gyven- 
" - - ' ‘ ti. Buvę ūkininkai^ dabartinių

dvarų . bąudžiąiŲiįnkąi,, įvairių 
vdtędzių — prižiūrėtoįų bota- 
gųojąmi, varomi, kad & dau- 
giąų padarytų,, kad “vyresnis 
brųbs” galėtų juos daugiau ap
vogti. T^.i tokia komunistų mei
lė darbo Jiąųdžiąį 

lyanąs Deyksnys —

Brežnevas krašto apsaugos ministerių pakvietė vyriau^

gu bet kada anksčiau.
Tuo tarpu Justas Paleckis vedžioja po‘ yilnių ir Kau-

Ivanui Deksniui vos širdis ne-' 
plyšta iš pykčio, kad Vilkas ir 
dabar tęsia savo patriotinę veik
lą, vis dar .bando pretenduoti į 
vienintelį ir pilnateisį Lietuvos 
atstovą užsienyje ir, matyt, pats 
laikas dokumentuoti išsamiai pa
pasakoti šio atstovo “biografiją”. 
Mums suprantamas toks Ivano 
Deksnio sielvartas.

Galima jam patarti. Nesijau
dink, mielas, pakenksi .savo svei
katai — pavergėjas neteks, Lie
tuvą išdavusio, tarybinio pa

trioto, bet už uolumą pastatys 
pavergėjas tau'paminklą su auk
so raidžių užrašu;

'Tai buvo geras šunelis, 
Kandžiojo savuosius, 
0 pavergėjams uoliai 
laižė kojas ir rankas.

Toliau su pasigėrėjimu Ivanas 
aprašo kaip buvo 1959 m. Roit-

sios mpralės šmeižikas, čia duo- lingene išvogta Eltos biuletenio 
du vieną ištrauką, kad skaityto- redakcijos adresų kartoteka ir 
jai galėtų susidaryti nuomonę, Vliko seifas su slaptais doku- 
koks gaivalas yra šios šmeižtų mentais. Kaltininkų policija ieš-

mūsų nuoširdžiu draugu, kaip 
ten -bebūtų, jis mūsų labui vė
liau par padarė kdetą gerų dar
bų”. (260 pšl.).
... Iš Vliko Vykd. Tarybos pa
talpų išnešta kartoteka, kurį lai
ką gulėjo užkasta žemėje neto- 
’i savo šeimininkų, o vėliau Dai
nius leido jos likimą tvarkyti as
meniui, kuriam jis buvo skolin
gas už jo “gero vardo” išsaugo
jimą (t. p. j.

žemiau-

apykantą komunistai turi Vlikui: 
“Kaip tik ten, pabėgėlių stovyk
lose, atgijo top piktžaizdė — . 
Vlikas’\ ir, deja, tas Vliko veiki
mas, didžiausiam, komunistų 
pykčiui, ir šiandien tęsiamos. To
dėl visokiais būdais stengiasi su
niekinti Vyr. Liet.' Išlaisvinimo 
Komiteto darbuotojus. Bet štai 
į ką mes turime atkreipti savo 
dėmesį: lietuvių, gyvenančių už 
pavergtos Lietuvos ribų, nesuti
kimai, susiskaldymai, ginčai ar
ba kaip komunistai vadina “va
duotojų rietenos” yra labai mė
giama ir laukiama medžiaga ko
munistų šmeižtų kūrybai. Pada
rykime reikiamas išvadas!

(Bus daugiau)

.mulų, vežimui daržinė, kur vežimas buvo laikomas. | lerių pastatyti šią pilį, kurioj patogiai ir išteigingai ap- Creek Ranch. Artimiausios gazolino stotys už Mirties 
Daug vietos automobiliams pastatyti, čia pat yra ir, statyta viduje skoningais baldais. Pilies vidus parodo- Slėnio T. P, ribų, yra Panamint Springs ir Darwin Mi- 
Furnace Creek viežbutis, restoranas ir krautuvės, to-' mas vedžiojant grupėmis kas valandą, tada leidžiama,ne (vakaruose); Shoshone (pietrytinėje dalyje); Dė
dei čia visada yra daug žmonių. _ir fotografuoti. Rodoma didelio koncertinio pianino

• ' Lankytojų Centro Muziejus' (Visitor Center Mu- ir vargonų puikumas ir demonstruojama jų grojimas, 
seum) yra Furnace Greek, prie 190 kelio. Moderniame J Imamas nedidelis mokestis už įėjimą.

i su visais patogumais yra muziejus, su gerai paruoš
tais ir išdėstytais eksponatais. Surinkta daug kasyklų 
mašinų bei įrankių pavyzdžiai, istorinių ir geologinių

'Veikiančios vietovės:

Amargosa Operos Namai (A. Opera House) yra 
Death Valley Junction miestelyje už Mirties Slėnio 
T. P. ribų (ir prie jo privažiuoti labai lengva ir pa
togu. Anksčiau šis miestelis turėjo Amarkosa pavadi-' . . > t*- , .. . . v.
mnų ir tik neseniai pavadinimas pakeistas į D. v. , ««'«•'« kasėju gj-ventmo scenų, pieš.-
Junction. Patsai Operos pastatas labai kasdieniškas ir 
jeigu nebūtų užrašo, tai niekas nė nepagalvotų, jog 
čia gali būti rodomi vaidinimai. Seniau šiame name 
buvo filmų teatras, o dabar tūla Marta Becket, daili
ninkė ir baleto šokėja, penktadieniais, šeštadieniais ir 
pirmadieniais 8:15 vaL vakare duoda originalius, jos 
pačios sukurtus šokius su jos pačios sukurtais drabu
žiais. Vaidinimai nurodyta tvarka prasideda spalio 
mėnesį ir tęsiasi iki birželio, o likusį metų taiką tiktai 
šeštadieniais, žinoma, už įėjimą reikia sumokėti “au- t yra prie 190 kėlioj Stove Pipe Wells vietovėje, čia 
ka” — $. 1.50. Kodėl pąyadinta operos namais — ne-, tiktai dtžymėfa paminkline lenta vieta, kur 1849 m. 
aišku, nes opera čia neegzistavo.

Borakso Muziejus (Borax Museum) įrengtas pa-, 
togiose, vėdinamose patalpose, Furnace Greek Ranch, 
prie 190 kelio Mirties lėnio centre. MuSziejuje surink
ta eksponatų iš borakso atradimo istorijos ir pramo- šiaurinės dalies vieta. Grįstas kelias atveda prie pilies

Keliavimas dykumoje 
/ •

Geriausia visada, prieš keliaujant pamatyti atski- 
-rų Mirties Slėnio taškų, pasiteirauti pas girininkus 

nių ir diagramų. Vienos valandos skaidrių programa (Park rangers), ypatingai jeigu norima laipioti po
suteikia daug informacinių žinių apie patį Mirties, kalnus, važinėti blogais keliais ar keliauti pėsčiomis 
Slėnį, apie jo istoriją ir kt. Vedžiojamos ekskursijos,' į sunkiai pasiekiamus taškus. Girininkai žino kelių 
parduodamos atitinkamos knygos. Atdara nuo 8 vai. Į stovį, nes jis dažnai keičiasi, todėl jie patikrina, ar ke- 
rvto iki 9 vai. vakaro, tarn lankričin ir balandžio mė- • leiviai tinkamai nasiruoše ir ansirence. Karštam orui

ath Valley Junction (rytuose) ir Beatty-Rhyolite (šiau
rės rytuose). Tolimesnėse vietose (už Mirties Slėnio 
T. P. ribų) gazolinas gaunamas. Lone Pine, Olancha, 
Little Lakė, Inyokern, China Lake ir Trona miestuo
se (visi Kalifornijoje).

Patartina dažnai tikrinti radiatoriaus vandenį ir 
padangų spaudimą, tačiau sustojus padąngos labai 
greit atvėsta. Jeigu pasitaikytų koks automobilio gedi
mas., tai niekad nepatartina ieškoti pagalbos pėsčio
mis. Verčiau palaukti patruliuojančio girininko arba 
per pravažiuojančius prayšti pranerti kur reikia. Veng-

arryto iki 9 vai. vakaro, tarp lapkričio ir balandžio mė-' leiviai tinkamai pasiruošę ir apsirengę. Karštam orui įtiną keleivinėmis mašinomis važiuoti dulkėtais 
nėšių, o kitu metų laiku nuo 8 iki 5 vai. Suvenirų, at- [esant, geriau laikytis pagrindinių grįstųjų kelių, nes žvyruotais keliais, kur labiau tinka keturių ratų ma- 

jie dažnai girininkų patruliuojami. Keliaujant vasa- šiuos. Be to, staigiam lietui užėjus, bloguos ė keliuo- 
ros metu, patartina iš anksto rašyti Tautinių Pamink- Į sę yra pavojaus įklimpti arba įgriūti. Būtina laikytis 
lų vadovybei.

Mums keliaujant kovo pabaigoje, visą laiką turė
jome saulėtą, bet ne per karštą orą ir temperatūra 
siekė apie 78 laipsnius. Nors karštis išdžiovindavo ir 
mūsų gomurius ir šiek tiek automobilio radiatorių, 
bet visiškai nei vienų, nei antrų neišsemdavo. Buvome 
pasiėmę geriamo vandens sau ir radiatoriui, bet ypa
tingų kliūčių neturėjome. Geriausia vežtis vandenį 
plastikiniuose induose. Kaip jau minėjau, kai kur yra

virukų ir pašto agentūra bei telefono susisiekimas, du
šai ir skalbimo mašinos.

Sudegusių Vežimų Taškas (Burned Wagons Point)

buvo sustoję Ilinojaus nuotykhj ieškotojai gruodžio 
pabaigoje bandydami sutrumpinti kelią j Kalifortijos 
laukus.

Scotty’s Castle yra bene gyviausia Mirties Slėnio

* skelbiamų taisyklių ir niekad neįžengti į draudžiamas 
į vietas.

Gražiausi vaizdai yra įvažiuojami iš vąkafųl nuo 
Lone Pine ir Panamint Springs, bet šis kelias nepatar
tina naudoti treilėrįams, kūnams geriausias įėj fan as į 
Tautinį Paminklą iš Death Valley Junction (rylose).

į (Bus daugiau)
r

nės. įėjimas veltui, tačiau muziejus atdaras tiktai tarp . išvaizdos ispaną-jn^urų stiliaus pastato, šią pilį pas- įrengta vandens gėryktos. Iš ežeru ar balų gąrimui van- 
lapkii-tio ir balandžio mėnesių. Anksčiau šis muziejus tatė Walter Scott, geriau žinomas kaip Mirties Slėnio denį verčiau nevartoti. ’ •
buvo Mulų Vežimo Tarpeklyje, pastate, kuris ka- Ccotty, kartu su milijoninku Albertu .Tohnsonu, kuris, GazėHno stotys viena nuo antros Mirties Slėnyje 
dai'c buvo skiriamas kasėjams gyventi. Muziejus da-' kaip ir Scotty, labai mėgo nuotykius ir įvairius pokš- gasna toli ir gazolinas gaunamas liktai trijose vietose: 
bar perkeltos į dabartinę vietą, o šalia jo ilstatyta 20 tus. Truko 10 metų ir kaštavo du su puse milijino do- Scotty’s Castle, Stove Pipe Wells Village įr Furnace

buvo 2<: Mulų Vežimo Tarpeklyje, pastate, kuris ka-Ccotty, kartu su milijoninku Albertu Johnsonu, kuris,
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2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susftarinų

DR Pietaris, savo veikale griovėjams okupuoto j 
ilgiutantas”, prieš šimtą me- voje.

tų pranašavo, “kad tie gudai

DR. K. G. BATUKAS 
akušerijra ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PuUski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL'LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus*urmui 

'ei neatsiliepia, skambinti 374-?’O4

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

CHIRURGIJA^ 
Telef. 6954)533 

Fox Valley Medical Canter 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WES! 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4 5849 

. Rezid. 388-2233 - 
OFISO VALANDOS: 

i'irmadieniais ii ketvirtad. 1—■' 
antrai, penktaieni nuo 1—5. 

ir šeštai tiktai susitarus.

i Amerikos sąjungininkai Eu- vai atsiekiama. 
| ropoję teatlikvėpė naujai išrink- 
■ tams Amerikos prezidentui Car- 
I toriui pažadėjus, jog Atlanto są- 

Lietu. junga, kertinis akmuo Amerikos 
užsienio politikoje, bus palaiko- 

Inama jo vadovauja- 
Hracijos, kuri pavel

di gtaikųJūrkų nesusipratimus.Ewiieliij mišios
Marquette Parko Gimimo Sv. silpninančius santykius su JAV 

pavergs, visą pasauk ir užtrauks] Mergelės Marijos parapijos baž- ir sudarant Nato rytų sparne 
hyčioje lietutiėms buvo Laikomos pavojing%^adėtį, įskaitant dar 
Berri^ių §v. mišios 12 ^al. nak- esančias 
ties. Prigūžėjo pilna bažnyčia, 
sėdimų vietų trūko. *

Bernelių mišias laikė klebo-

kūnijusi piktybė per visokias 
suktybes, amžinai platinsis kol

žemę, kaip užtraukia maurai 
vaiskų vandens paviršių”._Pa- 
našiai ir Amerikos išeivius lie 
tuvius lyg voratinkliu baigia 
aptraukti Lietuvos. pavergėjų 
agentai.

Pirmieji' lietuviai ateiviai 
• Amerikoje, kurie bėgo ntio 
' caro, nėra gyvenę nepriklau
somoje Lietuvoje, daugelis jų 
net nematė nepriklausomos 
Lietuvos, o rūpinosi Lietuvos 
gyvenimu, rinko aukas Lietu
vos atstatymui 1918-1920 me- 

' tais. Užplūdus Lietuvą rusams, 
sudarė vieną organą, kovai su 
Lietuvos 'Okupantu. Suorgani
zavo Baltą, kurio paramą jau- 

'« vaL. tė visa naujosios išeivijos ban 
tree. ga-

Jau tada skilo išeivijos lietu 
viai, nes viena dalis atsiskyrė 
nuo visų lietuvių ir savo spau
doje gyrė Lietuvos okupantą, 
rengę- koncertus ir parodas 
“Mildos’’ salėje; Tada Liet. 

valą Nnos- 3—9 darbo dienojnis ii Bendruomene, organizavo de
monstracijas ir piketavimus tų 
parodų. Bet nereikėjo nei 30 
ties metų, kaip vietoje Vilnies 
atsirado “Akiračiai”, Liet Bęn 
dra .pradėjo akciją prieš Altą, 
išleido vaikams vadovėlį su ko 
munistine propaganda, ršmei- 
žiančia nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą. O štai dabar ir 
tėvai jėzuitai okupanto propa 

, gandos centrą perkėlė iš Mil- 
’ dos į Jaunimo Centrą.
i • .■ .'T'' ■"■ ** * ' *' **■"" 1 i"' » -■■■

4 Gal galima suprasti, kad da
lis mūsų jaunimo, paveikia Ii;

x . bėralinės įtakos Amerikos un5 
i»w it- A V versitetuose, pradėjo linkti prie
Ln. iL. A. ./V* JUvJO Lietuvos okupanto. Arba, kad

- w ir dalis naujųjų ateiviu, kurie
bėgo nuo rusų ąhtplūdžio, kaip 
maro, palūžo,. hostalgjjds Savo 
kraštui veikiami: Bet, kad 'mū
sų dvasįškija periimtų oku
panto propagandą j savo ran
kas, tai sunku suprasti. Tiek 
vienuolių marijonų leidžia
mam dienraštyje “Draugas”, 
tiek jėzuitų “Laiškai Lietu
viams”, pilna Lietuvos oku
pantui palankių straipsnių. 
Draugas net savo vedamuose, 
pritaria vaikų siuntimui j pio
nierių stovyklas ir jaunimo 
siuntimui į propagandos’ kur
sus Vilniuje. Ir Draugas buvo 
pirmas, reklamavęs okupanto 
filmų rodymą Jaunimo Cent
re. Tėvas Vaišnys, jau senai 
Laiškai Lietuviams neberašo, 
kad Lietuva okupuota. Ir kaip 
toje dainoje sakoma, siūlo ir 
žegnotis iš kairės. O dabar ir 
jėzuitų vadovybė pritarė tė
vui Keziui, kuris okupanto 
propagandos Centrą perkėlė iš 
Mildos Į Jaunimo Centrą.

Savo laiku, Lietuva buvo pa 
i vesta Marijos gloliai ir pava- 

• nvrci^j-rKuitnoiAj , dirita “Marijos žemė”. Reikia 
f ^.1^0ioX matyti, kad dabar Marija ver
l .Artfi Su^p«rt») ir L L kia kruvinomis ašaromis, ma- 

i Į fydama, kaip vienuolynai tal
kininkauja Marijos šventovių
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<938 SAAanheim Ri,Westchester, HI.
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TeU Pft iiifa

OFISO vAE.: pirnu antrad.. irečiaa 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sesuoie 

po picui Kitu lai k i. I 
pagal gusi ra rimą.

P. ŠiLEJKiS, 0. P

y»^
r«dO We»» OJro $»s Chicago III. 6O6ZV 

!•><*.: PRoapeČt 6-5084

!ė , Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖlINYČIA 

«VCŠI ®4rO SlkfeLl
Teletenai: PR L0833 f. PR* 8-0834
- Taip pat naujoji Barbara* ir
Gena Driship krautuvė

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy. Oeak Lawn,

Apdraustai p«rkr«ustyma» 
ii Įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1882 arba 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilrta apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. 1 E R 4 N A I 
Tai. W4 54063

Help Kh* 
♦ 

OurBcoooca,

a wr Va l> 1AVWG! B0W«

mos

įjoję Azijoje badas 
ir būsimas Jugossląvijoje, neiš
leidžiant iš akių rusų karo lai
vų didėjančios jėgos Viduržemio 
jūroje ir toli šiaurėje Norvegi-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

z Visos programos ii WOPA, 
1490 HI. A. M.

t
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 

, nūdienio iki penktadienio 12:30
— 1:00 vaL popeL — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9J0

T®l«f.: HEmtock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

Ir visdėlto europiečiai pasi
tiki Amerika, bet tik nori, lygiai 
kaip ir Azijos draugai — Japo
nija, P. Korėja, kad prieš darant 
svarbesnius ėjimus, Amerikos 
politikai iš anksto praneštų, tar
tus! su savo sąjungininkais, kaip 
prez. Eisenthoverio laikais bu
vo daroma.

• Angler žuvis gali praryti 
tris kartus didesnę už save žu- 
vj-

SUSIRINKIMŲ

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAKIONIMAJ 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

padėję kan. V. Zakarauskas ir 
kuri. A. Pačenskis. Pradžioje bu
vo pritemdytos šviesos. Prie-' 
blandoje meldėsi prie Kristaus 
prakartėlėš. Patyliai chofrui gie
dant, kunigai su berniukais pra
ėjo per bažnyčią ir priėjo prie 
altoriaus. Sušvitus visai bažny
čiai, prasidėjo mišios.

Kleb. Zakarauskas sakė, pa
mokslą. Priminė Kristaus gimi
mo šventę, prakartėly angelų 
chorą; piemenis, pągarbinusius 
kūdikėlį Jėzų, suvystytą prakar- 
tėlėje — ėdžiose.

Gražiai, nuoširdžiai, įsijautęs 
klebonas paminėjo, kaip Erodas 
tykojo- nužudyti Kūdikėlį. Jėzų. 
Paminėjo, kad tėvynėje Lietuvon 
je ir kituose pavergtuose kraš
tuose komunistai pritemdė tą 
Kūdikėlio Jėzaus gimimo švėn-

Europos ir Amerikos sukurta 
karinė Natb sąjunga, nors yra 
stipins kimštis, bet, be atodai
ros rusams - stiprinantis, reika
lingas naujų modernesnių gink
lų ir didesniame skaičiuje, reika
lingas pačių ginklų standartiza
cijos, kas ne taip greit ir leng-

“Jh yra man pasakys: Gana fau mano malonės, nos mano jėga fobu> 
lai past raiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventy manyje" — 2 Kor. 12^.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas, kuris rody: 
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali savo Šventocios dvasios if 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais; 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik jokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūšų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: ‘"Todėl aš turiu pamėgimu savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi fino, kad mirtis yra fieun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | t< klausima atsako knygutė "Viltis po mirties", kurių geusito 
nomokamaL Rąžykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 68629
. t _, ____ ivt raito Tyrinėtojai

ŠAKIŲ m SUVALKIEČIŲ klubai 
rengia Naujų Metų sutikimą gruodžio Į 
31 d. 7 vai. vak. Vyčiu salėje. 2455 i 
West 47tfi Street šalta ir šilta vaka- . - • j
rienė, šampanas, linksma muzika, šo
kiai, laimėjimai. Anka S8.50. Rezer
vacijai teL 476-6174.

Tėvai ONA. ir ANTANAI NAKAI,

Jūsų jauno sūnaus VYTAUTO akys neuž- 

įęšdjjos šviečia žvaigždėmis -niūšŲ širdžių

EEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
j,/ 2533 W. 71st Street
k Telef.: GRovehill 6-2345-8
S — 1410 So. 50th Avė., Cicero
f ‘Teief.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
f AIKŠTĖ. TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

mi dėmesio į žiauriiis persekio
jimus ir kančias, su meilė it jia- 
garba mini gimimo šventę—Kar 
ledas. . /.

'•Vėliau jis dėkojo chorui, vado
vams, tikintiesiems už dalyvavi
mą ir aukas. Priminė, jog ren
giamasi parapijos įsteigimo 50 
metu sukakčiai.

Prakarteįė buvo lietuviško sti- 
, liaus. Viduje buvo šventa Šei
mynėlė. VĮskas buvo,gražiai.3ė> 
kofuota. Ant didžiojo altoriaus, 
cimborijos šonais buvo dvi dide
lės apšviestos eglės. Visas alto
rius buvo apkrautas natūralio
mis raudonai žydinčiomis gėlė
mis vazonuose. Sudarė pasigė
rėtiną vaizdą.^ '.k ,

Galingas chof-as, vadovauja
mas muziko A., Lino, K. Skaįsgi- 
rio ir solistų Mažeikienės, Mom- 
kienės ir Momkaus, savo balsais 
pripildė ne tik bažnyčios skliau
tus, bet ir žmonių širdišL .

K. Paulius

Europa pasitiki 
Amerika, bet...

Sekr. Kisingeriui pradėjus va
dovauti užsienio politikai, Viet
name karas tebeėjo visu įkarščiu, 
vėliau iškilo Watergate skanda
las, Izraelio-ąrąbų karas ir Jo
tos bėdos, kurių metu pačios Eu
ropos reikalai buvo nustumti į 
šąli. Tuo tarpu Sovietais kurs
tydami karą Vietname, Mažojoje 
Azijoje ir k'eldaiiii neramumus 
kitose pasaulio vietose, skubo
tai ginklavosi ir dabar, tartum 
Įsismaginę, tebesiginkluoja.

Sovietų ginklavimais labai er
zino ir neramino europiečius, ma
tant kaip Sovietų karinės jėgos 
auga Rytų Europoje, kaip didė
ja jų jūrų laivynas, strateginiai 
atomo ginklai, kaip rikiuojamos 
atomo bombomis aprūpintos ra 
ketos Karpatų kalnuosė bei Uk 
rainos lygumose.

Jadvyga Juknevičienė ir 
Šaulius Šimoliūnas

MB*

Mielam klubo nariui
‘ r.-Y-4. į . ; .. .

L A. JONUI BLEKIUI staiga mirus, r

Jo žmoną Josephine, sūnų Algirdą; brolius

sius nuoširdžiai užjaučia

ZaHšiškiiĮ Klubd Valdyba

ir Nariai

’ VYTAUTAS NAKAS
Paskutiniais metais gyvenęs Miunchene; Vak; Vokietijoj.

Mirė 1976 m. gruodžio 21 d. 2:50 vaL r^tb Vokietijos laiku. Gi
męs 1947 m. gruodžio 4 d. Salzburge, Austrijoje.

Paliko nuliūdę: ievai — Ona (Kasakaityte) ir Antanas, teta .Ma
rija Kasakaityte, du dėdės — Jurgiš ir Kazys Kašakaičiai bei kiti gi
minės su šeimomis Lietuvoje ir Amerikoje. - t

Priklausė: Korp! Neo Lithuania, Juru skautijai, buvo Roosevelt 
universiteto, Bloomington, Ind., diplomantas, buvęs 2% m. Chicagos 
Konservatorijos mokytojas, 9 mėh. mokytoju Austrijoje, o paskuti
nius 2% metų buvo solistu ir pranešėju Liberty Radio programose, 
Miunchene.

f t-.2„ ii
Ketvirtadienį, 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evanš 

koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Atsisveikinimas bus 8:00 vaL vak.
Penktadienį, gruodžio 31 dieną. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios i Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, d po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. VYTAUTO NAKO giminės, draugai ir paž’stami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- 
> • • g. • *1 • •

Nuliūdę lieka;
Tėvai, teta, dėdės, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evaūs ir Sūnūs. TeL RE 7-8600.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juoze s Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon orgahizloriaius, chorų vedėjams, d i oris tarn s ir visiems 
dalyvinius. " Knyga kišeninio formato, 151 psL, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia prMėti 50 c. egzemplioriui.
- Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp
liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą j^aiinaA ^auti Naujienose ariia |>asiunčiant Čekį arba Money 
orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
.1739 So. Halstėd St; CHitagd; Hlifioiš 60608

LIGDĖŠIO VALANDOJ .
> .-€. žssirte r

MAŽEIKA s EVANS
"• LAIDOTUVIU DiO«T0«IAJ I

tS45 S®. Western Ave. Air Conditioned Chapel aad

REpublic 7-8600-8601 Plrkinf FacUiUea-
. Mt tyres* Utoee adata d*iyw nutae tart>tra« srSaa j«*5 s—--

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1DJ
^ENiAbsiA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

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

MODERNIŠKOS- AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chlcagos
Lietuvių
7^idotuvių

i .. - ■» 

-zireklonų
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
lUMAri ik laukimas Labanauskas , 

LI'IUAaMLA Phoaę: YArds 7-34111

t. BUTKUS - VASAITIS
HaC So. 50th Ave, Cicero, 11L Phone: tlLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 8b.' CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
MO * ’>«-» - «■ ** '*,•’*>• • * .,' W A . *ę -'-■-

3319 So. L1TUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) ■„ .

Ž424 VVfcSt 69th STREET RJ public 7-1213
2314 WfcST 23rd PLACE Virginia 7-M7S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo« Hills, HL 974-44W

P. J. RIDIKAS ~~~
w •

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74F ’

s — NAUJIENOS, CHICAGO < ILI----- Thursday, Dsc.mbar 30, 19J6



: jų Metų, o labiausiai — atgau
ti regėjimą/ kad yėl galėtumė
te skleisti šviesą.

— Ignacas Rudis iš Kelly Par 
ko išvyko į Bridgeview apylin
kę.Stasys Abromavičius iš West 
vile, Wls., šventėms atvyko j 
Chicagą. Stasys Nutautas, po 
ilgesnių atostogų Floridoje,, grį
žo į Tabor farmą, Sodus, Mich.

— Kun. df. Juozas Prauskis 
dažnai atkreipia dėmesį į Pabal

- .S'. Surkus skaitytojų mė
giamas bendradarbis iš San 
Jose, Cal., savo laišku kiek 
anksčiau pranešė nemalonią 
žinią *tpie staigu regėjimo su 
silpnėjimą. Daugeliui skaityto
jų lėbaujantis apie jo kelio
nių bei ekskursijų įdomius ap
rašymus, : 
traukas: “Liepos paskutinę sa
vaitę, dargi būnant pas dukrą, 
staigiai iš nakties užslinko tam 
sus šešėlis ant dešiniosios 
akies. Dabar gelbsti tik kairio
ji be^ tik ne laiškams ar laik
raščiams skaityti. Net du gy
dytojai nustatė, kad nepatai
soma. Vienas iš jų paskolino 
mėnulio formos akinius ir ge
bą padid. stiklą. Su tais aki
niais iš 3-4 colių nuo popierio- 
skaitau. Turiu pasakyti, kad 
šiaip matau, bet tik ne raštą, 
taigi ir rašyti labai sunku. Vi
siems Jum linkiu geros svei
ka los, ištvermės ir sėkmės. 
Nors aš visada būsiu su Ju
mis, bet šio atsisveikinimo 
proga Naujienų paramai pri
dedu $10”. Naujienos vsų skai gamas ir dar prieš šių metų pa- 
tytojų vardu dėkoja už bendra baigą skaitytojams bus , siunti- 
darbiavimą ir visokią paramą, nėjamas. Popieriui, spaudos dar 
Visi linkime sėkmingų Naujų* barns ir siuntinėjimui pabran-

skelbiame laiško iš- t’j° kraštų okupaciją amerikie-| 
čių spaudoje. Guanos priėmimo 
į Jungtinių Tautų organizaciją! 
proga jis priminė Chicago Tri
bune kalėdinėje laidoje apie 
kolonializmą ir, kad Jungtinės 
Tautos tyli dėl Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupavimo. Kun. 
dr. J. Prunskis yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos informacijos 
vedėjas.

— Jonas J. Matonis iš Calif or 
nijos ir Povilas Grigalauskas iš 
Massachusetts yra apdovanoti 
Laisvės pažymėjimais. Juos sky 
rė Congress of Freedom, Inc., 
už pastangas atstatyti religijos 
bei asmens laisves visame pa
saulyje.

— Naujienų 1977 metų kalen
dorius jau atspausdintas. Jis se-

J. SLAVĖNAS

čių okupacinės valdžios miškų, 
adminislracijoje ir būti liūdi-Į 
ninku beatodairiško miškų- 
naikinimo. Vokiečių okupaci- 
nį laikotarpį ir po jo sekusę 
Lietuvos atstatymo pradžią au 
torius laibai kruopščiai aprašo.

Autorius taikliai charakteri
zuoja savo bendradarbius, pa
miškių gyventojus žemaičius. 
Kartais tik keliais žodžiais jis 

| nupiešia ryškų tipą, nevartoda 
mas nereikalingų žodžių, dirb 

(tinų frazių—-pas jj viskas teka 
natūraline srovele, kaip upelio

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

DEL VISŲ INFORMAC1T7. KREIPKITĖS Į

REAL ESTATE c°R SALE 
Narnai, tame — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentu
Chicapn E Virginia 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

KNYGA

vių 
čia

GERIAUSIA DOVANA
f

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel
džiant Lietuvą, besimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapacinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 200 psl. Kaina 7 dol. -- x

ČIKAGtETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. aprašymai^ka ji, ten jnatė. kokias
kalbas gjrdein ir I™ iai žmonės pasakė 95 nsl $1.50 Yra tain oaf 

; orr<rJn kalba
M. Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 

60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.
D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 

toriaus nastabuma neapgauna Tnturisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parasvtos lengvu gražiu stiliumi . z

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė Studija apie prūsu likimą. 
Kaina S2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina S150.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606CI
atsilankant darbp valandomis arba užsakant pastų Ir pridedant 

čeki piniginę perlaidą.
.r------------------------------------------------- ---------------- -T-. - ..By",

medžioklės, kaip jos prisime
nančių jį atpasakbtos, Stalgė
nų parapijos pradžia — turi 

— perėjo miškų tarnybon, ku laikotarpio pažintinę vertę, 
rioje išbuvo virš 20 metų, A. įdomūs autorauš, laškas ga- 
Tenisonas dabar gyvena Belgi Įima pąyadinti laisvalaikio pa 
joje. Būdaiųas knygos ir rašto sikalbėjimais, — eigulių nųo- 
mvlėtojds, jis ir dabar dirba tykiai, medžioklės; miškų ken* TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 

____________ spaudos dirvoje - daug strain kėjų antpuoliai ir pastangos gS! 
no atsiminimų knygą, kuri sa- psnių paskelbęs JĄV lietuvių su jais kovoti, miškų gaisrai 
vo vaizdingu stiliumi, Lietuvos periodikoj,“ išvertęs Kušnerio — nemiškininkui nauja ir įdo. 
miškų aprašymais, sutiktų tipų knygos daįį, liečiančią Mažą- mu. O kiek visokių reikalų su 
charakteriais, ryškiais okupa- ją Lietuvą, į nederiandų kalbą • vietiniais gyventojais kuriuos 
elnių laikotarpių atvaizdavi- išvertė 92 lietuvhj pasakas ir išspręsti reikia ir kantrybės ir 
mais, karo bombardavimų hai sudarė toj pat kalboj lietuvių takto. Žemaitijos mišktj žydė- 

--------novelių .almanachą. Iš latvių jimo aprašymas — tikras lite-' 
kalbos išvertė A. Dziliumo ratūrinis perliukas.
“Dievo sodą” ir Z. Maurftios (Bys daugiaii)

' 3 noveles. Jis gyvena pas dūk-1
terį žentą ^Tehisonąitę, kuri -------- :—
šalia savo poezijos rinkinių, Sebastien Spinola yra lai- 
yra nemaža populiarinusi he- ,komas baleto n<)rs jo 
tuvių rašy^jų l^urybą. neder- įojos įįiVO medinės, amputuo- 
landų kalbž ir nederiandų ra- tQS ^pįn0Įaį esant 11 meti]. Jis 
šytojų — liętuvdų kdEia paren. ,]jUVO geriausias baleto šokė- 
gusi ir išlefidusi rinkinius. [ jas Ig-me- šimtmetyje visoje

A. Tehisono jaunystė prabė- prancūzijoje. 
go Pušinės psadoj, kur tėvas 
buvo žvalgu, o vėliau Šlapgry, ~
tėvas be pertraukos išgyveno pjr^tį politinius darbus 
27 metus. Išskiriant mokymosi įbuvo mada gana senai. Yra 
laikotarpį autorius kitą laiką žinoma, kad Prancūzijos kara 
praleido miško artumoje ir jjaus Liudviko 14-to-.asmeninis 
ir miškas jam įkvėpė neišdil- tarnas Pierre de la Porte 
domus prisiminimuš ir meilg. (15Q3-1680) už savo darbą gau 
Autorius vaizdžiai aprašo dar javo apie $600 per metus, bet 
rusų valdymo laikų miškų tvąr už tar sumokėdavo $20,000. To 
kymo metodus, administraci
ją. 1922 m,-išlaikęs miškinin
ko egzaminus, pradžioje ski
riamas girininku ~be girininki
jos. Jam tenka važinėti vietos 
į vietą—-ptfill"-proga pažinti tą 
Žemaitijos kampelį ir jo žmo
nes. 1918 m'-V dar vos grįžęs iš 
Rusijos, jis turėjo dirbti vokie 
,. - -u' - - 'ž-s. ii i

ŽEMAITIJOS GIRIŲ TAKAIS
Tokiu pavadinimu Lietuvos 

Miškininkų Sąjungos išeivijos 
Miškų Literatūrai leisti Fondas 
praėjusių metų pabaigoje JAV 
išleido stamboką (366 psl.) 
miškininko Aleksandro Teniso

Tenisonas dabar gyvena Belgi

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. Virs S500 pajamų mene-

suirtais ir skurdaus tremtiniai 
gyvenimo vaizdais yra, tur 
būt, vienintelė, tos rūšies kny
ga pokarinėj lietuvių atsimini
mų literatūroj. Knygoje patie
kiama ne vien miškininko gy
venimo, jo įdarau, santykių su 
bendradarbiais ir vietiniais gy 
ventojais ryškus aprašymas — 
knyga yra auteniškas liudiji
mas laikotarpio kuriama auto
rius gyveno ir aktyviai dalyva
vo. . - .... .

Aleksandras Tenisonas gimė 
už Lietuvos ribų, bet j Lietuvą 
tėvai jį parsivežė dar mažytį. 
Tėvas dirbo mišktj tarnyboj. 
Jaunasis Aleksandras pradžio
je nesirengė miškuose dirbti 
— baigęs gimnaziją, jis lankė 
Petrogrado universiteto, • fizi
kos matematikos fakulteto 
gamtos skyrių. Grįžęs į Lietu
vą, mokytojavo Telšių gimna
zijoje. Sunki liga privertė mo
kytojavimo atsisakyti ir ' jis 
pagaliai! pasekė, tėvo pėdomis

gus, šiais metais kalendorius 
kainuos $2.00.

spaudos dirvoje
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

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

SU SAVAIS APUNKU1

LABAI .GRAŽI 2 aukšty rezįderd- 
Ja. vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir dau< priedu. Sausu pušy beis- 
mantas. Įmokėti apiė $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANTHICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kanab. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligoms parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 ni. 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 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Dnrke. $38,000

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originali 25 m. statyba.
_Erdvus 2 butai. Senutė nepa

jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVISTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su S5.000 savo pinigų.

se pareigose jis buvo 15 meili.

, Siuntimai į Lietuvą
f ir Jutus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, lit 60632. Tel. YĄ 7-5980

1 PLATUS LOTAS arti Sv, Kryžiaus 
Ligoninės pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką, 

į Naujas gazo šildymas ir nauja eleki- 
’ ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

-BBT THINGS IN UI®
Call Frank Zapolis 
320814 W.95th St 

GA-4-8654

STATE FARM

INSURANCf 
b____________

REAL ESTATE
2625 WEST 71STRFĖT 

Tel 737-7206, arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki U-tos vail. is'WOPA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., - 
Chicago, Ill. 60629 Tel. 778-5374. £

. -''Į'": ? ■

★ Pasakyti tiesą šiais ląikais 
yra prats* svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon- 
irontacijos, nors- dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis jalčtas’. paliekant. su 
jais , konfriiptaciją pavergtie
siems i . / į \ ' * > ' . ,
y Naujienos buvo irvyra uz de- 
mokrątiją ir.' toleranciją. Deja, 
jos. ųegali; toleruoti C Lietuvos 
okupacij os toleruotuHr palik ti 
įvairių tipų bendradarbiauto  jus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio paisimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. *

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

«AUJiENuMb siemei CO metų Minint tą gerbiu m pirmoje
Ainenxos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmu- 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Uliiimui ikel- 
blamo Naujienų platinimo vaju*.

NAUJIENOS tvirtai ttovl ir kovoja oi Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę, 
neidamor ir neridėdamoi į sandėrius fu okupantai? ir jxj Įgaliok 
tlniata

^AUJIENOts palaiko tisas lietuviu demokratinei grupei, ju bendrai instltn- 
djas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Mala pasimetimo, reto
rikos kr poltinių IBuziju laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimą vaju kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems ūarbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airišku reikalų renesMA.
KAINUOJA: Chlc«ęo|i Ir Kanadoje metami — $30.00, pvse* mafp — 51S.00, 

trims mėn. — $830, vienam man. $3.00. Kitos* JAV vlatosa maftmi 
— S26.00, pusti maty — Į1A00, vlentm mirų — SL50. Utatanluo
ša — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama *avtl1y nemokamai, 

terašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomauja t ės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

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

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

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

AR JAU PASIDARŽTE
• SAVO TESTAMENTĄ?

. Tuo reikalu Jums gali dau#. 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta^ teisėj o Alphonse Well- 
peržiūrėta, ’.‘Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
^Mtęstamentai

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administradj oj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 

Imis formomis — §3.50.

Reikia prisidėti prie sąjūdžio Užsakymus su Money nrde- 
padvigubinti Naujienų skaify- riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
lojus. Halsted St., Chicago III. 60608.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 Se. Halsted et„ Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVAROS IR VARDAS __________________________ - ...

kDRESAS

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, DI,, 60609 Tel. VI 7-3447

r ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI -

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sažininoai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

. Tel. 927-3559

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

.Nauji namai ir remonto darbai ... 

.... atliekami sulig užsakymu. —.
JULIUS FETINGIS, savininkas ' 

778-8165

DĖMESIO 
62—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tik+ai S74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis . ■ —■
A LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeleE: REpublfc 7-1541

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 $1-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS. ?
1739 So. Halsted SU Chicago, ŪL 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiai* »u žamibplu Ir pav»iktlal» aprale Pamąrf, rtntu |e 
gyventoĮua Ir gamtą. 1^00 lletwliky vietovardžiu taralae. Knygos 
kaina $6.00, minldtl virkdai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centą

1739 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608
ir 

”u""1 » ■ - J I1W

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies (vairig preldg. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 Š, Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gvzsmi — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančias 1903 

metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.  $8.00 

Dr.' A. J. GutMn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00 

, Minkštais viršeliais tik ______ ;___________________ $100
Dr. A. J. Gutten — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą {spūdžiai. Dabar tik  $100 
Galima taip pat užaiukytl paltu, atsiimtus č«k| arba tnomy ordarL pria 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Ulaidom*. _

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

Didžiausios kailių

185 North Wabaah Awenue 
2ad Floor Chie^o, HL 80801

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

pas vieninteli
Uetav) ladllnlnkų 

Chlcagoja ——— 

NORMANĄ

NAUJIENOS, CMICAOO «, ILL,— Thursday, OmmhEm* », 19K




