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VYKO SUKILIMAI
:81SAUDI ARABIJA PADIDINA

i -ALYVOS GAMYBA
RIYADH V— Saudi Arabija pasiryžusi nepabranginti alyvos 

daugiau kaip 5%. Tuo tikslu Saudi Arabijos vyriausybė įsakė 
alyvos bendrovėms skubiai-didinti žemės alyvos gamybą. Pasak 
Sąudi Arabijoje leidžiamo anglų kalboje laikraščio Arab News, 
1977 m. bendrovės ištrauks iš žemės kiekvieną dieną 11.9 mili
jonus statinių alyvos, arba 40% daugiau kaip' dabar kad ištrau
kia. 1976 m. Saudi Arabijoje buvo alyvos ištraukiama 8.44 mil. 
statinių per dieną. 

’T- I ' * - - • - - —- ’ / *. -. 4 -• /. • ’ r . j

Saudi Arabijos alyvos’ minis-. - 
teriš šeikas A. Z. Jamani Vaka-Į 
rų Vokietijoje spausdinamam 
laikraščiui Der Spiegei pasakęs, 
kad jis įsakęs jau šiais metais 
padidinti alyvos gamyba iki 11.8 
mil. statinių per dieną, kas su
daro visą ARAMCOŠ bendrovės 
gamybos pajėgumą.

Saudi Arabijos ryžtą, didin
ti alyvos .gamybą, iššaukė gruo
džio 17 d. suvažiavusių'alyvą ga
minančių šalių trusto OPĖCO 
nutarimas pabranginti, alyvą 
10%, Saudi Arabija, numatyda
ma pasaulyje galinčia ekonomi
nę suirutę, nesutiko pabranginti 
alyvą iki 10-ties procentų, o vė
liau ir daugiau. ’'I;.,/.

OPEC trusto Jalys, kurioj su-
> pabranginti - alyvą, . dabar 

turės mažinti alyvos gamybą^ no
rint išlaikyti aukštą alyvos kai
na. . - , '•

Indija gauna 
sunkiojo vandens

NEW DELHI. — Prieš kiek 
laiko Indija, gavusi reikiamos 
medžiagos iš Kanados, padeda
ma Kanados ir JAV, pasigamino 
ir išsprogdino atomo bombą, šu- 

1 kėlusią daug triukšmo Ameriko- 
ė ir pasaulyje. Pasaulio kriti

ka ir amerikiečių spaudos nei
giami pasisakymai, privertė Ka
nadą daugiau atominės žaliavos 
Indijai nebeduoti. Sovietai bet-, 
gi, kaip visada, neatsižvelgdami 
į nieką, pasisiūlė indąms perleis
ti 200 torių sunkiojo vandens, Lž L *  - _ _ -• -• - * ■ _ t *■

Atleidžia 39,000 
darbininkų

DETROITAS. — Nežiūrint, 
kad gruodžio mėnesyje naujų 
automobilių pardavimas padidė
jęs. automobilius gaminančios 

bendrovės shusio S pradėjo at
leidinėti darbininkus neapmoka
moms, atostogoms, kurios gali 
tęstis 3 ar daugiau savaičių.

Atostogoms paleidžiama 39,- 
, 000 darbininkų iš mažus auto

mobilius gaminančių įmonių, ka
dangi mažų automobilių pardavi
mas nepadidėjo, bet atvirkščiai 
— tūri noro mažėti.

iš-
su-

koma, patys rėkia ir patys mu
ša. "A- ' y,'/' y-- i ,

Azijos politini;} ekspertų 
vadomis, sunkiojo vandens
tartis yra sukirpta Maskvoje, su
lig Maskvos kirpėjų modelį, no
rint lengviauatsiekti Azijoje po
litinius. tikslus. - Esą, paskuti
niais laikais tarp Maskvos ir New 
Delhi. buvo Įsitempę' politiniai 
santykiai : buvo atsiradę nesuta
rimai dėl Indijos ■ slepiu mokėji
mo, dėl ekonominės pagalbos, dėl 
naujai ^atnaujintų 'diplomatinių 
Iridijos-Kinijos santykių ir dėl 
kitų reikalų. Rusijos - Indijos 
sunkiojo vandens prekyba tiki
masi panaikins atsiradusią poli
tinę nesantaiką. Antra vertus, 
išaugusi Indijos atominė galy
bė įvarys rūpesčių Kinijai, ko 
rusai ir siekią.

Peru išvarė Šiaurės
Korėjos diplomatus
LIMA. — Perų vyriausybė iš

varė iš krašto Šiaurės Korėjos 
komunistinės vyriausybės diplo
matus, apkaltintus nelegaliai pre
kiavus ir varius kontrabanda.

Toks pat įvykis buvo Skandi
navijoje, kai š. Korėjoi. diploma
tai buvo išvaryti spalio mėnesy
je. •

Komunistus išleidžia 
iš kalėjimo

MADRIDAS. Ispanijos vy
riausybė gruodžio 30 paleido iš 
kalėjimo komunistų lyderį S. 
Carrillo ir 7 Jotus komunistų 
veikėjus už užstatą. Jų suėmi
mas iššaukė viešas komunistų 
demonstracijas Madrido gatvė
se.

Saulė tek* 7:18, Iridžiai 4 :SO
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KALIFORNIJOS KEISTUOLIS Dickens om panoro savotiškai išdekoruoti savo gerai va
žiuojantį 1961 metu Ford Falcon. Jis pagražino savo mašiną pinigais, sagomjs, rašomosios >naš> 
nėlės dalimis, plastiškoms lėlėmis, plunksnomis ir kitais blizgučiais. Jo mašina pasunkėjo 250 
svaru, bet Šiandien visi atkreipia Į ją dėmesį, o Dickens, tiktai to ir tenorėjo

Kairieji puola 
Vatikanu Gaučys ir Gaučienė, perplaukė kanalą

■ ROMA. —Penki Italijos par- Chicagos trafiko nelaimėje
lamento kairiųjų part i j ų nariai 
pareikalavo, kad Italijos vyriau
sybė sustabdytų masinę Vati
kano kapitalistinęoperaciją. Kai
rieji parlamentarai Italijos par
lamente kaltino Vatikana, -; kad 
jis, Romos Katalikų Bažnyčios1 toli ji 
vardu-valdydamas bveeik Ii R o- ’ 
mos nuosavybių, daro skandalin
gą biznį. .. . A .

Esą, Vatikanas- yra nepriklau- 
soma . valstybė, best jos biznis 
Italijos '.teritorijoje privalo bū
ti tvarkomas Romos • vyriausy
bės. ' ' -

Libane cenzūruojama 
spauda

BEIRUTAS. — Libane yra 
vesta spaudos cenzūra, kuri pra
sideda sausio 3 ir kurią beveik 
visi Libano laikraščiai priėmė. 
Nepaklusnius laikraščius, cencū- 
ra gali bausti pinigine bauda, 
kalėjimu arba uždaryti laikraš
čio spausdinimą, t

Vienas kairiųjų pažiūrų laik
raščio leidėjas Libane pasakė, 
kad cenzūra palies visą arabų 
pasaulį, nes be Libano buvusios 
laisvos spaudos, arabų disiden
tai neturės kur išreikšti savo 
nuomonę. Atsiras slaptų spau
dos organizacijų ir prasidės slap
tų lapelių spausdinimas.

eienė, vertėjo ir diplomato ( Po
vilo (Jaučio, vyžųoniškio, žmona. 
Nelaimės metu sunkiai sutrenk
tas automobilį vairavęs reales- 
statihtinkas ir dramaturgas Ana
tolijus Kairys. Toje pačioje ne
laimėje buvo sutrenktas ir. Įlauž
tos kojos pačiam Povilui Gau- 
čiui, buvusiam diplomatui Bra
zilijoje', Sao Paulo mieste, besi- 
bylinėjusiams • su kun. Sugintu 
ir-išvertusiam iš ispanų ir por
tugalų kalbų kelis Pietų Ameri
kos kūrinėlius.

WASHINGTONAS. — Vienas 
Pentagono slaptąją tarnybą tvar
kąs generolo laipsnyje į pensiją 
pasitraukęs kariškis, šiomis die
nomis pareiškė spaudai, kad So
vietai yra pilnai pasiruošę ka
rui ir kad jie ginklavimo srityje 
yra jau pralenkę J. A. Valstybes.

IŠMALTA. — Pagaliau izraeli
to Abie Nąthan’o taikos laivas 
gavo iš Egipto vyriausybės lei
dimą ir sausio 2 d. perplaukė 
Sueso kanalą, per radijo trans
liuodamas arabų-izraelitų taikią 
muziką. ' ; - ;

Teisiškai imant, taikos laivas 
turėjo teisę perplaukti Sueso ka
nalą ir neturėdamas formalaus 
Egipto vyriausybės leidimo, ka
dangi jis yra registruotas .Para
moje, plaukia pb.Panamos vals
tybės vėliava ir izraelitas Na- 
than’as net nėra taikos laivo ka
pitonu. Bet anksčiau laivas bu
vo sulaikytas ir Nathan’as areš
tuotas'. ..

Plaukiantį Sueso kanalu tai
kos laivą palydėjo Egipto kari
nis

Naikins sukčiavimus
Quebeko provincijos premjeras R** 

nė Levesque. Ji» pienuoja «ts;khv*ti 
provincijos gyventoju, ar jie nori at
siskirti nuo Kanados ir 'sudaryti ne* 
priklauro:^} Q-ebcko valstiją. Prem
jeras Trudeau pareiikė, kad |is yra 
prieiinvas Ouebeko atskyrimui nuo 
Kanados. -lit darys viską, kad ii pro
vincija neatsiskirtu, nes taip bus ge
riau visiems Kanados gyventojams. 
Tuo tarpu dar neaiiku, ar contralinė 
vyriausybė leis naujai Hrlnktam prem 
j»rui pervesti tokj afslklavaimą.

- WASHINGTONAS. — Busi
masis sveikatos, švietimo ir šal
pos sekr. Califano pareiškė, kad 
pirmieji darbai departamente 
bus skubiai panaikinti išbujoju
sius sukčiavimus socialinio drau
dimo Medicaid ir Medicare įstai-

Tailandijos princo 
vedybos

BANGKOKAS. — Klausant
Tailandijos sosto astrologo, buvo 
apvesdintas Tailandijos princas, 
sosto įpėdinis Vajiralongkom su 
savo epussesere sausio 3. Prin
cas ir jo sužadėtinė 19-kos me
tų S. Kitikajara turėjo šliaužti 
prieš princo motiną, kad gauti 
jos palaiminimą.

Vestuvės buvo uždaros, žmo
nėms jaunieji pasirodė karališ
kų rūmų balkone.

laivas.

Puerto Ricos

CENTRUS, SUĖMĖ MAIŠTININKUS j 
Ginklus pakėlė -"kultūrinės revoliucijos" 
šalininkai, kurstomi Mao Cetungo našlės

HONGKONGAS, Britų kolonija. — Iš Kinijos ateinančiu / 
tikslios žinios sako, kad Kinijos kariams teko apmalšinti sukH-. 
l^ius net desiriltyje provincijų. Paaiškėjo, kad tuojau po Mace 
Cetungo mirties "kultūrinės revoliucijos” šalininkai pakėlė gink* 
lūs prieš Hua Kuofengo vyriausybę. Tuometinis premjeras, nu
statęs maištininkų centrus, tuojau pasitarė su karo vadovybe^' 
Gavęs kanų pažadą numažinti sukilėlius, jis tuojau įsakė suimti 
Mao Cetungo našlę ir kitus tris politinio biuro narius. zhfi

Komunistų partijos pirminio-;' 
kas Hua Kuofengas praeitą šS?“ 
vaitę pareiškė, kad valdžios pef-*' 
leidimas įvyko be kraujo pralie-.Į 
jimo. Jis pasakojo, kad buVoj 
sušaukti partijos atsakingų ptff' 
reigūnų susirinkimai, antartE 
patys svarbiausieji klausiniai, o 
kai išaiškinta, kad keturi politi- 
;mo biuro nariai ruošė maištą 
prieš vyriausybę ir partijos or
ganus, tai įsakyta juos suimtu" 
Areštai pravesti be kraujo pra- 
’iejimo. Nesušaudyta nė tik pa
ti inspiratorė, bet tiktai izo
liuota ji ir kiti sąmokslininkai. 
Premjeras kalbėjo tiktai apie 
Įvykius sostinėje, bet jis nepa
metė kraujo 'pratiejime-provinci- 

-.'■y .

jose. ; / -r--
Didžiausias maištas buvo su

keltas čekiango provincijoje, 
kur “kultūrinės revoliucijos” ša
lininkai siąųtė prięš tris mėtusĮ 
iie pakėlė ginklus tuojau po Mao 
Cetungo mirties.' Pasirodo, kad 
iie visą laiką palaikė ryšit^mę 
tik su Mao Cetungo našle, bet 
ir su kitais politinio biuro na
riais. čekiango' provinciją 
lati didžiausioji Kinijos proviii- 
cijas. Joje yra apie 10.0 milijonų 
kiniečių. Pranešimai sako, kad 
kariai pirmiausia užėmė visus 
maištininkų centrus, juos įto- 
ginklavo, o vėliau teisė instiga- 
torius. Keliose vietose kariams 
teko pavartoti šautuvus ir kul
kosvaidžius. Tvirtinama, kad žu
vo keli tūkstančiai maištininkų.

Vėliausiai maištą pradėjo Pa- 
oting miesto sukilėliai. Jiems 
oavyko išsprogdinti kelias vals
tybines dirbtuves. Kareiviai Ū2- 
amė sukilėlių centrus, bet jiems 
nepavyko nuginkluoti visų “kul
tūrinės revoliucijos” šalininkų. 
Karo vadovybė davė dvi dienas 
ginklams atiduoti. Praėjus nu
statytam terminui; bus šauda
mas kiekvienas kinietis, pas ku
rį bus rastas ginklas ar ginklai.

Vyriausybė suėmė Senho. ku
ris skaitėsi vyriausias “kultūri
nės revoliucijos” karo jėgų vir
šininkas. Jis buvo įpareigotas 
rūrinti - ne “Kultūros” reikalais, 
bet ginkluotų sukilėlių organi
zavimu. Jis bandė užmegzti-ry
šius su Kinijos kariais, reišku
siais simpatijas ketvirtai Mao 
Cetungo žmonai. Pasirodo, kad 
Kinijos kariai, aptarę susidariu
sią padėtį pirma atstatyti tvar
ką visame krašte, o vėlia jau kal
bėti apie reikalingas vienokias 
ar kitokias reformas. Hua Kuo
fengas vykdo politinio biuro nu
tarimus. Jis glaudžiai bendra
darbiauja su Kinijos karo va* 
dais.

M. de Oriol’ą, visą laiką grasino 
nužudyti, jei vyriausybė nepa-. 
leisianti' politinius .kalinius. Bet 
paskutiniame grobikų laiškelyje 
jau kitaip kalbama. Jame sako
ma, kad jie laikys pagrobę Oriol 
tol, kol vyriausybė nepaleis . 15 
politinių ir neišskridins jų į Al- 
žiriją.

Tarybos prezidentas ir karaliaus 
•Juan Čarlos de Burbon patarė
jas,-. . ■ . Į' ■ ■

SAN JU AN.—Naujasis Puer
to Rico gubernatorius C. R. Bar- 
celo buvo prisaikdintas sausio 2 
d. Jis savo inauguracinėje kal
boje neužsiminė portorikiečiams 
svarbų būsimą salos statusą ar
ba teisinę jos padėtį. Dauguma 
Puerto Ricos gyventojų norėtų 
ouerto Ricos salą prijungti prie 
JAV kaip valstiją. Prezidentas 
Fordas būdamas Colorado kal
nuose apie tai užsiminė ir tokiai 
idėjai pritarė.

Prez. Fordas sako
Prez. Fordas, prieš išskrisda

mas iš Colorado į Washingtoną,

Bloga chemikalų
kontrolė

WASHINGTONAS.-—-Sen. E. 
Kennedy pasakęs, kad ■. Gamtos 
apsaugos įstaigą yra' apkrauta 
darbu ir ji.tjnkamai nepatikri
nus ir ^neištyrus leidžtajgaininti 
ir pardavinėti -labai pavojingus 
chemikalus Nežiūrint 'sunkumu 
gamtos apsaugos Įstaigoįje, ji 
vis dėlto turi prisiimti atsako
mybę dėl atsiradusių blogybių 
vartojant jos aprobotus chemi
kalus. Blogiausia, kad gamtos 
apsaugos įstaiga nesiima ša
linti trūkumus.

Gamtos apsaugos įstaigos di
rektorius R. Train’as sen.Kenne- 
džiui rašytame laiške neigia kal
tinimus.

Nepaprasto, kaip ir
. Mocartas

WEST LAFAYETTE. — Pur
due universiteto prof. M. May sa
ko, kiek kiekvienas iš mūsų gali 
išmokt greito skaitymo greitį net 
patrigubinti, bet 10,009 žodžių 
per minutę paskaityti išmokinan- Į žurnalistams pasakė, kad antroji
ti mokykla yra kažkas nepapras
to, kaip ir pats Mocartas.

. Baimės pažiūra
WASHINGTONAS. — Ameri

kos gynylx>s sekr. D. H. Rums
feld ir ČIA direktoaus G. 
Busho pareiškimus sausio 2 d. 
TV translacijos metu, kad So
vietų Sąjungą stengiasi pralenk
ti kariškai JAV ir kad tai nesu-

ginklų apribojimo sutartis su So- 
tais —SALT lt — būtinai tu
ri būti pasirašyta. Esą, jau yra 
aptarta ir susitarta apie 90% 
klausimų, liečiančių minėtą SA
LT II sutartj.

Pasak pretidertto, SALT II su
tartis yra labai svarbi ne tik ru
sams ar Amerikhi, bet ir visam 
pasauliui.

3&

Kalifornijos univarsifofo profeso
rių* S. L. Hayakav* laimėjo respub
likonę partijos rinkimus | JAV sena
tą. Jis yra 80 .metę amžiaus, bet jis 
vedė nepaprastai efektingą rinkiminą 
kampaniją, nustumdamas j žali pirma 
nevykusi respublikoną, p vėliau ir de- 
moktatą, I

ti kariškai JAV ir kad tai nesu- pusiausvyros suirimas, laikraš- 
stebdžius ir nepakeitus rusų pa-1 tis Chicago Sun-Times pavadino 

-stanįraa, paMulyje gausis jėgų barinės pažiūra.

• Istorija yra geriausia mo
kytoja, bet ji turi labai blogus 
mokiniui.



MŪSŲ SPAUDOJE.
^pd|-ųQmęnė neatlieka savo pareiga

'ūrnalRS. leidžiamas už Lietuvos 
ribų. Jis tiek išsilaiką i?-sc^i to-. 
liau išsilaikyk. Tiesa, turėjo 
įvairių sunkumų, bet pro visus 
praėjo ir nepasimetė. Ir dabar 
j.įą iškops iš susidariusių sunku
mui

Suprantamą, žurnalas negali 
išsilaikyti tik iš prenumeratos, 
kuri yra tokia maža. Leidėjai vi- I 
sada turi dairytis, iš kur ir kaip i 
gauti papildomų lėšų. Tad čia1 
ir kreipiamės Į visus muzikos I 
mėgėjus ix mylėtojus. Padėki
te žurnalui išsilaikyti. Reikia 
padidinti prenumeratorių skai
čių. Tegu kiekvienas suranda 
skaitytojų savo aplinkoje. Para-

I ginkime, tegu žurnalą prenume
ruoja muzikos mėgėjai. Juk kai
na tokia nedidelė, lengva būtų 
ir kitiem žurnalą južprenume- 
-uoti.

Atkreipkime dėmesį Į chorus. 
Tegu chorvedžiai pasirūpina, 
tad kiekvienas choro narys žur
nalą skaitytų. Tada tikrai bus 
konkreti parama

Sukaskime ir mecenatų savo 
. arpe.? Amerikoje muzikos me
tas juk išsilaiko iš privačiu au- 

,ką”. ' U ’ t
■ > ’ * > A

Nesėkmių bei negerovių kul- 
' tūriniame gyvenime; ’ priežastys 
-tiškėją skaitant baigiamąjį pus- 

apį.- Ten rašoma apie praeitų 
mėtų Lietuvių Bendruomenės. 

. Ipaudos vajų:
“š. nij sausio 16' Darbininke 

l<if. 3, psl. 2 yra paskelbtas JAV 
Reidžiąmų’ lietuviškų laikraščių 
'ir žurnalu sarašas. Kas 3 mene-

* . ■ ‘T * -•*■**. J ♦ F-*-’ - * - S.

Praeitų metų pabaigoje gau
tas Amerikos Lietuvių Vargo- 
nininkų-Muzikų S-gos žurnalo 1 
ir 2 nr. Jį redaguoja žinomas 
muzik.as Algirdas Kačąnaųskas,. 
angliškąjį skyrių tvarko Loretą 
Stukienė, kroniką^—Juozas Stan
kūnas, administratorė Ona Zu- 
bavičienė, 6 Oak St., Clark, NJ 
07066. Kainuoja metams $5, at
skiras nr. $1.25. Vėlavimo prie
žastis, atrodo, lėšų stoka. Ne vel- 
uti vedamuoju yra kreipimasis 
“Paremkime muzikinę spaudą”.

Apžvelgus muzikinės spaudos 
reįkšmę, rašoma:

‘Uunktinėse Amerikos Valsty
bėse susidarė tokios sąlygos, kad 
jau-191-1 metais buvo Įkurta var
gonininkų sąjunga. Tai buvo sa
votiška profesinė sąjunga. Ji 
rūpinosi padėti vargonininkams, 
surasti geresnį darbą, apginti 
juos darbovietėje, parūpinti 
jiems tinkamos literatūros ir net 
pamokyti. Organizaciją išsilsi-, 
kė iki šių dienų. Jos klestėjimas 
buvo po I-ojo pasaulinio karo, 
apiel930-34 vmetus, kada buvo 
daugybė chorų.r ' »

- . ’ £ ' ; ' I • V ... 1

Tame jjakUidirię muzikiniąrąe 
sąjūdyje ir .buvo išlėktos rnuziA 
kos žinios. ’ Tai buvo 1934 <rner 
tajs. žurnalai jau. eina į metus- 
Tai tikrai gražūs aTrižiųš spęciar 
liam vienos ;fūšies žurnalui.’ -j 

žprnalas per tiek laiko pasi
darė lyg- kpkiajmuzikos enciklo
pedija.. čia buvo-sut^Iktas-visas' 
margas Amerikos muzikos gyve
nimas, atžymėti iškilieji vardai, 
išryškintos to amžiaus tenden
cijos, choro ir solistų veikla, dai
nų. šventės.. ".

žurnalas- parūpino ir naujų, 
gaidų, čia buvo, spausdinamos 
gaidos chorams, solistams ir net 
instrumentąįfetams. Per tiek lai
ko. susidarė grąžus pluoštas nau
jų kūrinių.

Muzikos žinios liko pastovus
ir vienintelis, muzikos reikalams ęiąis, bet jų žurnalą ignoruoją, viduryje. K. Pėtrokaitis

žutės ir kitokios komunikaci- 
jos priemonės bei galimybės 

I ryšiams su okupantu lengvinti;

4. yra dokumentuotų faktii, 
jog daugumas iš pavergtosios, 
Lietuvos atvykstančiųjų turi 
paskirtus ir politinius, infor-

Į macinius tikslus; ’ »
I 5. yra faktas, kad visa eilė 
keliautojų į Lietuvą atsisako 
kalbėti apie sava vizitus net 
su artimaisiais draugais.

Algirdas J. Karalaitis, Komu 
nizmo grėsmė emigracijos kryž

VIKTORAS VYTENIETIS

* . ...' Naujoko atsiminimai
, ' Į kareivines žengte marš! ►.

(Tęsinys)

Dažnai ir bereikalingai baudžiamas kareivis nustoja 
ūpo, smunka jo nuotaika. Juk jam vis tas pats, mokysis, 
ar ne, vis tiek valandos krinta ant nugaros. Ant kurio,

Naujai išrinkto prezidento brolis Billy Carter nore į o būti Plains 
miestelio meru, bet nesurinko 'pakankamai balsų. Bet Billy Carter 
nenusimena, politinės karjeros jis nebaigia vienu rinkiminiu pralai
mėjimu. Balsu jis negavo, bet mokėjo surinkti pakankamai politi
nės Įtakos, kad jis būty paskirtas Sumter apskrities taksy asesorium* 
Jis gaus, be pajamų iš pynacy ūkio, dar $1,800 algos į metus.

šiai išleidžiamų žurnalų sąraše krašto 
zra paskelbti 5 žurnalai. Jų tar- 

Rė nėra Muzikos žinių .žurnalo. 
Pasiteiravus Darbininko redak
cijoje, atsakyta, kad sąrašas 
gautas iš .Lietuviu Bendruome
nės spaudos, vajaus proga. Ben
druomenė Įvairiomis^ progomis 
naudojasi muzikų patarnavi-

Sąmoningai ar nesąmoningai šis 
praleidimas padarytas, nežino
me. Jei nesąmoningai tas atsi
tiko, tai reikia apgailestauti 
Bendruomenės apsileidimą. At
rodo, kad Bendruomenė, užsiim- 
dama politika, neturi laiko kul
tūriniams reikalams, pav.: su
daryti lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų kartoteką ir 1.1. įdomu, 
ką šiuo reikalu veikė Kultūros 
Taryba?

Jei Bendruomenė Muzikos Ži
lių žurnalą praleido sąmoningai, 
tas galima iš buv. krašto valdy
bos tikėtis, į tai turėtų muzikai 
atkreipti dėmesį ir atitinkamai 
reaguoti. Tikėkim, kad naujoji 

valdyba, vadovaujama 
Ą. Gečio,- daugiau kreips dėme
lio į lietuviškąjį^ muzikinį gyve
nimą, jį labiau remdama. To mes 

Rikrmės ir laukiame”.
Ta proga tenka paminėti, kad 

,LB savo. Spaudos vajuose igno
ruoja ir Naujienas/b' šiemetinr 

’vajų, kaip tyčia, pradės"vasario

■* Gadaba kilties indusės 
Orissa provincijoje savo tau
tinius drabužius-skersais dry
žiais sukneles-kopij avo iš se
nų. senovės, kai moterys nėšio 
davo suknias iš tigro kailio.

’'►Politini bendravimo pobūdį 
liudija ir visi jau įpykusio 
bendravimo faktai:

4. yra dokumentuotų faktų, 
apie veikiančius Kremliaus 
agentus emigracijoje;

- ->■• ' ■ - :

2. esama taip.' pat dokumen
tuotų faktų, kad ne vienas ke
liautojas į pavergtą kraštą yra 
sušantažuotas, naudojant fil
mus ir nuotraukąs, panaudo
jant net cheminiu^ ] 
“scenarijui” sukurti;

Premijuotas anekdotas
' -R “ ’F* - -■ '

Medžiotojų susirinkime pre
miją gavo šis meškeriotojo anek
dotas:

Kartą mūsų Meškeriotojų klu
bo žinomas narys išėjo meške
rioti ir, žinoma, pasiėmė bonku- 
tę degtinės. Diena buvo šalta 
ir vėjuota, o žuvys visai nekibo. 
Buvo labai nuobodu, bet bonkų- 
tė pralinksmino. Einant namo, 
ji buvo tuščia, o meškeriotojas 
pilnas. . '

Kad greičiau pareitų, mūsų 
meškeriotojas ėjo tiesiai per lau
kus. Nors visur buvo javai nu
plauti ir suvežti, bet viduryje 
lauko dar tebestovėjo baidyklė, 
lišskėtusi rankas. Meškeriotojas 
priėjęs pasakė:

. — Nemeluok, brolau, čia to
kių didelių žuvų visai nėra...

kariuomenėje niekad nepabaigia valandų ar kitokių baus
mių atlikti. Ne paslaptis, kad neatstovėtų valandų karei
vis, net į atsarga paleistas, parsiveždavo j namus. Tai ir 
kyla klausimas, ar tik tokios ‘^padėkos” kareivis užsitar
navo. paleistas į atsargą. -

Įpročių musų 
ivo kareiviai,

kariuomenėje, 
puskarininkiai.
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Tinginio filosofija
Mes netųrėtum’fe mokytis, nes 

juo daugiau mokaisi, tuo dau
giau žinai, kuo daugiau žinąį, tuo 

preparatus (Jaugiau gali, pamiršti,, jei gali 
. . . pamiršti, tai ir pamiršti, j’uo

3. faktas, kad kai kuriose daugiau .pamiršti; tuo mažiau 
kolonijose egzistuoja pašto dėĮžinai. Tai kam mokytis,
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K?nr'&A APIE LIETUVĄ ANGLŲ KALB> 
LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY

by A. J. KASŲLAITIS
, Sk tik ii spaudos isčĮžli, 268 p$L. fliustryota Europos — Vėluvos 

Up p bei nuo raukomi, knyga. — tai Lietuvos Valstybės kūrimo, jos ne 
p įklausomo ^yvoninw bei vėliau mūsų tautos kančių istorinė iškarpa. J 
įdoAi ir na jd nga v s ems, o ypač t ems anglu kalba vartojantiems lietu

• v.ams, kūne norėtų savo tėvų krašto praeiti arčiau psžinti. v

Knygos autorius. Algirdas J. Kasula t s, mokslus baigęs jau č a JA* 
ž nonas m.j> redaklonus* publicistas. Krikšč onhj Demokratų ve.kėjas, ilg;

1 mėlis VLIKĄ bend: adarb s, Knyga, LEONO XIItFONbQ leMinv*. skonint 
•šicruta. tin” ir dovanai (jaunimui ir amerikiečiams)-Kalėdų ar kit 
progcnL Kaina 4 doL _

j GAUNAMA PAS PlArt^TOJUS IR LEID&JVS ŠT^Q ApTiESU:

LgŪHO XIII FONDAS, E. 223 CLEVELAND, OHIO. 44)23

Vienas iš blogiausių 
tai buvo keiksmai. Keikdavo 
ir karininkai. - - z.

Pastarieji kaip ilgiau tarnaujanti,gal turėjo surinkę net 
didesnę keiksmažodžių kolekciją. Nebuvo -kreipiamas j 
tai dėmesys, kad keikiantis karys nusikalsta mandagu
mo taisyklėms ir nustoja visų gražių privalumų- Bet 
keikūnas yra visiems nemalonus, nes jo džiaržgiantis 
balsas, apsiputojusi burna ir perverstos akys jį šlykš
čių padaro. Keikdamas ir koliodamas kareivį, ne tik kad 
neišmokysi paklusnumo, bet jį dar dąųgiau papiktinsi 
ir pats nustosi-pasitikėjimo. Kur užtektų vieno, kad ir 
griežto malonaus žodelio, ten ir šimtai keiksmažodžių 
nieko nepadės. Neužteko lietuviškų keismažodžių, bet 
į tą bliuznijimą dar buvo įtraukti- ir šlykščiausi rusiški 
keiksmai. 0 drąsesnieji išniekindavo ir šventųjų vardus, 
juos sujungdami su lyties'~organų pavadinimais. Ir taip 
ant to vargšo naujoko galvos.: krisdavo kapos gyvačių, 
rupūžių ir velnių^ sustiprintų rusiškais keiksmais. Ir 
nuo viršininkų triukšmo ir keiksmų aidėjo ne tik rajo
nas,' bet ir plati aplinkuma. Jis taip pat pasiekdavo pra
eivių ausis ir žmonės galvodavo, kad kariai yra šio blo
go įpročio platintojai. Kad be keiksmų jie negali praves
ti naujokų apmokymą ir keiksmai jiems yra būtini. O ■' ' 
ką pagalvodavo, jaunuolis apie Lietuvos kariuomenę, iš- : 
girdęs tokį peklišką koncertą..

- a. , u << \ .i
Kaip žindme, Lietuvoje, vėikė aštri spaudos cenzūra : 

ir beveik nieko nebuvo""galima apie tas blogybes rašyti. 
Bet kartą viename Kauno dienraštyje netikėtai pralin- L 
do žinutė, kuri buvo maždaūg taip parašyta. Pro penkto ■ 
pėstininkų pulko rajoną baisu eiti, nes nuo kadros keiks
mažodžių praeiviams linksta ausys. Tai labai teisingai 
parašyta, ką mes'ir patys esame patyrę. Nes tais laikais 
kai. kurie aukštesnieji viršininkai vertino kadrinį ne iš 
to, kiek jis sugeba naujokus mokinti, bet kiek jis moka 
keikti ir juos bausti. Ir toki buvo pripažinti pirmaisiais . 

-kandidatais gauti aukštesnį laipsnįąr pareigas. 0 draus
mės statutas reikalavo iš viršininkų savo pavaldinius tė- 

į viškaį auklėti ir vengti, nepagrįsto griežtumo.. Bet prakti
koje tai buvo punktas tik naujokam išmokti,, o virši- 
linkąins: jo, iięyykdyti, šiandieną susimąstęs dažnai pa- ’ 
galvoju, kad Dievas tikrai yra mieįašįrdingas ir mus 
lubąudė tik laikina bausme. 0 kas, gi būsų buvę, jeigu 
Dįeyaą būtų, atgaivinęs tuos visus šlįūžaiš, kuriuos k.ądra 
■aleičo kareivinių rajonuose? Tai tikrai visi būtume tu- 
•ėię išbėgti iš savo, tėvynės ir niekad negalėję į ją su- -

Vėliau, kai į kariuomenės pulkus pradėjo atvykti 
\ietuvoje mokslus baigusieji jauni karininkai’, tąi sumą 
'ėjo ir tas aklasis rėžimas. Prasidėjo žymiai žmoniškeš- 
liš karei v ų auklėjimas ir mokymas. Bjet.^enoją raugo, 
lar vis vien kai' kur buvo užsilikę. Ką patyriau-1937 m. 
itlikdamas karo pratimus. Dar ir tada kerojo dygliuoti 
lagiai,. užsilikę bijūnų darželiuose.

TIKYBOS PAMOKOS

Pulko kapelionu buvo paskirtas kyn. Petrauskas. 
Jis kareiviams dėstydavo -tikybos painokas. Vieną dieną 
antrojo bataliono visus naujokus suvedė į Kareivių rū
mus. Atvykusį kapelioną sutikome- kariška tvarka, at
sistodami ramiai. Pradėjo tikybos pamoka ir kapelio
nas paklausė, kas nemokate persižegnotų tai pakelkite 
ranką. Bet tokių neatsirado. Vėliau prašė, kad pakeltų 
ranką tie, kurie nemoka Tėve mūsų. Tokių, jau. atsirado. 
Tai susodino į pirmus suolus prie scenos ir pradėjo mo
kinti. Priminė, kad ką aš sakysiu, tar tuos pačius žodžius 
r jūs turite pakartoti. Tai ir taria Tėve mūsų, o nemo
kantieji pakartoja. Pradžioj dąr ėjo viskas gerai, bet 
vėliau jau pradėjo nesutarti. Vienas baigia, kitas dar 
tik pradeda ir girdisi tik neaiškus burbėjimas- Tai kape
lionas norėdamas atstatyti tvarką, garsiai riktelėjo 
“Visi kartu”. O nemokantieji išgirdę, kad kapelionas 
pakėlė balsą, manė, kad yra svarbesni maldos žodžiai, 
tai irgi luktelėjo. “Visi’kartu”. Na ir įvyko tas, ko nie-

nesitikėjo. -

(Bus daugiau) ■ ■ •.
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Tarp tradicinio ir modernaus meno
Bažnyčia nenoriai priima modernizmą

muziejuje buvo atidaryk 
deHiiojo DiėLu galerija.

Amerikos menininkai Misido- 
mėjo ir siuntė tenai savo kūri
nius. Nežiūrint to, ką Į^tieriji 
gavo, bet yra žinių, kad Vati
kanas tikisi labiau specifišku 
religiniu menu, bet ne abstraktu 
kuris šiam uždaviniui nėra re
prezentacinis'menas. Spalvos be 
vaizdinės dvasios, be išraiškos, 
laikoma nedideliu menu. Dar ki
tas nemažiau svarbus dalykas, 
tri tas, kad senose bažnyčiose 
modernus menas nesutinka s; 
arei itektūres dvasia. Tok’e pri- 
dęčkai atrodo, kaip tapytos kel-

rnltatu. Mene taip pat, kai pa- 
ė-ik.-laę nepaiki’:i'<ja 
inomų arini matomų formų, — 
is tada nuo retųjų formų ati
ties. Tiktai intek^to protas ga- 
suvokti, kas,ir ko 'ė1 taip yra.

i meni formąs‘!nkiai priimama 
:li7iniame mens sunkiai pakeį- 
iamą khrikintu menu. Reli- 
inis menas savo p rožių, egzalta- 
i’a ir .tu -tah»<4cminavo pasau- 
’nį meną, todM/Lbar atėjo lai- 
as, kad reikia^triimti tokį me- 
ą, koks šiandien yra.

Fe’iigims simbo izmas nepa- 
.ei i.imas nei mene, nei tikėjime 
aip. kain gamtos kataklizmų — 
■ėtaus, šalčių ir kitų katastro- • 
ų negalima pakeisti. Jos yra

Žmogus turi pasiduo-

Lenkai savo kalbos neišsižada

Religinis pasaulis didžiųjų 'panašios į daržinės. Gal yrą ir 
švenčių — Kalėdų ir Velykų — i gerokai perdėta. Tačiau mūsų 
metu savo draugams siunčia menininkai kaip Kašubai, Mozo- 
sveikihimus su religiniais sim- liauskas, Jonynas ir kt. sukūrė 
boliais. Mano-dėmesį atkreipė 
(apie ką seniai galvojau), Chi
cago Tribune sekmadieninėje lai
doje meno kritiko Alan G. Ant- 
nėr straipsnis “Religinis menas: 
Stiprus praeitimi, bet svyruojąs 
ateitimi”. Nesikeičia tiktai idė
jos, keičiasi tiktai priemonės; To
liau jis sako; “Vienas dalykas 
yra toks, kad Bažnyčia priima tik

■ praeities meną. Bet kaip su mū< 
sų Laikų religiniu menu ? Ar daug 
yra gerų modernių religinių iū-r 
rinių? Atsakymas: Amerikoje 
beveik nieko”.

Religinio meno pareikalavi
mas visada buvo ir yra, bet me
nininkai nesugeba patenkinti ti
kybinių standartų nei tapyboje, 
nei architektūroje. Modernioje 
architektūroje tradiciniai stiliai 
jau išnykę. Statyba tiek supras- ,

- tinta, kad kai kurios bažnyčios I

tikrai-nostalgiškų modernių re
liginių kūrinių. Reikia supras
ti, kad kūrybingas menininkas 
negi kopijuos renesanso sto- 
lių. Ironija ir religinis menas 
nesuderinami dalykai, nes religi
nis menas yra dvasios vadovas, 
religinis tikslas, informacija ir 
įkvėpimas dvasinės išraiškos. Se- 
kularinis menas neturi nustaty
tų principų, nes neturi to, kas 
tokius principus nustatytų, ko
kius tųrė j o valdantysis. privile
gijuotas luomas'kai menininkai 
dirbo tiktai mecenatų reikalui.

Praeitą vasarą Philadelphijo- 
je Eucharistinio kongreso metu 
buvo surengta religinio meno pa
roda. Amerikiečiai dailininkai 
negavo liturginio- meno užsaky-" 
mų.

Prieš trejetą metų Vatikano

Vis dėHl prancūzų dailininke 
Roult re:įgh»i'» meno temos ne i 
žiūrint technikos gramozdišku- 
mo. bažnyčiose priimamos, ka
dangi nėra grynas abstraktas. 
Rouault/buvo pirmas deformuoto 
religinio meno tapytojas'pripa
žintas, nes jis išreiškė i^ėją jos 
dvasini tikslą — religiją. Da- 
’is religini meną bandė profanuo
ti. pvz. I eonardo da Vinči Pa
skutinė Vakarienę, pasitarnau
damas ^teistinei idėjai. Apskri
tai modernusis menas sunkiai 
pritaikomas religinei idėjai iš
reikšti todėl, kad toks menas
yra tik sau menas, subjektyvus, 
nors gali turėti neginčijamų ver
tybių.

Laipsniškai keičiasi ir religi
nio meno forma ir technika, kaip 
ji keitėsi ir .praeityje todėl, kad 
keičiasi tradicijos, ekonomija 
bei sąlygos. Menas -turi ir tau
tinio elemento. Ankstyvasis re
liginis menas buvo Bizantijos 
meno įtakoje, vokiečių religinis 
menas taip pat turėjo savo cha
rakteriu lietuvių primityvus diev- 
dirbių menas buvo savotiška ka
rikatūra, bet jo turinys yra “Di
džiosios temos” orbitoje. Net mi
tologinis menas turėjo glaudžius 
ryšius su žmogaus prigimtimi.

• Abstraktinio meno daug kas 
nesupranta arba klaidingai aiš
kina. Abstrakto sąvoką galima 
palyginti su teismo procedūra. 
Kai advokatas prašo eavo padė
jėjo paruošti bylai abstraktą, 
tai reiškia, kad jis turi padaryti 
įrodymų pro j ektą. Pagalbinin
kui nereikia surinkti pilnų Įrody
mų, kokių galima tikėtis vėliau. 
Tatai žodis “abstraktas” neati-

1950 metais atvažiavęs Ame
rikon ir patekęs į Chicagą, dir
bau Northsidėję,/tirštai lenkų 
apgyventame rajone.

Radijo ir televizijos dalių fa
brike dirbo per 50J moterų ir 12 
vyrų. Prie vienos mašinos dirbo 
čia gimusi ir augusi lenkaitė. 
Dirbome vakarinėje pamainoje. 
Vyrai su mokyklinio amžiaus 
dviem vaikais atve davo vaka
rienę.

Girdžiu, visi tarpusavyje gra
žiai kalbasi lenkiškai. Paklausiau 
tos ponios, kaip, čia atsitiko? Ji 
man trumpai ir aiškiai taip at- 

imzįnos. Žmogus turi pasiduo- sa^®: • , ... . .
i likimui, nes yra paskutinis jo 11 11
•ralaimė imas — mirtis. Reli- kas. Dailininkas gali siūlyti iki 
ija moko ne kovoti prieš liki-.

na. bet jam pasiduoti.
Religija reikalauja ideologi

nio tikslumo,' .pilno aiškaus, ne
dviprasmiško meno, lygiai taip, 
kaip neveidmainiškos maldos. 
Štai kaip kalba kunigas Donald 
Rowe, S. J., Loyoios universite
to meno galerijos direktorius, 
apie B. Neivmąno 12 Kryžiaus 
kelius. Jis sako: “Abstraktas 
gali teikti stiprų deliginį jaus- 
mą ir maldingai nuteikti. Bet 
Newmano 12 Kryžiaus keliuose 
niekas negali turėti dvasinio 
jausmo tarp 7 ir 12 Kryžiaus kė
lių stoties, nes geometrijoj emo
cijų nėra”. ■ ..

Newmano Kryžiaus keliai nie
ko nepavaizduoja, tiktai plokš
čios geomėtriųės lentos.

Atėjo laikas, kad bažnyčia da
bar neturi pasirinkimo. Turi 
priimti tdkį meną, koks šian
dien yra. Menas ir anksčiau kei
tė savo stilių, formą ir išraišką 
todėl, kad grįžti negalima. Re
nesanso menas priklauso rene
sansui, o mūsų — mums.

— Mes todėl kalbame lenkiš
kai, nors vaikai čia augę ir moks
lus išėję, kai laikomės prie sa
vo parapijų ir kunigų. Nuste
bau šitokiu josios pasakymu. Su
tikęs prel. kun. Mykolą Krupavi-

10 kūrinių.
2. Chicagoje ir apylinkėje gy

veną dailininkai, vietoj skaidrių, 
gali pristatyti pačius kūrinius.

3. Kūrinius parodai atrenka 
Jury Komisija, kurios sudėtis 
bus pranešta vėliau.
4. Atrinktieji kūriniai iki gegu
žės 28 d. pristatomi 4038 Ar
cher Ave., Chicago, UI. 60632. 
Šių kūrinių juoda-balta fotogra
fijos katalogui ir spaudai pri
statomos iki gegužės 21 d.

5. Premijuotas kūrinys skiria
mas į Meno Kūrinių Fondą.

6. Po parodos dailininkai savo 
kūrinius atsiima patys ar per 
įgaliotinius. Skaidrės ir spalvotos 
nuotraukos grąžinamos.

vivo idealistai kunigai: kun. 
Burba, kue ^tnniukjmai, kun. 
Dr. J. Navickas, 6 jų pranokėjai 
tas institucijas bando kreipti lie
tuviams nepageidaujama pras
me. Jie panoro bendradarbiauti 
su okupantu, jo agentais. Į oku- 
cuotą Lietuvą regai; pajusti nei 
švento paveikslėlio, -o čia tėvai

čių, papasakojau jam šį pašne- r0<iQ Ma-^vcs atsiųs-
<ėsį su lenke.' Jam tas pašreke- ’ 
;ys pa’iko didelio įspūdžio.

Su virš '6 metų pro mūsų na
mus kiekvieną dieną į aukštesnę 
mokyklą praeina mokiniai, kal
bantieji lietuviškai. Kai motina 
veda mažiuką i Dr. L. Kriauče- 
liūno užlaikomą vaikų darželį, tai 
vaikai kalbasi lietuviškai.

Kaip tas atsitinka? Kas tai 
padarė? Pirmiausiai — tėvai. 
Jie kalba lietuviškai. Antroje 
vietoje — mokykla.

Buvęs banko direktorius iš sa
vo anūkėlių, gyvenančių Vokie
tijoje, gauna laiškus. Ten nėra 
lituanistinės mokyklos, o vaikai 
laiškus rašo be sintaksės ir eti
mologijos klaidų. -

O pas mus yra vaikų, kurie 
lietuviškai nemoka arba nenori 
kalbėti. Atžalynas susuka sau 
lizdus ir keliasi Į užmiesčius.

Pirmieji emigrantai mažai už
dirbo, skurdžiai gyveno, bet jie 
kūrė parapijas, statė bažnyčias, - - . .
organizavo kultūrines ir finan- arba liberalai, bet anglai lai °- 
sines institucijas. ’ Marquette mi senųjų papročių gerbė jais, 
buvo balotos pievos, ganėsi ož- • tam tikrą prasme konseryato- 
kos... Jie tas balas nupirko irimai- Žinomas anglų sportinin--v;u 
laukus išugdė Į milijoninio turto } kas Sir John Lade pradėjo pir^^on 

masis viešai dėvėti ilgas kelnes. rSv?
»4H«

tus proragandinius filmus mūsų ■ 
atžalyą.^i r.uo.yti. .

Pavyzdinių kunigų pėdomis ei- ...gį. 
na ir dabartinis Marquette Parko, 
bažnyčios klebonas kun. A. Za- 
karauskas. Jis čia gimęs, augęs, 
ir mokslus išėjęs. Bet kiekvie- ^1" 
name savo pamoksle prisimena ..^p, t 
mūsų brangią tėvynę ir perse- , 
klojamus lietuvius. Jis jos ne- '_A , 
matė, bet ją myli. Jis prašo mus 
maldų, kad gerasis Dievulis grą- c.,~ 
žintų tėvynei laisvės dienas. .

K. Paulius ;

• Cricagos policija nustebo, 
kad mero Daley laidotuvių me- . -yį. 
tu mieste kriminalas^ sumažėjo 
iki nulio. Kitą dieną paaiškėjo,■>*į< 
kad buvo padaryta 14 sunkių...įsi. 
nusikaitimų, kai policija buvo^,xt. 
mero laidotuvėse. - *r i

• Nors dabartiniu metu Ang.- _ 
lijoje rinkimus laimi darbiečiai -y

Čiurlionio Galerijos, įnorį vertą koloniją.
informacija Seniems emigrantams vado- 1781 metais.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE 
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams 
dalyviams. Knyga kišeninio formato^ 151 psl-, kainuoja & 
kite dabar.

visiems
Užsaky-

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau 

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. r -į? vs

Knygą galima gauti Naujienose arba pąsiuneiant čekį arba Money 
orderi tokiu antrašu:

NAUJIENOS
.1739 So. Halsted St.5 Chicago, Illinois 6060$

:3.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Naujienose galima gauti puiklv knygų, kurios papuos bet kokU 

i r knygų snlnta ir lentyna.
{ Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME, įdomūs jaunu dienų 

atsiminimai ir Įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
manas. 367 psl. Kaina $5.

jį A. Pakalntskis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prisimini- 
4 O - ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

$ tyti Į 12 dalių. 296 psl.. kaina S5.
« Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. Gra- 
| ' žiais viršeliais.^ 336 psL Kaina $6.00. _Minkštais virš. $5.00
i Prof. Vacį. BiržHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ TSTO-
ji 7 RUA, I dalis. 208 psl.. įrišta..— $^.00, minkštais vir- 
i ‘ šelfais — $2.00: n dalis. 225 pst. Įrišta — $3,00. minkš

tais viršeliais _ v?0C
Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskrity? su įdomiais aprašymais, iliu- 
7 "2” stracijomis ir dokumentacija. 338 psl..,kaina $6.
7 < P. KėsiOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliy Lietuvos 
j partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
i; Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
; 170 psL______ $3.00

Į M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai — ________ ‘—--------------- 1------ ---------------------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

«

<4
//

1739 S. Halsted SL, Chicago, TH. 60608. — Teh HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozą* Daupara*. ŽEMĖS ŪKIO,ŠVIETIMAS. Stodita. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais padės autoriaus lėšomis. Knvga dvieiu da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūta sutrukdęs Lietuvos nenriklansomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai Išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilvgti pačioms Iškiliosioms Euronos tautoms”.

Knvgos anie žemės Ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (R8 12^1 buvo ūkininkai Ir po n#, 
šaulį išblaškyta lietuviu absoliuti dauguma vra arba patvs bnve ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad pradėtus skaitvti nebesinori pertraukti. Knytra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai",

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

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: '

į 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608 
Gavę ptalgM, taojau knyga pasltjiime.

Lietuvių dailtninkį/ žiniai
Paskelbtoji ^į000. preinija už 

lietuvio dailininko kūrinį , tauti-

birželio 4 d. atidaromoje parodo
je. Kūriniai' parodai ir, premi
jai bus atrenkami. šia tvarka:

1.- Iki 1977 nu? gegužės 1 d. 
dailininkai pristato savo kūrinių

dengia realių faktų ir pilnų re- skaidres ar .spalvotas nuotrau-

Taupykite dabar
pas mus

173S So. Halsted Street, Chicago, Dlinota 60608

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

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

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

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

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

404 dideli puslapiai, dang nuotraukų.
/ Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui.. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietijų ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Uetarta. pirmos

(1860-1959) meta
684 psl. Kaina

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knytfa aprašanti paskutinių 30 

Chicanos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolnniios, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinm. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji Šią knyga WgytL prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi ..

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

17S9 So. Halsted SL, Chicago, I1L 60608

egzemp-

ESiK

Taupykite dabar. -i 1

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- į 
ha, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
■dienos. ' - • į

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION ; '

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

Įsteigto 1923 mėtota. . TEL. <21-3070

Įetoigoe pietaoM idenuu automobiliame paatotytL

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.— Tv**d«y, J»neory 4~1977
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmadienha. nu«

Pirmame savo rašinyje Jokubka pasakoja apie Dru
skininkus. Pasirodo, kad jis ten jau buvo nuvažiavęs ne 

• pirmą kartą. Druskininkuose jis buvo 1959 metais. Ten 
važinėjo 1969 metais, o šiais metais ten nuvažiavo net 
su žmona. Lietuviams iš viso leidžia tik penkias dienas 
Vilniuje pabūti, tuo tarpu Jokubka su Jokubkiene vien 
tiktai Druskininkų kurortuose praleido po saavitę. Kad 
jam nebūtų nuobodu ir kad galėtų gauti tikslesnių ži
nių apie gyvenimą dabartinėje Lietuvoje, okupantas į 
Druskininkus atgabeno panevėžietį Bronių Kačkų, Po- 
kubka tvirtina, jog tai buvo senas jo draugas, pažįsta
mas dar iš Panevėžio laikų, Ne tik Kačkui buvo malonu 
su Jokubka pasikalbėti, bet ir pačiam Jokubkai Lietu
voje nebuvo nieko malonesnio, kaip poilsiauti Druski
ninkuose ir prie kavos puodelio šnekučiuoti apie gyve
nimą dabartiniame Panevėžyje- Tos kalbos buvo tokios 
įdomios, kad jiedu prašnekučiuodavo, kol gerokai įpusė- 
davo vakaras. Šnekėdavo apie senus Panevėžio' laikus, i 
bet Kačkus papasakodavo ir apie dabartinį Panevėžį, ja
me vedamą statybą ir apie trūkumą 300 statybos darbi-

Važinėja Lietuvos darbo žmonių sąskaiton
Didelė Amerikos lietuvių dauguma, važinėjanti pen

kiom dienom pasimatyti su savo giminėmis Vilniuje, 
privalo iš anksto pasiruošti kelionėn į rusą pavergtą 
Lietuvą. Pirmon eilėn, privalo pasigaminti tokiai kelio
nei pinigą. Reikia ne tik kelionę apmokėti, bet reikia ap
mokėti ir “Gintaro” viešbutyje iš anksto išnuomojamą 
■kambarį. Vilniun nuvažiavusieji gali dieną kitą pabūti 
pas savo gimines, jeigu ją turi pačiam Vilniuje, bet vis- 
vien privalo mokėti už “Gintaro” kambarį.

Kelionė yra brangoka, nepigus ir pigus viešbutis. Be.

“socialistinė statyba” dar sparčiau eitų, bet tą darbinin
ką negali rasti. Jokubka pastebi, kad Amerikoje yra 
daug bedarbių, bet Panevėžyje ją nėra. Jis nepaklausė, 
ar jo draugas Kačkus Panevėžyje dirba, nes senas jo pa
žįstamas yra okupanto pastatytas Panevėžio mero pa
reigoms. Ne prie statybos, bet Panevėžio miesto įstai
goje jis tiek išvargo, kad jam buvo reikalingi Druski
ninkai tyru oru pakvėpuoti ir atsigauti. Gyvenimą Dru
skininkuose Jokubka pirmame savo reportaže šitaip ap
rašinėja: -

“Maloniai laiką leisdavome ir dienos metu. Gy-

I

Neapykanta Lietuvos
/

Paryžiaus laimėjimų vartai. Karui pasibaigus pro šiuos vartus žygiuoja 
iš karo grįžusi kariuomenė, o taikos metu prie šių vartų dedami vainikai 

•nežinomam kareiviui.

. JUDO “IŠDAVYSTĖS KELIU”
Tautos išgamos knygos recenzija
ITęsinysY kraštus. Tai Buvo laisvės vaiz-

Lietuvos pavergimas pagim
dė Lietuvai partizanus. Kiek
vieno lietuvio pareiga — ginti 
savo gimtąjį kraštą nuo jėga įsi
brovėlių okupantų — rusų ir

Iv. Deksnio tvirtinimu, daug 
lietuvių negrįžo Lietuvon, nega
lėdami susigaudyti melo prasi- 

, . .4 - ... . , . manymų rezginyj, kuriua va-dytojai nepnrase mums ankstų rytą eiti j baseiną duoMai aprezgė lietuvius, gy- 
ar kaitintis į suomišką pirtelę, bei . imti purvo ir[venančius Vokietijoj-arba, kad

von. važiuoti. Kiekvienas nori vieną kitą dalykėlį nuvež
ti giminėms, o ko negali nuvežti, tai nuperka specialiai 
amerikiečiams. įsteigtoje dolerinėje krautuvėje. Patys 
lietuviai toje krautuvėje pirkti nieko negali, bet jei ame
rikietis ar amerikietė ten nueina su doleriais, tai gali 
daug rinkoje nesamą dalyką nupirkti. Seni amerikie
čiai, pensininkai ištisus metus dirba ir taupo, kad galė-

kitokias vonias. Nors jos buvo reikalingos, kaip ma
no, taip mano žmonos sveikatai, bet apie savaitę bu
vo per trumpas laikas. Nebuvo prasmės pradėti . ir

anglai ir amerikonai trukdė lie
tuviams- grįžti Lietuvon yra ko
munistų grynas melas. Kas no-

Daugis sutiko geriau mirti—nu
sižudyti negu vėl patekti po ko
munistų jungu, į tą pragarą kan
čioms ir mirčiai.

Komunistų agartai skundė 
P. Plechavičių anglams

( Lietuvos pavergėjas ir jam 
parsidavę lietuviai su didžiausia 
neapykanta naikino Lietuvos, gy
nėjus, niekino juos visokiais žo
džiais gyvus ir kovoj žuvusių kū
nus, kaip kad šuo Įsikandęs kau-

w -j — ' TT x x - -V.JV o x XZ< Lt X caVtr JxJL dO LllO, JUlxll±nebaigti visos pasigydymo procedūros. Vot, ir- ą ^aQgių *3^

vykusiems giminėms vertingesnią dovaną- Kelionei rei
kia išleisti virš tūkstančio dolerių, o kitą tūkstantį ar 
net porą tūkstančių suėda Vilniaus dolerinės krautuvės. 
Be dvieją triją tūkstančią-niekas Vilniun nevažiuoja.

atleikamą laiką naudodavome pasivaikščiojimui pOĮnųnebuvo. Tik, de ja, nebuvono- 
Druskininkus.” (Vilnis, 1976 m. gr. 29 d., 2 psky 
Nemanome, kad Druskininkų purvo, vonios Jokub-

kams buvo reikalingos. Jeigu jos būtų buvusios būtinos, 
tai okupantas jam būtų jas. išrašęs, o lietuviai darbinin
kai būtą už jas užmokėję. Jokubka kurorte buvo laiko-

sams — dirbo lietuvių tarpe kaip 
šnipai rusų agentai, kaip V. 
Alseiką, L Deksnys, Mikuckis

Ivanas -D. vaizduoja pabėgė
lius tokiais naiviais, kad jie ne- 
galėjo susigaudyti melo rezginy.

kalbėti su Druskininkuose ‘besigydančiais” žmonėmis. 
Iš kurortininkų jis patyrė, kad Lietuvoje'trūksta kiau

lienos, bet Jokubka dėl to nenusimena, nes’^tėn besigy- 
Savo skaitytojams jau minėjome, kad rusą paverg- pliurptą, kad Lietuvos žmonės kenčia.” (Ten pat) 

. ton Lietuvon buvo nuvežiavęs ir “pažangią demokratą”" bus ir kiaulienos- Savo pirmąjį reportažą Jokubka baigė
Chicago je leidžiamos Vilnies redaktorius Stasys J. Jo- tokiu paragrafu: r | apie pavergtą T jp.tnva klausy

ti komunistų melų. Jie bėgo— 
žinojo, nuo ko bėga ir žinojo, 
koks tautų žudikas Lietuvoje 
šeimininkauja, todėl nieko ne
galėjo pagelbėti jokie komunis- 
aų agentų melai ir nieks nenorė
jo tų agentų į stovyklas įsileisti.

Netenka kalbėti apie, žmonių 
norą grįžti, bet priešingai, kokią 
baimę Vokietijos stovyklose 

; žmonės kentė, kad tik nebūtų 
grąžinti j komunistų pavergtus

i tie, kurie bėgo iš Lietuvos nuo 
žiauraus pavergėjo ir jo tarnų, 
nereikėjo jiems jokių aiškinimų

“patriotai” — žudikai ieškojo 
sau, aukų po pabėgėlių stovyk- 
’as ir norėjo jose šeimininkauti,

kubka. Jis važiavo ne penkiom dienom, kaip visi kiti 
Amerikos lietuviai važinėja. Pavergtoje Lietuvoje jis 
praleido net tris savaites. Šį kartą Lietuvon važinėjo 
ne jis vienas, bet pasiėmė kartu ir savu žmoną. Kelionės 
išlaidos jam turėjo padvigubėti. Jis jau pradeda apraši
nėti, kur jis pavergtoje Lietuvoje buvo, ką matė ir su 
kuo kalbėjo. Manome kad jis aprašys, kiek jam ta kelio
nė kainavusi. Amerikos lietuviai yra įsitikinę, kad ne 
tik jis pats, bet ir jo žmona važinėjo pavergton Lietu
von darbo žmonią sąskaitom Jeigu Jokubkam, amato žiai gyvena komunistinėje santvarkoje. Bet Druskinm- 
nemokantiems ir geresnio atlyginimo gauti nepajėgiam Į kuose jis lietuvių nematė, jis vaikščiojo tik su . Maskvos 
tiems būtų reikėję savo pinigais mokėti už tris savaites, bernais, vyniojančiais į vystukus Jokubkas. Kol Lietu- 
Lietuvoje, tai jie nebūtų pajėgę. Rusai išnaudoja Lietu- vojė bus Kačkų, o Amerikoje — Jokubką. skriaudan- 
vos darbo žmones, verčia juos ilgesnies valandas dirbti, čią Lietuvos darbo žmones, po Druskininkus bevaiks- 
kal galėtą Jokubką užlaikymą Lietuvoje apmokėti. žiojančių pavergto lietuvio sąskaiton, tai skaitysime re-

“Vot, kad čia užsuktų iš Amerikos koks reakci
nis nacionalistas I Kaip mat jį suvynuotą į vystyklus 
su visais jo argumentais ir grįžęs Amerikon nebe- 

. pliuptą kad Lietuvos žmonės kenčia?’ (Ten pat)
Jokubka su panevėžiečiais neišsikalbėjo. Jis kalbė

jo tiktai su Panevėžio meru Kačkus, kaip jiš pats, besi
gydančiais kombinatoriais. Jie Jokubką įvyniojo į vys
tyklus ir išleido Amerikon pasakoti, kaip lietuviai' gra-

sto vykioj "buvo atimta iš komu
nistų agentų apklausos medžia
ga ir kom’inistų agentai, areš
tuoti.. '

Ivanas Deksnys savo “Išda
vystės- keliu” knygpalaikėj skun
džiasi : “kad gen. P. Plechavičius 
viešai važinėjo po stovyklas ir 
ragino negrįžti Į Lietuvą”.

“1947- m. repatriacijos reika- 
lais rūpinęsis tarybinis karinin
kas- ne kartą- atkreipė (skundė) 
anglų dėmesį j tai, kad karo nu
sikaltėlis P. Plechavičius-važinė
ja po “perkeltų- asmenų” stovyk
las ir užsiiminėja ąntirepatria- 
cihe veikla. -Bet gavo iš ang
lų atsakymą, kad jiems, nepa.- 
vyko nustatyti, kad minėtas as
muo , užsiima antirepatriacfne 
veikla. Taigi ne visur taip yra, 
kaip komunistų kolonialinėj im
perijoj — paskundė- ir dingsta, 
žmogus be žinios.

baisu — žvėriška ~ trūksta žo
džių apsakyti! Apsaugok Ąukš- 
čiausias, tą mylimų šalj!

’ štai kaip žmogus te moralės, 
rusų samdinys. Ivanas Deksnys 
rašo apie lietuvius partizanus: 
“1948 m. Švedijoj atsirado pa
bėgę. iš Lietuvos nacionaliniai 
banditai, Juozas Lukša (“Skir
mantas”), ir KazysPiplysC“ Au
dronis”)”. Jis buvo Įgaliotas at
stovauti užsienyje Lietuvoj vyk
stančiam ginkluotam pogrin
džiui. Iš Švedijos nuvyko Į Vo
kietiją, kur aplankė Vyr., Liet. 
IšL Komitetą. Toliau, seka Iva
no žodžiai: “Vike banditas bu-

didvyris”. .

Lietuvių tauta gerbia, ir myli 
savo sūnus, kurie garbingai gi
na Lietuvos laisvę. J. Lukša yra 
Lietuvos didvyris — jis paauko
jo savo gyvybę gindamas Lietu-

Kas gindamas Lietuvos lais
vę žūsta.— yra musų tautos

portažus apie Panevėžį paruoštus iš Maskvai tarnau
jančią Kačkų. Visiems būtą. įdomu, jei Jokubka paskelb
tą, kie jam asmeniškai kainavusi paskutinė kelionė į rū
tą, kiek jam asmeniškai kainavusi paskutinė kelionė į ru-

tuvos pavergėjui ir jam tal
kina žudyti lietuvius, gi
nančius Lietuvos laisvę, yra 

banditas.

(Nukelta į 6. psL)

B. KLOVAS

KARO TRIMITŲ ATGARSIAI
Mes gyvename civilizuotame ir kultūringame pa

saulyje, kaip yra mėgstama visų patenkintų ir savo 
reikalais susirūpinusių visuomenės vadovų pabrėžti.' 
Nieko nėra tokio ypatingo, kad mes lietuviai irgi su- 
kamies tame pasauly ir dalyvaujame to civilizuoto ir 
kultūringo pasaulio gyvenime, jam laimint ar pralai
mint Ir taip pat nieko nėra tokio stebėtino, kada kai 
kurie lietuviai įsivelia į tų civilizuotų ir kultūringų 
tautų sukuriamas velniavas. Nė viena tauta nėra šven
toji, didelė ar maža. Net ir šiais laikais nėra jokio rei
kalo šauktis tamsiųjų senovės ar vidurinių čmžių sa-. 
vo sąžinėms nuraminti. Mes. lietuviai ar pabaltiečiaį 
nesame tų velniavą ar įvykių kūrėjai, tik aktyvūs ar 
pasyvūs dalyviai ar net dažniau tik stebėtojai, kurie! 
daugiausia ir nukenčiam.

Spaudoje mes skaitome, per radio mes girdime, 
ir televizijoj mes matome, kad Natūralizacijos ir Imi
gracijos Įstaiga svarsto pabaltie&ų, buvusių sovietų 
piliečių karo nusikaltėlių bylas.

Nieko negirdėti kad mūsų veiksniai reaguotų į 
tuos vienašališkus reportažus. O tai būtų kaip tik ge-

ma Lenkija? Mes girdėjom, prez. Fordo liežuviui pa- 
[ slydus, koks kilo triukšmas Amerikoje ir visam Vaka- 
trų pasaulyje. Naciai jau yra istorija, o dar yra ir da
barties ir bus ateities pabaisų.

Nėra reikalo kaltinti čia žydus: jie daro, kas jiems

Gf Čia dar įsimaišo tarptautinės teisės proceso neigia- vininkas) ir apgyvendino 27 darbininkus, kurie res- 
mas konfliktas. Nei Jungtinių Valstybių, nei Sovietų tauravo ir atstatė apgriuvusius pastatus, pritaikyda- 
tėismai nėra kompetetingi spręsti kaltės klausimą Pa- mi turistams vilioti, 
baltijos piliečių padarytuose tariamai nusikalstamuo
se darbuose prieš Pabaltijo krašto piliečius: tuo metu

Jeigu yra šio miestelio dvasios, nesurandančios 
skaistyklos tai jos tikriausiai raukosi dėl dienos) meo vra reikalinga daryti, skaudžiai nukentėjus nuo na-l ir įtariamieji ir nukentėję Pabaltijy buvo Pabaltijo "“jį °®

Rof tiktai npvipni žv«iai bnvn iilai«it>ti nnn ™_ ’ 2L - ry-iSi^ u_„r.,J™ tu viešpataujančio triukšmo, o nakų bando gąsdintičių. Bet tiktai nevieni žydai buvo išlaisvinti nuo vo- valstybių piliečiai. Taj yra tik Pabaltijo kraštų laisvų 
kečių nacių jungo. Didieji sąjungninkai išlaisvino ir-'*---— *-* " ------ *
gi mus nuo tos žiaurios ir baisios nacių priespaudos.
Jei jie sako, kad išlaisvino, tai mes galim paklausti, 
kur tos laisvos Pabaltijo valstybės su savo laisvomis

teismų teisė spręst tokias bylas.

(Bus daugiau)

svais teismais kurie tėra kompetetingi spręsti karo 
metu padarytas krašto gyventojų skiaudas vienų i 
kitiems? . |

I

Natūralizacijos ir Imigracijos Įstaiga yra Teisin. J

ANDRIUS MIRONAS

MIRTIES SLĖNIS

nakvojančius šio “biznio” tarnautojus... Tarp kita ko, 
Calico pavadinimas vartojamas prekyboje ir reiškia 
nebrangios kokybės ir paprasto audimo vilnonę me
džiagą. Pavadinimas kilęs iš Indijos, miesto Calicut, 
kur buvo išvystyta audimo pramonė.

Pasidairą dar į šalutines gatves, geležinkelio stotį ir 
I traukinį, kuriuo mėgsta važinėti vaikai* nusileidome

. . ... • tais pačiais akmens laiptais, tardami sudieu šiam mie-
. žinoma, tai mūsų neįtikina. Vėliau jo ar neplanuodami kada nors. į ji sugrįžti Važiuot.,

gumo Departamento padalinys kur jie tari pakanka-11,0 ltnr,.<’ ta™au'0J0 balsas P’.eš? ans5 MSnetius, dam; )ornut, dalijomės Įspūdžiais, titru, dangtaisia 
A rSka a STodfl7±>1 ''""’'Tl atmintyje pasilikn ii MirtS Sdėnio, Mano Bariukas

I“!! ... ,r "«“*"* sVbehJ8’®’!1 (Dodge-CaM wagonj “pats" parvežė ' mos tiesiog į
najaekyename pastate pardavėjos laulua ri lanky-. carMmde, kur Kiša sa žmona galėjo p. k.t» 
low ptmgų ar ką nors nuperkant, arba įėjimas Į spe- paifct; o mano žmona jau buvo paaiilguai. sava, 
. .aim. atrakenas jm. na atslurą nmkestj. Toks suko- citrinukią fa- greifrtrtą vmsme*^ potetfe ir 
inercmimas mums iš karto nepatiko. Kur kas jdo. kaktusų, 
miau pačiam darytis išvadas ir leisti vaizduotei kur-i 
ti anų laikų vaizdus Mirties Slėnio buvusių mieste-1 Savo draugams esu paruošęs ir daugiau ilgesai^ 

__________________ _______ _______ ___ v RV,_ lių griuvėsiuose. bei trumpesnių kelionių į Kalifornijos ar kitų vafety- 
ra proga iškelti galingųjų hipokrizę, kodėl tas taip I P"va^. ^™.enų kdismos bylos, kai tokios lyrlos te-1 Toim ir tori kelis nU4>teti.' bių gražias ir įdėmias vietos. Jie lauka kada far vėl -
vadinamas karo nusikaltėlių, klausimas Pabaltijo vai-, f !. b ti. kdlamOs valstybių organų aes, ta pačia . tik .

Hai Kol negali būti sutvarkytas net rii einant, tuvė^sprptė byias ir prirf smdetus.. X X™
dešimt mtrtt, po II pasauk kam. kai visur pasnoiyje P’Mhec.mne sknndaant: sov.eta. negnletų net al-L-ir ridabro ijkoti. IžsfaėmuTaSL-s, - . „ - - - - - . »«*
viešpalauja ainiinoji taika ir meili detante. Juk ka- vaauo1' ■ Tkuta. ! miešta, staiga Btužtėjo ir prieš" I pasaulinį karą fia >' _1ŠT plėsta'.tnTj-je pasifclliti inform.-
ras prasidėjo dėl laisvos ir nepriklausomos Lenkijos, Baudžiamojo proceso Jei tėję yra žinomas taip va- gyveno tik du-trys žmonės, šį miestelį 1957 m. nu- C^OIO*# įspūdžiais ’Naujienų skiltyse^ 
ginant ją nuo nacių. Kur toji laisvoji ir nepriklauso- dinamas bylos priklausomybės neigiamas konfliktas, sipfrko tūtos Knott (garsios Knott’s Berry Farm sa- (Pabaiga)

tokio stebėtino, kad visas tas tyrinėjimas čiuožia ant 
labai plono teisinio ledo, kad vilkas būtų sotus r avis 
sveika. Jie labai gerai žino, kad tai yra teisiniai kom
plikuotas klausimas, kur ne vien tik yra taip vadina
mas valstybių teisių konfliktas, kur susikerta ir pačių 
didžiųjų sukurtoji tarptautinė teisė.. Neatrodo, kad jie 
norėtų sukurti precedentų, kur būtų sprendžiamos

rožių, citrinukių ir greifrtifų vaismedžių, pušelės ir

fiatš-

' 1 "M—■' ■ '—■I II I ■■ *1
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TeleU TOwnhall 3-2108-9

EUDEIKIS

3354 So. HALSTED STREET

AMBULANCE 
PATARNAV4-. 
MAS Di ENA 

Hl NAKTĮ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
į 3907 West l03rd Street 

;Y^1d-”-4os p?^al susjtarima '

Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix
Finely crmhodFrilos brand com chips

NARIAI:
Chicagoe 
Lietuvių 
’■Aidųtuvių 
direktorių

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS,PASTATYTI

voa
vaiko atėjūną, Peteri t
artėjo į vidurnakčio
Metų bėgyje pora atsiskyrė. Bo-

MOV I N G 
'Apdraustas p*rkraustyma* 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1 M2 arba 376-5996

minučių po vidurnakčio Valen- i 
tino dienos ryte. Vestuvės įvyko I 
Floridoj ponios Winston Guest Į 
namuose. Prieš tai popietę Palm i 
Reach žieminės society tostas,, j 
įskaitant Windsor© kunigaikštį | 
ir kunigaikštienę, suteikė šam- j 
pano priėmimą porai. Laurance j 
buvo šeimos atstovas vedybose, j 
J unjotas ir-Abby išsiskyrė neda- j 
gyvaudami. Į

Kada naujienos apie playboy 
Rpckefellerio vedybas perbėgo 
~er telegrafo agentūras, laikraš- i 
čiai šoko ieškoti, kas iš tikrųjų 
'yra ta Bobo Sears. Cbolly Knic- Į 
kerbocker išdidžiai pranešė savo 
skaitytojams, kad ji yra ponia i 
Barbara Paul Sears iš Philadel-fj 
ohijos pagrindinės Sears_ šakos.
Bet iš tikrųjų ji buvo Ievutė Pau-1 
’ekiūtė, kuri gimė lietuvių imi
grantų tėvams anglių lauke, ar
ti Noblestown,’ Pennsylvania.

Susižavėjus teatru, kaip jau
ną moteris, ji pasirinko daugiau 
žavingą vardą Evą, sutrumpino ] 
savo pavardę Į Paul ir pradėjo 
žvejoti filmos karjerą. Ji buvo 
paskelbta Mišs Lithuania Chica- 
gos grožio konteste, kai jai bu-j 
vo septyniolika metų ir gavo ma-H 
žas roles teatre, sugebėdama lai-f 
mėti pagrindinę rolę keliaujan
čios kompanijos “Tabako kelio” Į 
pastatyme.

1945 metais ji vedė Richard 
Sears, tikrą bostonietį, kuris pa
sidarė Amerikos ambasados Pa-' 
ryžiuje trečias, sekretorius. Net 
persiskirdama nuo jo, ji prisilai
kė prie kaikurių jo visuomeninių 
prietarų. “Iš tikrųjų aš buvau 
nustebus surasti Rockefellerius 
Socialiniame registre”, ji atsa
kė į reporterio klausimą, kaip 
jaučiamasi po Pelenės vestuvių’.’ 
Tears šeima juos laikė pirkliais”. 
' Rugsėjo mėnesį, kai pora tu

rėjo savo pirmą ir vienintelį vai-

Nellię Skop ir Virginia Domark 
sūnėnas Anthony Phillips sū žmona Rosemary ir jų 
liko 3 seserys — Antanina- Bagdonienė, Leonora

DK.PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester /Community klinikos 
Medicinos direktorius^

1938 S .Man h e. m Rd., Westchester, Ui. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Teki 56x2727 arba 562-2728 .

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 
Visos programos ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvis* kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY* H ILLS G&UifiYČlA s 

¥V fcb A Oor G d i 1CC-& I
Tranai; PR 8-0833 ir. PR 8-0&3rt 

Taip pat . naujoji Barbaros ir. 
Gano- Drrahry. krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tol. 499-1318

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

. I,/ 2533 W. 71st Street
<1 > Tele*.: GRoveMl 6-234S-S

DR. K. G. BALUKAS 
AKU6ERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Bu.ldin,). Tel. LU 5 6446 
Pruma ligonius pagal sus'iarmm 

ta neatsiliepia, skambinti, 374^'04

PERKRAUSTYMAi >

MOVING
Leidimai — Pilna apdraėda

ŽEMA KAINA 
R. i B R t N Al 

Tek WA 5-8063

ANTANAS M. PHILLIPS
1UMA& IK LAURYNAS LABANAUSKAS

33C7 So. LAL U AM C A AVENUE; Phone: YArds 7-3401

“Brolis išduos brolj mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties p^anaiystf. 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir pikto* kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

VW Žino, ksd misti*. yr« Žiaun b paUoči* kiekvieną. Bet kur yrą mb 
ru*i«|i? | tą klausimą atsako knygutė ."Viltis po, mirtie^*, kurią gausit* 
neenokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
tV. RAITO TYKINtTOJAL

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

BUTKUS - VASAITIS
14A< So. 50th Ave^ Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003.

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE; Phone: LAfayette 3-35T2

REZ.: Gl 8-0873 '

DR.W -ElSLX AS
AKUŠERIJĄ iR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHlrtURGMA
6132 So. Kedxie Ave., WA 5-2^70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
suiepia. skambinti Ml 3-000i.

TeUR PR 8-»V

DR. ANNA BAUUNAS>
AKIU AUSŲ, NO81BS.
IR OMULĖS LIGOS 

2858 W. (3rd Stveąt

Valandos pagal susitarimą

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUAN1CA AVEL TeL: YArds 7-1138-1139

(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RJpnblic 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-F67T
11028 SOUTHWEST HIGH W AY. Palos Hills, HL 974-4111

P. SiiaKIS, 0. F.
* wic i r»wr i feZiSYAS

aazMi. Speciali pjgatb* Kojom
„ t ' xArch Support*) ir L L
vr.„ t#—4 ir 6—3. Šeštadieniais 9—1
im50 West 63rd St., Chicaoo Hl. 6062

’ 6-5084

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHiRURGUA 
Telef. 69Mį33 

Pox Valley Medicel Center 
850 SUMMIT STR6BT 

ROUTE 58, ELGiK ILLINOIS

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the ’’Best of 
Show" award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prizewinning recipe combines Fritos brand com chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broile* until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
36 medluui-slxed Fresh mushrooms -

3 tablespoons
1 stick
Idor. *

1 tabteqXMO*-
»Ublespo*B%
1 packer.

šėc«i> ; 2:
tomECTTGNSt

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush vdth 
melted butOn

Combine softened butter, gar! 
Add wine, *07 sauce, dip nu* I 
tpacte.

GAIDAS - D AIM ID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WES i 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4 5849 

Rezid. 388-2233 _ 
OFISO VALANDOS: 

t’irmadieuiais ii ketviriad. 1—1 vaL 
antrad.. penktaieni nuo l—5. treė 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Peter Collier ir David Horo- da Barbara (“Bobo”) Sears, 14 
Witz kpygoje The Rockeffers: 
An American Dynasty (Holt, Ri
nehart and Winston, New York, 
,1976) rašo:

Jis (Winthrop Rockefeller) 
tęsė savo, naktinį .gyvenimą ten, 
kur patiko prieš karą. Jis susi- 
tŠdnėjo su Mary Martin, užten
kamai dažnai, kad pletkų kolum- 
nistai spėliotų, jog jie ves. Mat, 
ant šeimos vardą taip bemėtant, 
pykino Junjorą (John D^ Rockė- 
fe'ie", Jr.) ir .didino tolumą tarp 
jo ir jo vienintelio^paklydėlio sū
naus. . J; ' ' ’ ' r

Winthropas dažnai jautėsi pa
niekintas savo tėvo nekantru-

ir iš viršaus žiūrėjimo. Vie- 
‘nąs iš jo artimiausių draugų 
nrisimeha 1947 mėtų įvykį, _ku- 
rfe lyg susumuoja -prarają, ski
riančią du žmones. Winthrop, 
kuris ieškojo nuolatinių namų 
?Tew Yorkeį prikalbėjo savo se
serį Babs sutikti, parduoti, jos 
turimą butą. Jis nekantravo tuo
jau įsikraustyti, bet tėvds už- 

. vetavo perleidimą.
Thomas Debevoise tuomet 

nuomavo butą ir Junjoras ne
norėjo sudaryti nepatogumų sa
vo senam draugui ir bendradar
biui, jį iškraustydamas.

Winthrop, paskambino Junjo- 
-ui pakalbėti apie tą dalyką, bet 
ėvas nepriėmė jo-protesto. Win- 

vhrop trenkė žemyn telefono ra
geli, piktai sakydamas^ “Dieve, 
ei aš kada turėsiu vaikų, aš kal

bėsiu su jais, bet ne paskirsiu 
'aisvą laiką su jais pasimatyti ir 
po penkių minučių'eisiu kirpti 
p)ąukus”i

Winthrop pradėjo smarkiai 
Yerti ir susirado sėbrus New ¥or- 
ko kavinių visuomenėje, (fJis 
buvo labai malonus vyras”, arti
mas šeimos draugas prisimena, 
“bet reikia pripažinti, jog jis bu
žo jau prisiekęs alkoholikas, kai 
pasiekė trisdešimt penktuosius 
metus’“. Tada, 1948 metais,- jis 
apsivedė kūningą blondinę var-

- uqd£sio valandoj j
į flMAŽEIKA s EVANS
I ? ' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1
f 6845 S*. Western Ave. Air Canditioeed Chapel and 

REpubliC 7-8600-8601 F«kinr Faciliee*.
Senfc ksri. «yren» nartą* koplySt gan W

Pirmojo Pasaulinio Karo veteranas. —
• " • '

Mirė 1977 ml sausio 1 d: Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Ty
tuvėnų parajh.

Amerikoje išgyveno 65 metus,

Paliko nuEiidęc dukterėčios 
su. vyru Michael

_ ___
Sturienė ir Teklė- Peseckienė, brolis Feliksas ir jų šeimos, giminaičių
Vygantu, Jąrkaičių ir Grigaravičių, šeimos bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstam.. - v -

Priklausė Amerikos Legiono Roselando postui nr,.49,

< Kūnas pašarvotas J, Vance koplyčioje^ 1424 So, 50 Aye^ Cicero,

Trečiadienį, sausio 5 dieną 9:30 vat iyto bus lydimas iš koply
čios į Sy* Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

• j-'

Visi a a. KAZIMIERO KTVTLIAUS giminės, draugai ir pažįstami 
nu ^širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą • įc- atsisveikinimą,

X z , Nuliūdę lięk^;

Dukterėčios, sūnėnas, brolis, seserys, giminės,

Laidotuvių direktorė Jean Vance TeL 652^5245.
11 IBT1 Milf

LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rq STREET ,

VaL: <Dw*ad- nuo 1--4 po pietų, 
fcetvurtsd. nuo 5—7 vaL vftk- 

į Ofiso 776-288C
Nauja*- ra*. Iriėf.: 448-5545

cr. vn. taubas

rStrislra praktiku spec* MOTRkv Ii go» 
Ofisrc 2652 WEST 59th STREEY

PR 8-1223
np<SU VAV; pirm.. aniracL, Uečiąc 
ir penkt, 2-4 ir vaL vak bešta<u< 

pc* pielu ir kitu laiki 
- \ pagal susitarimą.

DX. \K. A. V. JUČAS 
<£7-, 44) 00i-4ou5

oąo^ ligos —Chirurgija

52M N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

DK. ftANK HECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LdETŪVISKAl 
2618 W. 71$t St. — Tai. 737-5149 
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
'•L pagal susitarimą. Uždaryta tree

ką Winthrop <Pau], The New bo pasiėmė jų jauną sūnų ir no-. *********
York Times atžymėjo gimimą įsikraustė pas savo motiną į Vidu- $VEKTO RA$TO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
s vedybos kalavo didžiulį 6 milijonų dole- 

valandą. I rių susitarimą. S. šunotiunas 
(Bus daugiau);

JCHN KAULINAS
Ilgus mętus gyvenęs Chicagoje ir nuo atvykimo iš Lieuvos dir

bęs Įvairiose HeUiviškose organizacijose, praeitą sekmadien, ilgai 
sirgęs, mirė Indianoje Plymouth miestelio Pilgrim Manor Nursing 
namuose

Atsiavi 
stelyje, es 
sausio L _
Jis bus laidojamas, šeimos sklype, esančioje Indianoje, Argos mieste
lyje Popjer Grove kapinėse.

Nuo 1968 metų Jonas Kaulinas pradžioje tvarkė savo ūkį Indian 
noje, Argo apylinkėje, o vėliau Plymouth apylinkėje, kol prieš pęn- 
keris metus susirgo.

Jonas Kaujina^ paliko savo dukrą, ponią Violet Vaitienę, josios 
vyrą Al; aąūkę Mrs, Joyce Bikneris. josios vyrą Art; keturis proanū- 
kus — Melams,- Lorianne, James ir David Bįkneriai, ir Kąūlėnų gimi
nės narius Michigane, Detroite.

Jonas KaaJjnas taip pat buvo tėvas mirusios Juanita Skever, ku
rios vyras Bruno Skever dar tebegyvena.

Visi JONO KAULINO giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą..

- f Nuliūdusi lieka:

. ■ ŠEIMYNA,
Platesnėms informacijoms telefonuoti p, Grossmanui Indianoje, 

Argos miestelyje- šiuo telefonu: 2195—892-5113.

9



feSink iu už dėmesį.o, p.K. Ka- 
1 ridai už bendradarbiavimą, 
i Platinimo vajaus proga Nau. 
Ijienos yra siunčiamos .susipa 
' žinimuj 2 savaites nemoką
Inai.
- Juozas (irabauskas iš Brigh-

- ’Jonas Petrulis, Montreal, 
Quebeck, Canada, tinkamai 
pradėjo Naujuosius 1977 metus. 
Prieš Šventes jis atsiuntė $3f) t()n Parko apylinkės pratęsė 
ir prašė siųsti Naujienas nuo 
š. m. sausio
Amerikos ir Kanados lietuvių,

iš anksto be raginimo savo pre 
š. m. sausio pradžios. Daugelis numeratą, o savo gerus linkė. 
Amerikos ir Kanados lietuvių, jinius atlydėjo ?5 dovana Nau 
ypatingai pastaruoju metu, pa- j*enŲ naudai, 
stebi ryškią propagandą ir ne
tiesą skelbiant kai kurioje lie-j 
tuviškoje spaudoje, kompromi 
tuojant patriotinio nusistaty
mo asmenis ir jų patriotinius 
veiksmus. Tiesos ir teisybės bei 
tikslios informacijos ieškodami 
sąmoningi lietuviai susipažįs
ta su Naujienomis ir jas užsisa 
ko. Dėkui p. J. Petruliui už dė 
mesį, dėkui jo draugams, at
kreipusiems dėmesį į Naujie
nas ir turėjusiems teigiamą įta
ką.
— Emilis Sinkus iš Santa Mo-, numeratą. Dėkui. Taip pat dė . -

kui už ?6 auk,, kalendoriaus sys ir A. Slitkeviėms. Oeluso. chj je Mges findio ir TV 
proga. Kalendorius yra išsiys. Nepnklausomybes minepmas Tu;hnologijos insHlu,„ Jjs s[,

, . . TTV . . . I Juozu Beadoraičiu įsteigė —
<1. jaunimo Užgavėnių balius.

— The Denver Post kailėdi-' tronikos reikmenų pataisymo

Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 6 
mėn. bet pavardės prašė neiui-

bendradarbiavimą sn vokiečiais, 
apkalliiutnt juoi viM.kiomis niek-Į 
šybėmis. čia reiktų' paklausti* 
Lietuvos pavergėją, su kuo lie
tuviai, rusų smaugiami, turėjo 
bendradarbiauti? Ar talkinin
kauti pavergėjui naikinti lietu
sius? Ar talkininkauti “liau
džiai” — raudonajai armijai, ku- 

komunistų teigimu išlaisvino
Ar yra protinga tau- 

pavergti ir reikalauti, kad 
dalyvautų jų pačių pa- 

? Tiesa, ,buvo lietuvių,

FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE 

.........į............ . — -■ —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
. LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJLMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

ESTATE

lietuviai
-— Los Angeles lietuviai šių buvo 70 ra. kilęs iš Nemakščių.

metų pradžioje turės visų re- Rugsėjo 25 d. New Yorke mirė kurie padėjo rusams pavergti 
nėti. Dėkui uė auką ir už dė-, niiainus renginius. Sausio 15 kpt. Vaclovas Daugvila, sulau- Lietuvą, bet istorijoj tokie žmo- 

' d. 7:30 vai. vak. šv. Kazimiero ’ kęs 75 m., Spalio 5 d. Windso-Jnės vadinami tautos išgamomis, 
parap. salėje bus Lietuvos Dūk re mirė -sav. kūrėjas Pranas išdavikais, kolaborantais ir ki
tę rų balius. Vietas rezervuoja. Dumčius, sulaukęs 78 metii amatais vardais.
A. Audronienė* ir E. Matulaitie. žiaus. j Taip pat neku nepagrįstas ko-

— Paulius F Endzelis ii’munistų kaltinimas, kad lietu-
.
I ar amerikiečių paslaugomis prieš 
Lietuvos pavergėją, komunisti
niu terminu prieš “lietuvių liau-, 
dį”. Yra toks jau gyvenimo dės
nis: pavergėjui, iš gimtojo kraš
to išvaryti nėra maudėmės pasi
naudoti, kad ir velnio pagėlba.

Knyga “Išdavystės keliu” yra 
anksčiau išleistų knygų, kaip 
“Faktai kaltina” ir kitų komu
nistų prasimanymų, melų karto
jimas. Tokios knygos mus tik 
paskatina daugiau suglausdfnti 
mūsų eiles kovai dėl Lietuvos 
laisvės.

Tuoj pavergtoj Lietuvoj pasi
rodys “Išdavystės keliu” antro
ji knyga, kurioj bus niekinama 
Vliko veikla Amerikoj. Na, ži
noma, pasirodys ir naujas Iva
nas, gal net “gabesnis” kaip Al
seika, ar Ivanas Deksnys. Bet 
mums nėra ko daug baimintis, 
jeigu kartais tokių prisiplakėlių 
patenka į lietuvių veikėjų tar
pą. Mes jokių atominių ar kito
kių paslapčių neturime, o mū
sų tikslas visiems žinomas — 
atgauti Lietuvai laisvę.

(Pabaiga)

mesį.
— Dėkui Kanados lietuviui 

J. B arsenu i iš Mt Bridges,OnU 
už ankstyvą prenumeratos prą 
tęsimą, gerus linkėjimus ir už Qė. Programoje dalyvauja sol. 
penkinę Naujienų paramai, j 
—J.Maėys, New Haven, Conn., tė Raimonda Aęeikytė. Sausio 

sutaupė administracijai laiko 26 d. tuo pat laiku bus Balfo va 
ir sumažino pašto bei susiraši-

PETRAS KAZANAUSKAS, Pyezideritas
2212 W. Cęrmak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

| Pnidencija Bičkienė ir pianis- ChicagOs pįetvakarių Upo Xau| viąi naudojosi vokiečių, anglų,
I jienųskaitytcįft užsisakydamas 

, , . . .. - -> - ■ , ... .jas 6 mėn. Naujasis mūsų skaiir sumažino pašto bei susirasi- Jau uzbaignno balius. Progra- ^ t .n ^ v 
nėjimo išlaidas, iš anksto be nioje dalyvaus A.Poiikaičio va 
raginimo atsiųsdamas savo pre dovaujamas mergaičių šešetu

kas, vietas rezervuoja R. Bab-

i jas 6 mėn. Naujasis mūsų skai
1 tytojas p. P. F. Endzelis. yra 
i elektronikos reikmenų radijoi, 
bei TV žinovas ir pdtaisymų 
specialistas vienas iš pirmųjų

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19.0C* 
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

-TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
tnieg. ir valgomasis. Labai patogus 
snsisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie- 63-čios.

nica, Cal., platinimo vajaus 
proga susipažino su Naujie-' 
nomis ir jas užsisakė per vi-i 
suomenininką ir spaudos ben-. v^sus skaitĄtojus, 
dradarbj Kazį Karužą, gyv. Los’ — Povilas Dargis, SLA rei- 
Angeles mieste. Jam patiko K. kaalais šią savaitę, vyksta į New’nėję laidoje įdėjo Carol Bell dirbtuvę ir krautuvę, esančią 
Karužos kelionių aprašymai Yorką, vėliau Bostone pasakys^ pasikalbėjimą su tautodailės ir Bridgeport© apylinkėje, 324( 
bei stovyklinio gyvenimo Vo- pagrindinę kalbą Vasario 1 Stos (tautinių šokių žurnalo Viltis So. Halsted St. Apylinkės ir 
kietijoje atsiminimai. Dėkui p. dienos minėjimo proga.

tas ir pasieks šiomis dienomis bus vasario 13 d., o vasario 19

leidėju bei tautinių šokių lek-Į Chciagos lietuviuose jie turi 
papročiai. Straipsnis iliustruo gerą vardą už sąžiningus ir 
tuvių, bet ir Amerikos lietuvių gerus patarnavimus, perkant 
torium p. Vytautu Beliajum. minėtas prekes arba jas aptar 
Straipsnyje liečiami ne tik lie- naujant bei taisant Dėkui 

lietuviškos jiems už j>aramą lietuviškai 
nuotrauko spaudai, dėkui p. P. F. End- 

zeliui už dėmesį Naujienoms.

tas V. Beliajaus ir 
kailėdinės eglutės 
mis.

-— Muz. Petras

Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas iri Kastutė Rožėnai, Sav.

'Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA -
Kiekvienas lietuvis^ kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu 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 beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ilju 
struota. 200 pšL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėooje ir Palangoje. Vaizdus^ aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 95 psL SI 50. Yra taip pat 

i anglu kalba
M. Zoščenko^ SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 

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

toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, eražiu stiliumi

Prof. P. Pa kark Irs, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą.

Matekūnas,
New York N.Y. išleido ketvir
tą dainų rinkinėlį jaunimui — 
“Laisvės keliais”. Muzikos Ži
nių žurnalas jo kūrybą palan
kiai vertina ir rekomenduoja. 
Rinkinį spaudai paruošė muz. 
'J. Stankūnas.

_ — Sol. Ona Zubavičienė gre
ta pasirodymų lietuvių ir ame 
rikiečių programose yra Ame
rikos Lietuvių "Vargonininkų- 
Muzikų S-gos centro valdybos 
iždininkė ir Muzikos žinių žur 
nalo administratorė.

— Laimutė Laukaitytė tar
nauja Australijos laivyne lei
tenanto laipsnyje ir atitinka
mose pareigose. Jos brolis Kę
stutis yra laivyno seržantas.

(Atkelta iš 4 psl.)

Išvada aiški. Jei rusai ir jiems 
parsisamdė tarnai keikia, nie
kina lietuvius^ dirbančius Lie
tuvos laisvinimo darba, tai teis- 
kia, kad jie dirba labai svarbų^ 
Lietuvos \ laisvinimo darbą.

Tikrai būtų blogai, jei Lietu
vos pavergėjas ir jo klapčiukai 
pradėtų girti mūsų veikėjus, nes 
komunistai vainikuoja tik tuos 
“patriotais”, kurie Lietuvą iš
duoda. ' į

Koks tjkslas iėisti tokias kny
gas’ kaip “Išdavystės keliu”? 
Tai aiškus Lietuvos pavergėjo 
noras —. suniekinti, nutildyti lie-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.. 
60632. Tel. YA 7-5980}

BEST THINGS IN LIFE

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE 
84 psL Kaina $1.50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu <r pridedant 
čeki *r piniginę perlaidą.

— Feliksas Tamošaitis Lie- tuvius, dirbančius Lietuvos lais- 
tuvos kariuomenės kūrėjas sa- vei; sukelti neapykantą, nepa- 
vanoris mirė rugsėjo 12 d. Mel- > sitikėjimą skaitytojuose mūsų 
bourne Australijoje. Velionis1 veiksniais, primetant lietuviams

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
«aujiENuMS fiemei suėjo 80 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmoj. 

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

<\UJIENOS tvirtai stovi ir kovoj* ai Lietuvos tr pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos Ir nesldėdamos 1 sandėrius su okupantais te jų Igalio- 
Inlaia.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras tnstitu 
rijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą štato pasimetimo, reto
rikos ir 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.

Cudėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
trelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesMa. t
KAINUOJA: Chle»go|e Ir Kanadoje mėtoms — $30100, puse’ metų — $14.00, 

rrims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietos* metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vlsnam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai, 

terašoma naudoti žemiau esančią atkarpų.

išleisto

KNYGOS ANGLŲ
J. Jasmin.^ A KISS IN THS DARK. Pikantiški) 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvan stilius, gyva 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų, 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V> 
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 b 
ritas knygas ganma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki a/ 
oiniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, IIL 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

istorija
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Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. *102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresą:

1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL 60608
NAUJIENOS,

39 So. Halsted SL,
'.hieago. OI. 60608

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

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipažl-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. T AM ASAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apralo 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Hetuviikg vietovardžių

Pamsrl Mnu« |» 
tąrtiM, Knygo*

°AVARDE IR VARDAS

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas'ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti" Lietuvos 
okupacijos tolerąntų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Cat! Frank Zapolis 
3208Va W.95th St.

GA 4-8654

Į state ’

SU SAVAIS APLINKUI
I LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci- 

5 ja. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir >daug priedu. 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 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE STRINGA 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 D'»rke. $38,000

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

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

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
niūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marauette Parke. Vvras keliamas 
oo Nauju Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
•eoninės Pigus

.(* 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
I garažas iš geru rankų priešais parką.
Naujas sazo šildymas ir nauia elekt- 
-a. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

T.1 ?T7.72nn 'arba 737-RR34

‘ GREIT TAPKITE TURTINGAIS
Gražiai atrodąs 2 aukštu mūras su 

7 auksuos kokybės butais. Nuomos yra 
žemos v’stiek gauna $11.520 per me- 
4Vs. Jūsų grynas pelnas iš to namo 
gal būti daug didesnis Labai gera vie
ta geroie Marnuetfe Parko apylinkėj. 
Nevietinį savininkas Įsakė greitai 
nard’mH už mgia kainą. Paskubėkite 
skambinti Michaels, Tel. 254-8500.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ? t

Tuo reikalu Jums gali dau, 
padėt? teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well 
.peržiūrėta, “Sūduvos” išleist; 
ujyga — < _ ’ •.

KAIP SUDAROMI .
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienųr administrącijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališk<>

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui, i mis formomis — $3.50. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio Užsakymus su Money ordt 
padvigubinti Naujienų skaity- riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
tojus.

Užsakymus su Money nrdt

Halsted St., Chicago HL 6060^

Cosmos Parcels Express Corp., ' 
- MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, IIL 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et„ Chicago, lit. 60608. — Tel. 254-3320

MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. $8.00__ rfipinlmą. --- ------------------------------ ----------- ------------------------

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

Dr. A. J. GuaMn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik -----------------

$3.00
$2.00

noo
Gėlimą t«lp pat užsisakyti paltu, atsiuntus £alc| arba money orderi prie 

nurodytos kelnes pridedant 50c. persiuntimo (IlaldomK j r
CMBBk

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba -ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

:hicago, M, 60609 TeL VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

DOMESIO 
2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 

.■ability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775 ‘

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublie 7-1941

M. Š I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
ižkvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Didžiausias kailių

NORMANĄ 
MURŠTEINĄ

et 2634828 
(įa taigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabaah Ararat


