
The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXI Price 15o Chicago, Ill.—Trečiadienis^Rugsėjo-September 17d., 1975 m. Kaina 15c

FARMERIAI REIKALAUJA LEISTI 
GRŪDUS PARDUOTI SOVIETAMS

Nepatenkinti, kad darbo unijos 
kišasi į ūkininkę reikalus

WASHINGTONAS. — Prezidentas Ford turėjo “labai aiškų” 
pasikalbėjimą su ūkininkų lyderiais praeitą pirmadienį, bet at
sisakė patenkinti jų prašymą atšaukti vieno mėnesio moratoriumą 
grūdams parduoti Sovietų Rusijai. Po 45 minutes trukusio Bal
tuosiuose Rūmuose pasikalbėjimo, Amerikos Farmų Biurų Fe
deracijos pirmininkas William Kuhfuss pasakė reporteriams, kad 
farmerių atstovai mitingu Baltuosiuose Rūmuose “ne visiškai pa
tenkinti”.

ĮSIBROVĖLIAI BUVO IŠVEŽTI
RUSIŠKUOJU ILIUŠINU

Egipto ambasadorius ir kiti įkaitai 
buvo paleisti Alžirijoįe

ALŽIRAS, Alžirija. — Vakar vakare iš Madrido atskrido 
sovietinis “iliušinas”, atvežęs ne tiktai keturis palestinos teroris
tus, bet ir visus įkaitus, kuriuos ištisą parą grobikai pralaikė 
Egipto ambasadoje Madride. Iš visko matyti, kad Palestinos 
teroristus gerokai išgąsdino Egipto prezidentas Anwar Sadatas.

Agrikultūros sekretorius Earl 
Butz, kurs pasikalbėjime taip 
pat dalyvavo, pasakė, kad prezi
dentas pakartojęs savo “įsipa
reigojimą laisvos rinkos ekono
mijai”, pareiškė tačiau, kad lai
vų pakrovikų boikotas (atsisa
kymas - pakrauti Sovietų Sąjun
gai siunčiamus kviečius) pasta
to jį prieš dilemą.

Prezidentas anksčiau sutiko 
sustabdyti grūdų pardavimus So
vietų Rusijai mažiausiai iki spa
lio vidurio su sąlyga, kad laivų 
pakrovikų unija garantuotai su
tinka, per tą Taiką pakrauti jau 
parduotus grūdus į Sovietų Ru
sijon plaukiančius laivus.
Butz pasakė, kad prezidentas pa
reiškęs farmerių lyderiams, jog 
administracija laikosi įsiparei
gojimo nesikišti į ūkių reikalus, 
tačiau Rusija yra išimtis. Butz 
išreiškė viltį, kad iki spalio mė
nesio vidurio, kol moratoriumas 
baigsis, būtų galima baigti su 
Rusija susitarimą ilgalaikio grū
dų pardavimo pagrindu.

Kuhfuss pasakė, kad preziden
tą Fordą ūkininkai skatino nu
imti moratoriumą ir neleisti 
“darbo sekretoriui ir darbo ly
deriams stovėti fronto pirmose 
eilėse”, sprendžiant žemės ūkio 
reikalus.

Butz pridūrė, kad Fordas fer
meriams pasisakė esąs “sunkio
je dilemoje” ir norįs “gauti 30 
dienų atsivėdinimui”, kol JAV 
delegacija Maskvoje stengiasi 
sudaryti ilgalaikę sutartį.

Kuhfuss kritikavo rolę, kokią 
unijos ir vyriausybė savinasi 
grūdų pardavimo reikale. “Mū
sų dilema yra ta, kad keli darbo 
lyderiai ir Darbo Departamentas 
veda derybas ir kalba farmerių 
vardu”, pareiškė ūkininkų lyde
ris. “Mes jaučiame, kad jų (dar
bo) interesai yra savanaudiški 
interesai”.

Kuhfuss dar pareiškė, kad ūki
ninkai netiki, kad duonos ir ki
tų maisto produktų kainų pakili
mas atsirado dėl JAV grūdų par
davimo Sovietų Rusijai, kuri šie
met jau yra užpirkusi grūdų apie 
10 milijonus tonų, “čia yra fak
torių, kurie daugiau liečia dar
bą. Mes turime turėti perspek
tyvą, kokios yra tikrosios išlai
dos”, baigė Kuhfuss.

CHICAGO.—Vienas amerikie
tis, grįžęs iš ekskursijos į Sovie
tų Rusiją, pasigyrė pagaliau ra
dęs priežastį dėlko sovietinis 
ūkininkavimo metodas nepajė
gia išmaitinti SSSR žmonių. Jis 
pasakė: “Pirmasis kolchozas, 
kurį aplankėme, turėjo atsitikti
nai tiek pat žemės, kiek aš turiu.
Tame kolchoze darbavosi 1,100 
žmonių, mano farmoje dirba 11”.

IŠ VISO PASAULIO
*

CHICAGO. — Ateinančio spa
lio 7 d. Japonijos imperatorius 
Hirohito su žmona Nagako bus 
Chicagos miesto mero Daley sve
čiai, kuriems pietūs ruošiami 
Conrad Hilton viešbutyje. Pa
vakarėj tą pačią dieną imperato
rius bus nuvežtas pas ūkininką 
Donald Balt parodyti kaip Ame
rikoje auginamos ir paruošiamos 
sojos pupelės, kurių daugiausiai 
Amerikoje išperka- japonai, Iš 
Chicagos imperatorius su impe- 
ratoriene kitą rytą, spalio 8 d. 
išskris į Los Angeles. Impera
torius yra prezidento Fordo sve
čias.

MASKVA. — Praeitą sekma
dienio vakarą prie Maskvos cen
trinės žydų sinagogos buvo su
sirinkę keli tūkstančiai žydų 
švęsti savo didžiausios metinės 
šventės — Jom Kipur, bet visų 
dėmesį patraukė iš Izraelio at
vykusi sportininkų — sunkumų 
kilnotojų grupė. Kaip UPI pra
neša, minia susispietusi aplink 
atletus teiravosi apie gyvenimą 
Izraelyje. Izraelio atletai yra at
vykę dalyvauti pasaulinėse sun
kumų kilnojimo varžybose, ku
rios Maskvoje prasidėjo pirma
dienį.

BAR CELON Ar Ispanija. — 
Nepaisant, kad per paskutines 
dvi savaites už terorizmą penki 
buvo nuteisti mirties bausme, 
trys jaunikliai nužudė vieną gin
kluotą sargybinį netarnybos me
tu. Smurtas Ispanijoje nesiliau
ja. Madride trys jaunuoliai pra
eitą savaitę nuteisti mirties 
bausme už vieno policininko nu
žudymą; du baskai už civilinio 
sargybinio užmušimą rugpiūčio 
28 d. karinio tribunolo nusmerk- 
ti ta pačia bausme, kuri nepai
sant įtakingų žmonių prašymo 
tebėra nepakeista.

CLEVELAND, Ohio. — šio 
miesto meras Ralph Park pasa
kė, kad šeštadienį visas miestas 
bus apipurkštas uodus-moskitus 
naikinančiais chemikalais. Tokį 
reikalą iššaukė faktas, kad mie
go liga (encephalitis) apsirgimų 
skaičius daugėja.

Chicagos miesto parkuose ir 
užmiesčio miškų saugonėse švirk
štimais ir dulkinimais uodai tiek 
išnaikinti, kad nei veislei nebe
liko.

♦ Tajaus karalius Bumibol 
atidavė valstybei 20,000 akrų že
mes, kad galėtų išdalyti beže
miams! Vyriausybė pageidauja, 
kad ir kiti turtuoliai atiduotų ne
dirbamas žemes.

Chicagos meras Richard J. Daley priima futbolą iš Erric Jenigo, jaunyjų žaidėju grupės atstovo. Iš kairės 
i dešinę stovi: Rimas Štasiulis, Bruno Trapikas, Eric Jenig, Rita Matukas, 15 ward© aldermanas Keneth B. 
Jakšys, senatorius Frank Savickas, 15 wardo kamiteto atstovas; meras Richard J. Daley, Robert Balčiūnas, 
Algis Kidolis ir Henry Jenig Jr. Šių mėty spaliy mėn. 11 dieną, Lietuviu Tautiniuose Namuose, 6422 So. Ke- 

dzie Avė., bus minima 25 mėty lietuviškojo Futbolo Klubo 25-toji sukaktis.

LAIKINAS ARGENTINOS PREZIDENTAS 
PAVARĖ VIDAUS MINISTER!

BUENOS AIRES, Argentina. — Prezidentė Peronienė, ašaro
dama perdavė prezidentūrą senato pirmininkui Italo Luderiui ir 
išskrido į Andų kalnus sveikatos taisyti.

Laikinai prezidento pareigas 
einąs Luderis tuojau ėmėsi bū
tiniausių reformų. Pirmon eilėn 
jis atleido vidaus reikalų minis- 
terį, pulk. Vincentą Damasco. 
Karo vadovybė nenorėjo, kad bet 
kuris įtakingesnis karys kištųsi 
į krašto vidaus reikalus. Teisy
bė, pulk. Damasco išėjo atsar- 
gon, pasitraukė iš kariuomenės, 
bet gyventojai vis vien jį skaito 
kariu, pasiryžusiu kištis į kraš
to vidaus reikalus.

Pakeitė krašto apsaugos 
minister] L

Prezidentas Luder tuojau pa
keitę krašto apsaugos ministerį. 
Kariuomenės inspektorius ma
no, kad krašto apsaugos minis
tras neturėjo leisti štabo virši
ninkui paleisti atsargon pulk. 
Damasco.

Laikinasis prezidentas respek
tuoja Argentinos karo vadovy
bės padarytą susitarimą drau
džiantį jiems kištis į krašto vi
daus reikalus. Jeigu jau vyriau
sybė nepajėgtų palaikyti kraš
te tvarkos, tai tada turėtų pa
kviesti karo vadovybę tvarkai 
atstatyti.

Laikinas prezidentas taip pat 
atleido Julio Gonzalez, buvusį 
prezidentės Peronienės spaudos 
sekretorių. Vieton atleistojo, jis 
pasirinko savo sūnų Eiriųue Lu- 
derį spaudos sekretoriaus parei
goms.

Egipto parlamento nariai pa
kartotinai verčia prezidentą Ša
riatą nutraukti visiems laikams 
santykius su Maskva. Egiptie
čiai įsitikino, kad Maskva inspi
ruoja palestiniečius organizuo
ti užpuolimus prieš egiptiečius.

-*Arafatas pabijojo, kad egip
tiečiai nepradėtų varyti laukan 
palestiniečių, todėl pareiškė, kad 
jis nieko bendro neturi su įsiver
žimu į Madrido ambasadą.

Pranašauja naujus 
žemės drebėjimus

OROVILLE, Cal. — Federa- 
ilnių įstaigų studijos parodė, kad 
Oroville srityje, kur praeitą mė
nesį įvyko stiprokas žemės dre
bėjimas, žemės paviršiaus lygis 
nusileido 6 coliai žemiau ir U. S. 
Geological Survey perspėja, jog 
“labai galimas dalykas, kad bus 
sekantis žemės drebėjimas maž
daug 4.5 iki 5 stiprumo pagal 
Richterio lentelę. Praeitą mėne
sį įvykęs drebėjimas buvo 6.1 
stiprumo. Didysis San Francis
co žemės drebėjimas 1906 me
tais buvo pagal Richterio lente
lę 8.3 stiprumo.

Oroville sritis yra Kaliforni
jos šiaurinėje dalyje ir žemės 
drebėjimas ten įvyko rugpiūčio 
1 dieną, su mažesniais pasikar
tojimais per keletą sekančių die
nų.

Ir CIevelando meras 
nekenčia “busavimo”

CLEVELAND, Ohio. — Teis
mų įsakymais mokinių autobu
sais važinėjimas į svetimas ne 
savo apylinkės mokyklas yra mo
raliai žalingas ir vietoje gydyti 
dar labiau platina rasinę neapy
kantą, pasakė meras Ralph J. 
Perk. Savo pažiūrai paremti jis 
suminėjo įvykius Bostone ir 
Louisville, Ky. “Aš esu nekin
tamai riešingas “busavimui” vai
kų autobusais važinėjimui”, pa
reiškė Perk. Tai stato pavojun 
bendruomenės saugumą, atima 
iš pareigų kovoti su kriminalu 
policiją ir “civilinių teisių pre-
tekstu” panaudoja vaikus bend
ruomenės ramybei ardyti.

VELI AUSI OŠ ŽINIOS
C

o Buvęs Argentinos užsienio 
reikalų ministeris Jorge Garrido 
paskirtas vidaus reikalų minis- 
teriu. Laikinai prezidento pa
reigas einąs Italo Luder skubiai 
daro dideles pakaitas Argenti
nos administracijoj. Leista pre
zidentauti tiktai 45 dienas, kol 
grįš prezidentienė Peronienė.

•°- Prezidentas Fordas palei
do komisiją, kuri tvarkė Vietna
mo dezertyrų amnestijos reika
lus.

♦ JAV vyriausybė rengiasi 
tikrinti įvežamą konservuotą žu
vį. Ne visos žuvys yra sveikos.

♦ New Dehli apygardos teis
mas pripažino laikraštininką 
Kuldip Nayar “visai nekaltu 
premjerės byloje. Jis pirmas 
spaudoje iškėlė mintį, kad prem
jerė Indira Gandhi laužo įstaty
mus. Vyriausybė turės atlyginti 
žurnalistui už laikymą jb ka
lėjime ir padarytus nuostolius.

♦ Australijos vyriausybė da
vė nepriklausomybę Papua gy
ventojams. Papua buvo Vokieti
jos, Britanijos, Japonijos ir Aus
tralijos kolonija, o dabar ji pa
ti tvarkys savo reikalus.

♦ Pradžioje manyta, kad Izra
elis pirmiausia pradės derybas su 
Sirija, bet dabar aiškėja, kad jis 
pirma tarsis su Jordanija. Siri
jos prezidentas, važinėdamas po 
Europą, padarė kelis labai ne
švankius pareiškimus.

♦ Ligotas gen. Franko pasi
kvietė pasitarimui princą Juan 
Carlos. Kalbama, kad diktato
rius rengiasi perleisti valstybės 
valdžią parinktam įpėdiniui.

Eritrėjos maištininkai su
tiktų atiduoti pagrobtus — ame
rikiečius, jeigu JAV neparduo
tų ginklų Abisinijos valdžiai ir 
panaikintų .erdvėlaiviams sekti 
stotis.

-*■ Prezidentas Boumedienne 
pareiškė, kad jis gali išvyti pa
lestiniečius, jam nepatiko jų pa
daryti pareiškimai.

Portugalija ruošiasi 
demokratijai

LISABONAS, Portugalija. — 
Premjeras Pinheiro Azevedo bu
vo prižadėjęs antradienį skelbti 
naujos vyriausybės sąrašą, bet 
jis to nepadarė. Jis pareiškė, kad 
nenori naujo kabineto skelbti be 
socialistų partijos vado Mario 
Soares, šis pirmadienį išskrido 
į vakarų Vokietiją ir planuoja 
ten užtrukti tris dienas.

Soares nori išsikalbėti su Vo
kietijos kancleriu Schmidtu ir 
socialdemokratų partijos vadais.

Tuo tarpu jis pareiškė, kad 
naujoji vyriausybė leis steigia
majam seimui susirinkti ir pa
ruošti kraštui reikalingą konsti
tuciją. Priėmus konstituciją, vėl 
bus pravesti nauji rinkimai į 
parlamentą.

Gen. Goncalves neleido steigia
majam seimui susirinkti ir svar
styti. Jis taip elgėsi pagal ko
munistų partijos reikalavimą. 
Jie norėjo sušaukti “liaudies de
mokratijos seimą”, iš kurio bū
tų išskirti visi “liaudies prie
šai”.

Krašte nuotaikos aprimsta. 
Šiandien kiekvienam aišku, kad 
komunistai jau nepajėgs pada
ryti perversmo ir neleis karo ta
rybai primesti politikos, kuriai 
yra priešinga krašto gyventojų 
dauguma.

Nauji vaistai 
nuo astmos

Saugesni ir efektingesni vais
tai nuo astmos išrasti, Europoje 
plačiai vartojami ir Jungtinėse 
Valstybėse jau gaunami, vadi
nami metaperterenol ir terbu- 
talin, “žada sukelti lėtą revo
liuciją”, pranešė Chicagos uni
versiteto medicinos tyrinėtojas 
prof. Nicholas J. Gross. Jungti
nėse Valstybėse astma sergan
čių esama apie 8.6 milijonai iš 
kurių kasmet miršta apie 4,000 
asmenų. Bet Amerikos astma
tikai ir jų daktarai nesiskubin
sią naujus vaistus pradėti savo 
pacientams duoti staiga, kadan
gi astma sergantieji ir vaistus 
vartojantieji esą tiek į savo var
tojamus vaistus įsitikinę, kad 
jų pakeitimas galįs pakenkti, 
dėlto esą reikia kad pacientas 
pirmas būtų išsamiai su nau
jais vaistais supažindintas ir 
juos pamėgtų. Dr. Gross sumi
nėjo dar dvejus vaistus — beclo- 
methasone ir Cromolin sodium, 
ir baigė žodžiais:

“Jei aš pats ar mano vaikas 
turėtų astmą, aš stengčiausi gau
ti beclomethasone. Tas (vais
tas) pasidarys vienu svarbiau
siu agentu astmos terapijos ar- 
mamentariume”.

Jau žinome, kad gerai gink
luoti palestiniečiai pirmadienį 
įsiveržė į Egipto ambasadą Ma
dride, užsidarinėjo duris, nugin
klavo visus ambasados pareigū
nus, įskaitant ir Egipto ambasa
dorių Ispanijoje, susirišo su 
Egipto vyriausybe ir pareikala
vo, kad prezidentas Sadatas tuo
jau panaikintų naujai pasirašytą 
Egipto-Izraelio taikos sutarti ir 
atšauktų iš Ženevos su izraeli
tais posėdžiaujančius egiptie
čius.

Jeigu Egiptas nepaklus pales
tiniečiams, tai pirmadienio naktį 
jie pradės šaudyti visus. Pirmon 
eilėn bus nušautas ambasadorius 
Abdul Gaff ar, o vėliau bus nu
šauti ir Įriti ambasados pareigū
nai. Jeigu policija bandytų įsi
kišti, tai tada įsibrovę palesti
niečiai išsprogdintų visą Egipto 
ambasadą. Ambasada yra 8 auk
štų name, Madrido centre. Ji 
užima visą antrąjį aukštą. Jeigu 
palestiniečiai būtų sprogdinę na
mą, tai būtų nukentėjusios kitos 
įstaigos, įsikūrusios tame name.

. Bet palestiniečius nustebino 
Egipto prezidentas Sadatas. Pir
miausia, jis visai atsisakė kal
bėti su įsibrovėliais. Jis tiktai 
besikalbančiam užsienio minis
terijos pareigūnui liepė pasaky
ti, kad Egiptas nelaužys susitari
mo su Izraeliu ir neatšauks sa
vo atstovų iš Ženevoje vykstan
čių pasitarimų. Jis patarė įsi
brovėliam greičiau išsikraustyti, 
visai neliečiant pagrobto amba
sadoriaus ar kitų tarnautojų. 
Jeigu nukentėtų ambasadorius, 
tai palestiniečiai nukentėtų šim
teriopai.

Su palestiniečiai prezidentas 
Sadatas nekalbėjo, bet jis Egip
to parlamento nariams pareiškė, 
kad jis niekad nelaužys pasira
šytos sutarties, užsieniečių spau
džiamas.

Be to. Prezidentas Sadatas su
sižinojo su Libane gyvenančiu 
Arafatu ir jam pranešė, kad jis 
yra atsakingas už visus prievar
tos veiksmus, vykstančius Mad
ride esančioje Egipto ambasado
je. Jis patarė greičiau išsikraus
tyti iš ambasados, neliečiant am
basadoriaus asmens. Tuo pačiu 
metu Sadatas įsakė suimti kiek
vieną įtakingesnį palestinietį.

Į Barajas aerodromą atskrido 
sovietinis lėktuvas, priklausantis 
Alžirijos prezidentui, paėmė pa
lestiniečius ir įkaitus. Alžire bu
vo paleisti įkaitai, o palestinie
čius nusivedė vietos policija.

šilčiau.
Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:57.



-

VEIDAI

ŠV. KOMUNIJĄ RAKO ĄŽUOLYNE
skautai ir skautės priima iš dvasios vado vo skautininko kun. Algimanto Kezio, SJ.

LEIDŽIA LIETINIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas : 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

XII-JI METAI r. 33 (517)

• RAJONO
vy-

■Kiti rajono vadijos nariai 
kviečiami rajono vadijos.

. . IV
Rajono vadas, būdamas 

riausias vadovas rajone:
a) vadovauja rajonui ir rajo- 

jno vadįjai; b) atstovauja rajo- 
įnui; c) rajono reikalais santy- 
įkiauja su aukštesniaisiais LSS 
(Vadovybės organais; d) kviečia j 

Rajono vadija — vyriąusias rajono vadijos posėdžius, jiems 
rajono vadovybės organas.: |pirmininkaują ir skelbia jų nu-’

a) vykdo LSS Tarybos ir LSS tarimus; e) daro visa, kas būti-
Tarybos Pirmij’os nutarimus; b) na, kad 
apjungia ir koordinuoja padali- i 
rių. vienetų ir narių veikimą; c) 
rūpinasi rajono visokiariopa ge
rove; d) nustato rajono veikimo 
gaires ir priima pinigines sąma
tas; e) tvarko bendruosius rajo
no veikimo reikalus.

NUOSTATAI
1. skautiškoji veikla rajone 

būtų sėkminga ir
2. organizacija išlaikytų gerą 

vardą.
Rajono vadas iš šakų vadijų. 

gauna tas pačias informacija, 
kurias gauna rajono vadeivos.

Rajono vadeivos, ir tiesiogiai

III

II
Rajono vadiją sudaro:
a) rajono vadas, b) brolijos, • santykiaudami su atitinkamos 

Seserijos ir Akademinio Skau-j šakos vadija, rūpinasi, kad 
tų Sąjūdžio rajono vadeivos, c) I a) padaliniai ir vienetai tinka- 
rajono dvasios vadovai ir d) ki- mai tvarkytųsi; b) skautai ir 
ti rajono vadijos nariai. [skautės galėtų sėkmingai išeiti

[skautiškojo ir tautinio ugdymo
si programas; c) vadovai ir va-

Rajono vadas LSS Suvažiavi- dovės galėtų tinkamai lavintis; 
mo rajono sueigos renkamas 3 į d) prižiūri vienetų ūkinių ir pi
ruetams. j niginių reikalų tvarkymą bei at-

Rajono vadeivos skiriami ati-■ skaitomybę. 
tinkamos šakos Vyriausio Skau- } 
tininko ar Vadijos Pirmininko. { .

Rajono dvasios vadovai ski- Rajono dvasios vadovai rūpi-, 
riami atitinkamų LSS dvasios naši dorinio ir religinio ugdymo 
vadovų.

DARBAI
* Liet. Skaiitų Sąjungos Ko

respondentinis Visuotinis Suva
žiavimas prasidėjo rugsėjo 15. 
Pasibaigė dalyvių registracija, 
pasiūlymai kandidatų į aukš
čiausiąją vadovybę ir sugestijos 
raštu gyvenimo iškeltiesiems 
klausimams aptarti.

Suvažiavimo Prezidiumą su
daro : v. s. Antanas Bobelis, pir
mininkas, ir nariai — s. Juozas 
Bružas, v. s. Antanas Gudaitis, 
s. Rima Bružienė, s. Irena Jan
kauskienė, s. Danutė Siemaškie- 
nė ir ps. Rima Gudaitienė. Visi: 
New Yorke bei apylinkėse.

Labai lauksime pirmųjų pra
nešimų iš Suvažiavimo būstinės. 
Kiek šiuo metu patiriame, Suva
žiavimu susidomėjimas yra ga
na judrus. Linkėtina Prezidiu
mui sėkmingai atlikti didįjį vi
sos LS S-gos uždavinį, kurio pa
sekmės bus .ryškios per visus 
1976—1977—1978 metus. '

TĖVYNĖS ĄŽUOLAI
Ąžuolo mokyklos maršas

Žodžius parašė v. s. Vilius Bražėnas 
Muziką sukūrė Julius Gaidelis

Mūsų dainos dangų siekia, 
Kaip Tėvynės ąžuolai.

Mes jos garbę ąpdaimiojam,
Ąžuolų Tautos vaikai. (2 k.)

Refrenas:
Jauni ąžuolėliai auga (jauni)
Girioj žaHuot, žaliuot, žaliuot.

Jaunų skautų gretos auga (jaunų)
Lietuvai vaduot, vaduot, vaduot. (2 k.)
Mūsų gretos tiesios, tvirtos, 
Kaip Tėvynės ąžuolai.

Už Tėvynės laisvės rytą
Mūsų dainos ir darbai. (2 k.)

Ref.
Jauni ąžuolėliai...

Kai rikiuosime draugoves
Po Tėvynės ąžuolais,

Išvaduotą šventą žemę
Vėl nušviesime laužais. (2 k.)

Ref.
Jauni ąžuolėliai...

Pastaba: Maršo žodžius su gaidomis galima 
gauti Brolijos Vadijoje. Bus išsiuntinėta į vie
toves.

Kitą savaitgalį Seserijos 
vadovių sąskrydis ClevelandeJ 
Ruošia Liet. Skaučių Seserijos 
vadija, globoja Clevelando “Ne
ringos” tuntas.

Vyr. Skautininke v. s. Lilė Mi- 
lukienė į sąskrydį kviečia visas 
tuntininkes, vietininkes ir jų pa
vaduotojas, draugininkes ir jų 
adjutantes, ar kitą numatytą va
dovę ; skautininkių draugovių 
draugininkes, jų pavaduotojas, 
vyr. skaučių židinfečių būrelių 
vadoves ir jų pavaduotojas; vyr. 
skaučių būrelių-vadoves ir jų pa
vaduotojas bei’kitas tuntininkes 
ar vietininkės nuožiūra parink
tas vadoves.

Suvažiavimas bus. įdomus ir 
naudingas, nes j praktišku būdu 
pateikiamos naujos skaučių pro
gramos, kurias grįžę į vietovės

u

DU STOVYKLAUTOJAI, ANDRIUS VALAVIČIUS IR 
RICHARDAS BENDORAIT4S,

Brazilijoje, Sao Paulo vaiky žiemos stovykloje (liepos 20—£7), demon
struoja, kaip valgomi papajos vaisiai. Stovyklą suorganizavo mūšy skau

tininkas kųn. A. SacH artis, SJ.
A. Saulaieio npotr.

Baigminis laužas su įdomia pro
grama buvo surengtas rugpiūčio 
2 d. Skautus sveikino Londono 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. J. Sakevičius, DB Lie
tuvių Sąjungos vardu J. Alkis 
ir buvęs šios organizacijos cen
tro valdybos pirm. J. Vilčinskas. 
Algirdas Silnickas, “Taukuoto 
Puodo” redaktorius, dalyvius 
linksmino per savaitę surašytais 
stovyklautojų nuotykiais;

Chicagos Lituanicos tunte 
naujųjų jaunesniųjų skautų ir 
skautų registracija pratęsiama 
iki rugsėjo-21 d; (sekm.). Regis
truojamas! Jaunimo Centre, ant
rame aukšte, 2045 kamb., tarp 
10-12 vai. ryto. Kreiptis Į tun- 
tininką ps. L. Kupcikevičių, tel. 
476-3875.

Užmiesčių draugovės kreipia
si: • - ■

Lemont, III.: J. Ivanauskas tel.

Lietuviai skautai aplankė vi
sas pastovykles, dalindami spau
dą apie Lietuvą ir jos istoriją 
anglų kalba. Juos nustebino P. 
Korėjos, Filipinų skautų vadovų 
turimos žinios apie dabartinę 
būklę Lietuvoje. Lietuviškas 
skautų uniformas atpažino ir 
JAV skautų vadovai, kurie yra 
gerai informuoti apie mūsų iš
eivijos skautų veiklą.

Atskirą savo pastovyklę su 
Estijos vėliava turėjo 30 estų 
skautų, džiamborėn atvykusių 
su Kanados skautais.

Anglijos lietuviai skautai 
stovyklavo vieną savaitę liepos 
pabaigoje Lietuvių Sodyboje. 
Stovyklos viršininku buvo skau- j 
tas vytis R. •? Valteris, mergai- 355-7133 arba R. Karaliūnas 
tems vadovavo . J. Traškienė. 815-838-8656.

Schaumburg, Ill., ir apylin
kės : J. Pileckas, tel, 529-9058 
arba G. Deveikis, tel. 815-385- 
0903.

Cicero, ILL: M. Griauzdė ,— 
652-9753.

Tėviškės parapi j a, Chicago je: 
Z. Jaunius, 476-8495. =

Kviečiame tėvus atkreipti dė
mesį, kad vaikai būtų įjungti į 
skautišką darbą. • f

Lituanicos tuntas
Poyilą Valentiną, Los An

geles, LSS Tarybos Pirmija ap
dovanojo. ordinu Už Nuopelnus 
.su rėmėjo .kaspinu, "

tekusių. LS -Seserijos socialinis 
skyrius prašo aukų mūsų į var
gą patekusioms sesėms . parem
ti. Vienetai ir sesės yra kviečia
mos įsijungti į bendrą gerąjį 
darbelį. Aukas siųskite socialinio 
skyriaus vedėjai sesei Danguolei 
Banevičienei, 1378 Boulevard,: W. 
Hartford, Ct., 06119.

LM
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reikalais rajone.
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SKYDAS ŠIŲ METŲ CHICAGOS LITUANICOS TUNTO 
STOVYKLOJE,

kuri buvo pavadinta Laisvės vardu.

Kiti rajono vadijos nariai vyk
do savo uždavinius pagal jiems 
patikėtas pareigas.

v VIII
Šie LSS Rajonų Vadijų nuo

statai įsigali, LSS Tarybai juos 
priėmus. .

Visi kiti nuostatai, reguliami- 
nai, taisyklės ar pn., nesideriną 
su šiais nuostatais, nustoja ga
lios.

LSS Rajonų Vadijų nuostatai 
>S Tarybos priimti 1975.VI.19 
—VII.30 korespondentiniame 

posėdyje.

PRIEŠ IŠPLAUKIANT Į EŽERĄ, 
j. s. P. Butėnas (dešinėje) tvarko nekantraujančius brolius. (Šiemetinėje 

Kanados Romuvos stovykloje).
V. Bacevičiaus nuotr. 

lengviau bus galima prisitaiky
ti veiklai.

Sąskrydis truks tris dienas 
(rugsėjo 26-28).

tY Lietuviai viso pasaulio skau
tų tarptautinėj stovykloje; Skan
dinavijos skautų Lillehamer vie
tovėje suorganizuotoje XIV pa
saulinėje džiaipborėje lietu
viams atstovavo: LSB Vyriau
sias Skautininkas v. s. P. Molis 
ir Barauskas iš JAV, Lukoševi
čius iš Brazilijos, v. s. J. Mas- 
lauskas ir s. v. si. V. Zinkus iš 
Anglijos. Tarp dalyvaujančių 
skautų iškeltų 109-nių valstybių 
vėliavų trūko mūsiškės trispal
vės.

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

right away, there’s 
a 10-year extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right B, T 
age for you. !

KAI SKAUTAI VASARA SUSITIKO ROMOJE
Pasveikino visus brolius ir seses >

Per IjSS Tarybos Pirmininką v. s. A. Saulfeitį yra gautas 
šis sveikinimas lietuviams skautams ir skautėms visame pasaulyje:

“Lietuvių Skautų Sąjungos nariai, šventųjų Metų proga 
susitikę Romoje, nuoširdžiai sveikiname visus lietuvius ir brolius 
skautininkus bei skautus Lietuvoje, Sibire ir visame plačiame 
pasaulyje, trokšdami ir tikėdamiesi susitikti Laisvoje ir Nepri
klausomoje Lietuvoje’.

Sveikinimą pasirašė vysk. Antanas Deksnys, vysk. V. Briz- 
gys, s. kun. V. šarka, s. kun. S. Kulbis, SJ, v. s. kun. J. Vaišnora, 
MIC, v. s. Bronius Kliorė, v. s. Vytautas Skrinskas, v. s. A. Klio- 
rienė, msgr. J. Tadarauskas, msgr. P. Jatulis, v. s. E. Putvytė 
ir kt.

Roma, 1975 — Šventieji Metai, liepos 3 d.
1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

ILS. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

‘ ?>-. xv * j -ar



PASTABOS DĖL MIEŽELIO PASTABŲ
. (Tęsinys)

- Tuo šį kartą dėl savo “ne- 
skrupulingumo” jis neteisėtai 
atidavė nulemti prof. Volde
maro ir kitų likimą Karo Lau
ko Teismui. O tas jų likimas 
yra žinomas — mirties baus
mė, nežiūrint, kad nusikalti
mas buvo ne priešvalstybinis, 
bet tik reikalavimas, kad pre
zidentas Smetona paskirtų 
prof. Voldemarą ministeriu! 
pirmininku. Jei Karo Lauko 
Teisme būtų buvusi gynyba ir 
kasacinė teisė, tai to teismo 
sprendimą prof. Voldemaro ir 
kitų byloje Vyr. Tribūnomis 
pagal gynėjo kasacijos skun
dą būtų panaikinęs. Deja, to Į 
visko ir net teisėjų >— dipl. tei
sininkų bei apeliacinės teisės 
tame teisme nebuvo.

turėjo būti, kartu su Voldemari- 
ninkų bylos kolektyvo dauguma, 
tai, tikiu, jie (prof. Voldemaras 
ir kiti) būtų buvę nubausti ma
žesnėmis bausmėmis, ar gal ir 
būtų buvę išteisinti kai kurie tei
siamieji. Visus teisiamuosius 
kartu teisiant, geriau paaiškėja 
bylos aplinkybės.

Štai vienas pavyzdys. Vie
nas iš 'žymiųjų 1926 m. per- 

i versmo dalyviu buvo Itn. An
tanas Maėiuika. Vėliau jis bu
vo Voldemarininku bvlos da- C *
lyvių sąraše. Gal už jo dideli 
aktyvumą perversme ir po 
pervei'smo už jo savanorišką 
budėjimą perversmo laimėji
mo — išdavų sargyboje, jis 
nebuvo atiduotas kartu su prof. 
Voldemaru ir kitais Karo Lau
ko Teisman.

Tačiau jis buvo atiduotas 
teisti su kitais voldemarinin- 
kasi Kariuomenės Teismui, ku
ris jį išteisino. Nors jis buvo 
išteisintas, bet netrukus jis bu
vo atleistas iš, kariuomenės. 
Jis tuo buvo labai nepatenkin
tas, apie ką man papasakojo. 
Mudu ir p. Mieželis kartu tar
navome vienoje mūsų kariuo
menės dalyje. Gal kaip verž
lus į perversmus ir prityręs per
versmininkas Itn. Mačiuika bu
vo nepatikimas. Vladas Mie-

Labai gaila, kad tokia ne
žmoniška teisdarystė pagal 
Karo Lauko Teismo įstatus, 
atrodo, viešpatavo per visą 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpį — virš 20 metų

Vladas Mieželis niekur savo 
pastabose net neprasitarė, kad 
tokia padėtis Karo Lauko Teis
me tikrai buvo bloga. Jei prof. 
Voldemaras ir kiti būtų buvę 
teisiami, ne Karo Lauko Teisme, 
bet Kariuomenės Teisme, kaip:

; RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet

t knySV spintą ar lentyną.
! . K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
■ K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psl.............. —
J - Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR. MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš.
; Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir-
į šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš-

.. tais viršeliais __________________ ____ _ ______ -
; Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir-

kokią

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

$2.00
$5.50

Ju-C£2£ Liūčžius, RAŠTAI, 250 psl. _________________
P. Llūtžluvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU.

$5.00
$3.00

$1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psl. ___________________________________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai J._______________________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-6100

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Aujustaltyti-Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
_ 2. Jurglt Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

3. Butką Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės,-105 psL S2.00.
6. Anatoll|us Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga. 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
14. Eugenilus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50
16. Alfonsas Tyruolis. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00-
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted Street Chicago, Win ola 6060S
E

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina |2.00.
Perriuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusioc 10 ar daugiau egzempHorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose ariJa pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adrecu! NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

--

RJo de Janeiro miesto dalis, kur priekyje matosi statoma labai modernaus stiliaus katedra.

želis nurodo, kad ir anksčiau | 
Plečkaiti ninku ir kit. bylos bu
vo suskaldytos: dalis teisia
mųjų teisiama Karo Lauko 
Teisme, o likusioji dalis — Ka
riuomenės Teisme. Tuo blo
giau: ir anksčiau buvo sauva
liaujama, pažeidžiami įstat
ymai.

Kitoje vietoje Mieželis pa
rašė apie mane aiškiausią ne
tiesą taip: “Autoriaus tvirtini
mas, kad kai — kurie žmonės 
buvo atiduoti Karo Lauko Teis
mui teisti vien dėl provokaci
jos, nepatiekus jokių tam tvir
tinimui įrodymų, yra to tuš
čias pliauškalas”.

Iš tikrųjų gi aš parašiau ši
taip: “Juk spaudoje buvo ra
šyta, kai kurie žmonės dėl pro
vokacijos buvo atiduoti tam 
teismui ir nuteisti. Negalima 
iš anksto nusistatyti pasmerkti 
teisme kaltinamuosius, nors iš 
viršūnių ir būtų toks įsakymas. 
Toks įvykis, skaičiau Naujie
nose, buvo Lietuvoje”.

Matome, kad aš parašiau, 
kas spaudoje buvo parašyta 
apie Karo Lauko Teismą. To
dėl aš mielai grąžinu Mieželiui 
jo man mestus nepamatuotus 
žodžius: “Tuščias pliauškalas”.

Šia proga aš patariu Vladui 
Mieželiui visuomet būti objek
tyviam, gerai įsigilinti į kriti
kuojamojo straipsnio tas vie
tas, dėl kurių jis rašo savo pa
stabas, o vėliau visą savo raši
nį labai atydžiai, apgalvojant, 
perskaityti, nes priešingai ir 
busimieji jo straipsniai šlubuos.

Kariuomenės Teisme aš iš 
pradžių buvau to teismo pro
kuroro sekretoriaus padėjėjas, 
bet vėliau buvau paskirtas į 
aukštesnę teisininko vietą (tas 
yra užfiksuota mano tarnybos 
lape). ■

Apie tą mano paaukštinimą 
Mieželis gerai žinojo, bet po 
to jis apie mane savo pirma
me ir šiame straipsniuose pa
rašė: “Buvo prokuroro sekre
toriaus padėjėjas”. Jis tyčia 
tuo būdu ir kitais iškraipytais, 
ar iš piršto išlaužtais dalykais 
nori mane pristatyti Naujienų 
skaitytojams pamažintu pa
reigūnu. Dėl senesnių Mieže
lio tokių mane žeminimų ma
no atitaisymų — jam atsakymo 
mūsų spauda nesiteikė atspaus
dinti. Todėl jis ir šį kartą drą
siai apie mane panašiai para
šė, gal manydamas, kad da-

|bar mano jam atsakymas irgi 
nebus atspausdintas. Mes visi 
norime, kad ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius lydėtų. Jei 
spaudoje leisime įsiskverbti ir 
joje palikti netiesai, tai tuo 
padėsime plėstis negerovėms.

Valstybės tauta yra kaip upė 
je bėgantis vanduo; vanduo at
bėga ir nubėga, o žmonių kar
tos seka viena po kitos. Gyvie
ji žmonės nadojasi jau mirusių 
žmonių ir savo sukurtomis gė
rybėmis — vaisiais. Būsimos 
kartos darys tą patį. Mūsų tau
tos didvyris dr. Kudirka skelbė, 
kad žmogus turf taip gyventi, 
kad neitų į kapą be likusio 
ženklo, kad žmogumi yra bu
vęs, t. y. kad paliktų savo nau
dingus darbo vaisius po jo gy
venantiems žmonėms. Daug 
senų žmonių pasako: “Man tokie 
dalykai nerūpi; esu jau senas, 
mažai laiko beliko gyventi, te
gul jauni žmonės tokiais rei
kalais rūpinasi”. Bet kiekvie
nas žmogus turi gyventi ne 
vien šia diena, ne vien sau, bet 
ir kitų žmonių ateičiai.

Žmogus neturi klausti, ką 
jis iš tokio tautai veikimo tu- 

, rėš — kokį atlyginimą gaus. 
Geriausias pavyzdys, kaip rei
kia ne vien sau gyventi, yra 
mūsų savanoriai, kurie kovojo 
už tėvynės laisvę ir daug jų ko
vos lauke žuvo; jie, žuvusieji, 
laisvės vaisiais nepasinaudojo, 
bet jais naudojosi gyvi liku
sieji kovotojai ir kiti. Mūsų 
garsūs patriotai senais laikais 
ir dabar plačiame pasaulyje 
sukūrė žymius kūrinius — 
knygas, atsiminimus, kurie 
bus labai naudingi būsimoms 
kartoms.

Ir mūsų buv. Kariuomenės 
Teismo pareigūnams, turin
tiems teisinį patyrimą, pridera 
sukurti ateičiai geresnius ka
rinių teismų įstatus, negu tu
rėjome ir vykdėme tėvynėje. 
Mūsų buvusieji kariai — teisi
ninkai, kariai veteranai ir vi
si kiti, kam rūpi tobulesnė 
ateičiai teisdarystė, turėtų ap
svarstyti mūsų būsimų karinių 
teismų projektuojamus įsta
tus, siųsti savo rašinius spau
dai; iš visokių tuo reikalu siū
lymų būtų galima pasirinkti 
geriausius ir juos panaudoti 
kaip medžiagą oficialių minė
tų įstatų išleidimui.

Mano straipsnis apie buvu
sius Lietuvos karinius teismus 
ir jų reformą, kaip minėjau, 
buvo atspausdintas Naujienose 
1974 m. Tame straipsnyje pa
rašiau, kad mūsų būsimų ka
rinių baudžiamųjų teismų vi
si teisėjai turėtų būti karinin
kai — teisininkai, kad būtų 
apeliacinė teisė į būsimą Ka
riuomenės Apeliacinį Teismą, 
o kasacinė teisė į vyriausią 
Tribunolą (dėl Kariuomenės 
Teismo ir Pulko Teismo bylų 
kasacinė teisė jau buvo); dar 
parašiau, kad tuose kariniuo
se teismuose būtų gynyba.

Jei taip būtų padaryta, tuo
met karinių teismų teisiamųjų 
bylinėjimosi, teisės nebebūtų 
susiaurintos, bet prilygtų civi
linių teismų tokioms teisėms.

Manau, kad gal visi busimieji 
kariai ir jų tėvai pritartu to
kiam karių ir civilinių teismų 
teisiamųjų bylinėjimosi teisių 
sulyginimui, nes visi nori, kad 
būtų geriau, o ne blogiau. 
Tuomet (įvedus naujus kari
nius teismus) būtu kaip tiktai 
taip, kaip p. Mieželis kelis 
kartus savo pastabose pabrė
žė, kad įstatymai turi atitikti 
gyventojų pažiūroms, jų ge
rovei. • - ■

Aš parašiau, kokios negero
vės — trūkumai buvo mūsų 
buv. karimuose teismuose ir 
nurodžiau, kas reikia pada
ryti, kad tos negerovės ateities 
kariniuose teismuose būtų pa
šalintos, toliau nebetęsiamos. 
Pabrėžiau, kad teisiamiesiems 
buvo didelė skriauda dėl ne
buvimo. karinėse bylose ape
liacinės teisės, kad dar blogiau 
buvo nežmoniškame Karo Lau
ko Teisme, jo įstatuose, ku
rie nebuvo suderinti su gyven
tojų daugumos pažiūromis, jų 
gerove. . •. .

Vladas Mieželis nori, kad. 
toji tobulybė (daugumos gero
vė) atsisipindėtų — būtų įkū
nyta įstatyme, tačiau niekur 
jis neparašė, kad Karo Lauko 
Teismo įstatai buvo nevykę — 
blogi, net'nepasisakė, kad Ka
riuomenės Apeliacinis Teismas 
atei tyjj£ būtųžrfeikdlingaš, nau- GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Taupykite dabar.

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

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 užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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dingas, vengė iš esmės išna- inž. J. 
grinėti bent tuos labai svarbius Į parašė, 
du klausinius.

Jo straipsnis tokiai temai 
nepilnas, neišsamus, nedasvars 
tylas. Autorius mano, kad buv. 
Karo Taryba mano karinių teis
mų reformos sumanymo nepa
remtų, nes Mieželis tvirtina, 
ir taip visada buvo šaukiama, 
kad kariuomenė suėda didžią
ją valstybės biudžeto dalį. Bet 
kodėl gi toji Karo Taryba pri
tarė mūsų karininkų atlygini
mą po 1926 m. labai padidinti? 
Juk tai sudarė papildomas mil
žiniškas išlaidas.

Pagal mano siūlymą nesusi
darytų tokios didelės išlaidos 
karinių teismų reformai. Šį 
reformos klausimą, jos išlai
das svarstys busimoji Karo Ta
ryba, jei ji bus; ji gal pasirū
pins, kad karininkų atlygini
mas būtų šiek tiek mažesnis, 
kad nebūtų paralelių karinių 
įstaigų, kuriose buvo dirbama, 
kaip žymus spaudos kritikas

tas pats darbas, kad 
j nebūtą taip daug generolų vie
tų ir kit. Šveicarijos kariuo
menėje yra tik vienas genero
las! Tačiau ten viskas puikiai 
rieda, nežiūrint, kad ten ka
riuomenės išlaikymas mažiau 
kainuoja, negu pas mus buvo. 

Tuomet po tokių lėšų su tau
pymo ir mūsų visi karinių 
baudž. teismų teisėjai — kari
ninkai galės būti dipl. teisinin
kai, kaip buvo mūsų civiliuo
se teismuose.

(Bus daugiau)

give...
so mors wO! live

HEART
FUND

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
.Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas -knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerne gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL
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Nainys vairuoja akligatvio galan
Bronius Kviklys, įstūmęs marijonų vadovybę Į lie

tuviškos laisvės kovos akligatvį ir sutapatinęs marijonų 
siekimus su Baltimorėje pasimetusios grupelės sieki
mais, pradėjo ieškoti kelio atgal. Jis jau prašneko apie 
“pralaimėtą vieną mūšį”, bet dar “nepralaimėtą karą”. 
Draugo moderatorius eina dar toliau. Jis jau patarė su
sirūpinti autoritetais, nes be jų joks darbas neįmanomas.

Tuo tarpu Bronius Nainys, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos pirmininkas, ir toliau tebe- 
vairuoja Kviklio nurodytu akligatviu. Pats Kviklys ir 
kun. Garšva jau spaudžia stabdžius, o ponas Nainys rie
da į akligatvio galą.

Rugsėjo 16 d. Drauge yra gana platus Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos raštas apie paskutinių 
savaičių įvykius. Jis pavadintas “Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė apie Helsinkį”. Rašinio pradžioje PLB valdy
ba pasigiria, kad ji turėjusi laiko susipažinti su paskelb
tu baigiamuoju aktu, su valstybininkų, intelektualų ir 
religijos hierarchų nuomonėmis ir galėjusi pilnai įver
tinti 35 valstybių galvų pasirašytą dokumentą. Tą PLB 
valdybos nuomone Nainys šitaip trumpai aptaria:

“PLB valdybos nuomone, šis Helsinkyje 1975 m. 
rugpiūčio 1 dieną pasirašytas dokumentas Euro
pos valstybėms yra žalingas, nes juo oficialiai yra 
įteisinta Sovietų Sąjungos hegemonija Rytų Euro
poje. Tie, kurie laukėme tuoj po karo pažadėtos 
taikos konferencijos ir vylėmės susilaukti joje mū

sų kraštui iš vergijos išlaisvinti palankaus sprendi
mo, turėjome labai nusivilti, nes Helsinkio aktą pa
sirašiusieji užtikrino Sovietų Sąjungai karo metu 
išplėstų sienų neliečiamumą. PLB valdyba mano, 
kad Helsinkyje pasirašytas aktas yra gėdos aktas ir. 
jo pasirašymo diena mūsų tautai yra dar viena ge
dulo diena. Kyla vėl klausimas, ką mes turime da
ryti tolimesnėje Lietuvos laisvinimo veikloje. Grei
čiausia, kad visas jėgas telkiant, ją reiks modifi
kuoti”. (Draugas, 1975 m. rugs. 16 d., 5 psl.).
Bronius Nainys, pranešimo pradžioje pasigyręs, 

kad jis jau turėjęs progos pastudijuoti visų nuomones 
apie Helsinkio konferenciją, priėjo išvados, kad PLB 
valdybai savo veiklą teks modifikuoti. Kaip ją modifi-

kuoti, pats Nainys dar nežino. Moderatorius Garšva pir
miausia pataria atstatyti vadovybių autoritetą, tuo tar
pu pačiam Nainiui dar ir šitas klausimas neaiškus. Jis 
žino, kad laisvinimo darbo veiksniams teks susirinkti ir 
“netolimoje ateityje” sudarinėti politinės veiklos pla
nus, bet koki tie planai turėtų būti — jam pačiam ne
aišku.. Savo pranešimą jis baigia prašymu padaryti jam 
sugestijų.

Jeigu Nainys nepaspaus stabdžių, bet bandys vai
ruoti iki aklos gatvės galo, tai gali patekti dar didesnėn 
bėdon.. Gale vargu jis galės apsukti savo mašiną. Ne 
visi akligatviai turi vietos mašinoms apsukti. Ne kiek
viename akligatvyje galima perjungti krumplius ir at
bulai važiuoti.

Nainys taip pat klysta, jeigu jis mano, kad veiks
niai norės kalbėti su juo, įstrigusiu į akligatvį ir nepa
jėgiančiu išsikapstyti. Patarimas jam reikalingas, bet 
ne kiekvieną patarimą puikybėn iškilęs ir akligatvin 
Įriedėjęs lietuvis intelektualas priima. Veiksniams šian
dien aišku, kad nėra jokios prasmės kalbėti su žmonė
mis, Įvairavusiais Į akligatvį ir nepajėgiančiais išvažiuo
ti. Visi žinome, kuo pasibaigė nepaprastoji VLIKo Kon
ferencija”, turėjusi laiką gaišinti su iš akli'gatvinės po
litikos atstovais.

Nainiui šiandien turėtų būti aišku, kad niekas neno
rės sėsti su juo arba jo atstovais į veiksnių pasitarimą, 
jeigu jis nesustabdys Gečio ir Gailos vadovaujamos gru
pelės nuo bet kokios intervencijos prezidentūroje ar Ame
rikos valstybinėse Įstaigose. Ar Helsinkyje buvo pasira
šytas gėdos dokumentas, ar Helsinkio konferencija atne
šė gėdą lietuviams, neturintiems jokios nuovokos apie 
tarptautinę politiką ir nepažįstantiems Amerikos politi
ką stumiančių jėgų, galėsime ginčytis ir svarstyti ne tiek 
tolimoje ir tolimesnėje ateityje. Bet šiandien kiekvie
nam Nainiui ir jo pavaldiniui reikia Įsikalti Į galvą, kad 
negalima leisti varstyti valstybės Įstaigų durų žmonėms, 
kurie prezidentą lygino bevaliam Rusijos carui, o sekre
torių Kisingerį laiko lygiu Rasputinui.

Pasiekęs agligatvio galą ir pristabdęs savo-mašiną-, 
Nainys privalės pripažinti, kad Amerikos Lietuvių Ta
rybos vadovybė Helsinkio dienomis nepasimetė ir kad 
Lietuvos laisvės reikalus jie geriau suprato. Kol ši ffliii- 
tis Nainiui nebus aiški, tai apie jokią veiksnių konferen
ciją jam neverta svajoti.

trims mėnesiams  $750 
vienam mėnesiui  $2.50

Kanadoje:
metams  $30.00 
pusei metų  $16-00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
Metams$31.00 
pusei metu  $18.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted Stw Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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P. STRAVINSKAS

tai patriotiškai kovojančią iš
eiviją verčia susirūpinti... ”

U. — Kur kan. V. Zakaraus 
ko žodžiuose netiesa?

Kan V. Zakarauskas visai 
pagrįstai JAV LB vadovybę rei 
kalauja, kad ji, esant šiuo me
tu mūsų išeivijos lietuviuose 
pasimetimui (visokiems “da- - 
bartinės Lietuvos” ružavomis 
spalvomis nudažymams) at
kreiptų visų lietuviij dėmesį į 
vykdomą okup. Lietuvoje reli- 
ginį persekiojimą, kad mūsų 
okupanto pataikūnai, pučią 
jo propagandos dūda, giliau 
susimąstytų dėl to religinio 
persekiojimo ir padarytų savo 

čiųjų persekiojimo. Tokie fak-1 išvadas. Bet kur, kada ir ko-

(Tęsinys)
I. — Kuo grindžia Juozas 

Gaila savo kaltinimą kan. V. 
Zakarauskui?

Savo kaltinimą, 
Zakarauskas esąs 
piktos valios”, 
iškraipąs faktus”, 

kad kan. V. 
“labiausiai 

“sąmoningai 
Juozas Gai

la grindžia tuo, kad kan. V. 
Zakarauskas savo kalboje (JAV 
perorganizuojamos LB Vidurio 
Apygardos suvažiavime) pa
sakęs šiuos prieš JAV LB va
dovybę nukreiptus žodžius:

“... dar iki šiam laikui sa
vo suvažiavimuose nėra pasi
sakę nei rezoliucijų priėmę dėl 
okupuotoje Lietuvoje tikin

kiar'C □ suvažiavime jie, 
(pvz., kad ir JAV LB Taryba) 
tą padarė? Ginčijąs tą kan. V. 
Zakarausko konstatavimą, Juo 
zas Gaila turėjo nurodyti to
kias suvažiavimo rezoliucijas; 
bet jis to, deja, nepadarė. Jis 
nukreipė diskusiją visai kita 
linkme ir ėmė dėstyti visai ką 
kita, ko kan. V. Zakarauskas 
savo kalboje nelietė ir negin
čijo, pvz., kad JAV LB Valdy
ba išleidusi anglų kalba leidi
nį “The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania” ir pan. Jokių kitų 
kan. V. Zakarausko “piktos 
valios’’ ir “faktų iškraipymo” 
veiksmų jis ne tik neįrodė, bet 
nei Žodžiu jų .neužsiminė. Tai 
kur gi čia kanauninko žodžiuo
se ta “pikta valia”, tas “sąmo
ningas faktų iškraipymas”? 
Kur jo žodžiuose netiesa? Kas 
netiesą skelbia ir kraipo fak
tus, aišku, ne gera, o pikta 
valia ?

III. — Ką ir kodėl Juozas 
Gaila iš kan. V. Zakarausko 
kalbos išbraukė, nutylėjo?

Kan. V. Zakarauskas savo 
kalboje visai pagrįstai darė, 
toliau, JAV LB vadovybei prie
kaištus, kad ji: 1) nėra viešai 
pasisakiusi prieš mūsų maža
mečių vaikų vežiojimus į bol
ševikines pionierių stovyklas; 
2) nėra pasmerkusi mūsų stu
dentų važinėjimus į tariamuo
sius lietuvių kalbos kursus Vil
niuje, kur nuteikiamas mūs 
jaunimas su okupantu ar jo 
pataikūnais Lietuvoje bendra
darbiauti; 3) per savo Švieti
mo Tarybą bruka Į mūsų litu
anistines mokyklas okupanto 
propaganda apnuodytą S. Jo- 
nynienės parašytą skaitinių 
knygelę “Tėvų nameliai bran
gūs” ir pan. Į tuos kanauninko 
priekaištus Juozas Gaila visai 
neatsakė, lyg jų kalboje būt 
visai nebuvę. Ką gi jis galėjo 
atsakyti, kad jie teisingi ir 
tikrai geros valios, gerų — ge
riausių tikslų? 1

Juozas Gaila, kaip matome, 
savo oponento kalbą sufalsifi
kuoja: pssako tik dalį jos 
(bando ją iškreipti, parodyti 
joje neva paaiškėjusią kanau
ninko “blogą valią”, “faktų iš
kraipymą”, bet tas, kaip ma
tėme, jam nesiseka), visą ki
tą kalbos dalį ir teisingus prie
kaištus LB vadovybei jis nu
slepia ir nei iš šio, nei iš to da
ro išvadą, kad kan. V. Zaka
rauskas esąs “labiausiai piktos 
valios” ir 
pąs faktus”, 
nukreiptuose prieš JAV 
vadovus...

sąmoningai iškrai- 
savo žodžiuose, 

LB

IV. — Išvada

šitą taip žiaurų ir perdėm

Mūsų spaudoje 
KAS TEN TIKRUMOJE 

DAROSI?
Keleivio 34 nr. įdėta tokia 

korespondencija:

NEPAVYKO ĮSTEIGTI 
BALFO APSKRITĮ

Waterburyje įvykusiame 
Balfo direktorių suvažiavime 
buvo priimtas nutarimas ryti
nio pakraščio skyrius jungti į 
apskritis. Centro valdyba nu
matė sudaryti keturias apskri
tis: Bostono, Connecticut, New 
Yorko ir Philadelphijos.

Centro valdyba kreipėsi į 
tose vietovėse gyvenančius di
rektorius, kad jie imtųsi inici
atyvos apskritis organizuoti.

Pirmasis į Centro valdybos 
prašymą atsiliepė Feliksas 
Andriūnas ir energingai pra
dėjo organizuoti apskritį Phi- 
ladelphijoje. Birželio 29 d. su
kvietė steigiamąjį apskrities 
posėdį. Nepaisant dir. F. An- 
driūno didelių pastangų ir aiš
kinimų, nepasisekė susitarti 
dėl apskrities organizavimo.

Apskritys organizuojamos 
tam, kad BALFo veikla stip
rėtų, kad būtų veiklos koordi
navimas apskritį sudarančių 
skyrių, kad efektingiau būtų 
steigiami nauji skyriai ir kad 
veikiantys skyriai atsinaujin
tų. Cicagoje veikianti apskri
tis akivaizdžiai rodo, kad aps

neteisingą kanauninkui kalti
nimą Juozas Gaila daro gru
biai, įžūliai, tiesiog akiplėšau- 
damas, dargi vienuolijos — 
Tėvų Pranciškonų (gėda ir 
jiems!) leidžiamame laikraš
tyje, tuo pats parodydamas 
savo piktą valią, ir aboliutinį 
nesiskaitvma su faktais. Tai 
tikrai rafinuotas spaudos nusi
kaltimas. Reikia tik stebėtis, 
kaip tokiu gali nusikalsti vy
ras, esąs augštose JAV LB va
dovybės, jos Valdybos 
ninko pareigose.

(Pabaiga)

pirmi-

LIETUVOS VARDO KILMĖ ' T' ‘
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

kritis yra labai svarbus veiks
nys B ALFO organizacijai.

Bus daromos tolesnės pastan
gos apskritį suorganizuoti iš 
Pennsylvanijos, Washingto- 
no ir Baltimorės apylinkių.

Spaudoje sekiau visus pra
nešimus apie tai, bet juose.ne
radau išsamesnio pastangų ap
rašymo ir priežasčių ar kliuvi
nių, dėl kurių nebuvo įvykdy
tas Balfo direktorių nutari
mas.
Paskutiniais metais J>hilą'diel- 
phijoj vis kyla įvairus dąlyKai, 
kurie skaldo ne tik Lietuvių 
Bendruomenę, bet visą Ameri
kos lietuvių visuomenę. Negi 
tos pačios kilmės užkulisinės 
ir viešai išstatytos jėgos pra
dėjo kenkti Bendrajam Ame
rikos Lietuvių Fondui — ne
partinei ir nepolitinei šalpos 
organizacijai? Dar iki šiol 
nepasitaikė, kad visų * Ameri
kos lietuvių bendfos pastangos 
nebūtų įvykdytos, fteikalas 
yra per daug rimtas, kad jį 
galima būtų palikti neiškėlus 
viešumon. K. Petrokaitis

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

Savo naminę varstą spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
taikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrakus, 
kad neįvyktu klaidų, nes vaistų’ su
maišymas gali būti 'fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

O KAS TU?...
ROMANAS

I
Ankstyvas pavasaris skubėjo i Čikagą. 

Saulė ir vėjas, kaip du susitarę broliai, ki
bo į baltas žiemos vilnas. Saulė tirpdė snie
gą ir laistė jį klanais. Vėjas juos sausino, 
džiovino. Jis buvo toks lengvas, švelnus, 
kaip šviežias, šiltas pienas. Ten kur nesie
kė saulės spinduliai, vėjas lyg senų lai
kų artojas, šilumą tarsi sėmė rieškučiomis 
ir pasisupdamas liejo, žarstė, kaip auksi
nius grūdus. Ir žiema išsigandus, susirū
pinus, kaip kokia senė, bėgo neatsigręž
dama. Bėgo, rodos, kažkur į nežinią, bet 
ir šįkart vėl pataikydama į jai težinomą 
slėptuvę. Po derlingo auksinio rudens, jau 
tada stūgaujant šaltiems vėjams ir atūtu- 
vavus liūdną Requiem ji vėl sugrįš užmes
ti baltą mirties maršką.

Saulė, tarsi paties Kūrėjo rankomis 
vainikuota liepsnojančia auksine karūna, 
dtąsiai žengė mėlynų padangių skliautais, 
skelbdama gerąjį evangelijos žodį — p-r-i- 
s-i-k-ė-l-i-m-ą. Ji, tarsi dar nuo dieviškojo 
skobnio pasisėmus gyvybės ir džiaugsmo 
vandens, gausiai pilstė į vyvenimo taures 
visiems, kas tik buvo pažymėtas prisikėli
mo ženklu.

Ir klausė žemė saulės baiso. Jos juoda 
velėna apsidengė žaliu kilimu. Išsiskleidė 

krūrmi medžių pumpurai. Krovėsi ir skė
tėsi žiedai. Greit turėjo prasidėti ir pats 
pavasario žiedų lietus. Ji nuostabiai jau
nai pasipuošė, rodos, lyg jaunamartė lau
kė ir gal tikėjo, kad iš aukšto dangaus vėl 
nusileis gyvas Dievo įsikūnijimo žodis...

O iš pastogių išlindę žvirbliai linksmai 
šoko, pešėsi, ir poravo si. Net varnėnas, 
įplasnojęs, įšokęs į medžio šakas, nerū
pestingai savo fleitos garsais švilpavo vien 
lik meilės melodijas. Visa, kas gyva, at
budo, sujudo, šoko, lakstė, sukosi, net 
ir negyvos dulkės prisikėlimo šventėje, to 
palies vėjo supamos.

Viena didelė nelaimė greit prislėgė že
mę. Ji buvo purvina, neišsipratisus. Jos 
pilnam grožiui ir vaisingumui stigo lie
taus. Kartais dangus, lyg padūmavo, bet 
debesys nesusitvenkdavo. Kai kada, lyg 
vilties ženklai, dar pasireikšdavo. Mėly
nose dangaus ganyklose pasirodydavo ma
ži susiskaldę debesėliai, kaip kokia aviu 
kaimenė, nuspalvinta auksinėmis, krau
ju liepsnojančiomis varsomis. Jie greit, 
kaip išsigandę paklydėliai, išbaldavo, iš
sidraikydavo reta gija ir visai pranykda
vo. žemė vėl pasilikdavo alkana, ištroš
kusi ir suskeldėjusi. Bet kartą po ilgai už- 
sitęsusios sausros, atėjo lietaus debesys, 
pikti, rūstūs su viesulais ir perkūnais.

Jau po vidudienio vakaru padangėje 
pasirodė tamsūs, kaip mūrai debesys. Jie 
greit kilo, augo, plėtėtsi vis plačiau, ap
semdami žydrias padanges. Vėjas, lyg bū

tų jų išsigandęs, staiga visai nurimo. Ne
bejudėjo nė vienas medžio lapas. Nutilo ir 
paukščių vestuvinis klegesys. Įsiviešpata
vo kažkokia kurtinanti tyla. Oras pasida
rė toks tvankus, sunkus — slegiantis. 0 
debesys augo, griuvo, savo juodais spar
nais apglėbdami visą dangaus akiratį. Pats 
vidudienis dabar pavirto į kažkokias nak
ties prieblandas. Pasigirdo, lyg požemyje 
duslus perkūno dundėjimas. Staiga vėl 
suūžė, sustūgavo smarkūs vėjai. Jie lenkė 
medžių šakas, plėšė lapus. Suko, šlavė grin
dinio pulkes ir, užkliūdami už gatvėse 
esančių iškabų, juokėsi — žvengė skardi
niu balsu. Perkūnas, lyg būtų išgirdęs tą 
vėjo žvengimą, atbildėjo kaip eržilas, vilk
damas sunkius, dardančius Ugnies ratus 
viršum apmirusio miesto. Jis ėmė spardy
tis, trankytis, žaibų žaibai perskrodė per
plėšė juodus debesis, ir pasipylė visu sriau
tu lietus iš aptemusių padangių. Tik 
šniokštė, dejavo visa žemė, gerdama at
gaivų pavasario vandenį.

IŠ d vi dešini t rečio ankšto dangoraižio 
Denniui Robertsonui tas aūdros siautimas 
atrodė dar daug piktesnis, siaubingesnis. 
Jaunuolis jautėsi, kaip abkštai iškeltoje 
dėžėje į patį tos audros sūkurį, Tą dėžę 
pikiai plakė lietus, žaibai,' ° vėjas kurti
nančiai staugė į ausis, žemai esanti siaura 
gatvė dar kiek švitėjo švinihė upės spalva.

Audra sujaukė jo buvusią šviesią jau
kią nuotaiką, sukėlė nerimą it pasiutusiai 
gaivalingą pyktį. Jis kaip tik šią valandą 

buvo paskyręs pasimatymui parke su savo 
busimąja sužadėtine — Lilija. Kilusi aud
ra jam rodėsi, lyg tyčia išplėšė tą jųdviejų 
laimės valandą. Jis savo jaunoje krūtinėje 
pajuto tokį pat audros siautėjimą. Jaunas 
jo kraujas siuste siuto, o jis stovėdamas 
prie lango piktai keikėsi.

— Pasiuto... Po velnių, visai pasiuto...
Tą jo keiksmų virtinę nutraukė smar

kus, kurtinantis perkūno trenksmas. Kryž
mai nuplieskė žaibai, akimirkai užlieda
mi kambarį akinančia šviesa. Atrodė, kad 
sekęs perkūno trenksmas buvo tiesiai virš 
jo galvos, lyg būtų spyręs į patį iškiliau
sią dangoraižio bokštą. Valandėlei pasi
juto, lyg ir jis pats to trenksmo būtų ap
svaigintas.

Jau naktį prieš tai jis negalėjo ramiai 
miegoti. Kelis kartus buvo nubudęs. Anks
ti atsikėlęs ir tuojau po pusryčių išėjo į 
Linkolno parką. Jam rūpėjo surasti jau
kią pasimatymui vietą. Parke Dennis ra
do pavasarį pilname savo išsiskleidime. 
Vešlūs, tamsiai žali, medžių lapai, vėjo 
supami vos vos judėjo. Jau žydėjo gėlės 
ir krūmai. Visur girdėjosi paukščių ūba
vimo, švilpimo truliavimo garsai. Kiti jų 
skraidė, nešė šapus, suko lizdus. Jiems 
šis parkas buvo tikras rojus...

Žvyruotu taku bėgo, skubėjo skruzdės. 
Kai kur jos po kelias susibėgusios tempė 
surastą išdžiūvusį pernykštį augalo ploną 
stiebelį. Šuoliais prabėgo voveraitė, išskė
tusi ilgą uodegą. Dar ir į medį įšokusi ji 

atsigręždama žiūrėjo į praeinantį Dennį. 
Jis, priėjęs tvenkinį, trumpam momentui 
stabtelėjo, čia vienoje tako pusėje buvo 
saulės šviesos aplietas tvenkinys. Kitoje 
jo pusėje žaliavo vejos kilimas, už kurio 
visa eile rikiavosi plačiai išsišakoję kašta
nai. šiauriniame tvenkinio pakraštyje bal
tavo klasikiniai — dekoratyviniai pastatai. 
Nuo tvenkinio pakrantės griuvo, mirko 
medžių ir krūmų šešėliai. Dar jo akys už
kliuvo ir vėl už vendens lelijų plačialapių. 
Jų balti žiedai, kaip kokios iškeltos taurės 
stiebėsi į saulę... Tarp dviejų žydinčių 
krūmų, tų kaštanų pavėsyje, buvo įspraus
tas žaliai dažytas su atrama suolas parko 
lankytoji! poilsiui. Žavėsio pagautas Dėfl- 
nis net garsiai šūktelėjo:

— Tai čia mudu susitiksime...
Jo širdis ėmė smarkiai plakti, ir jis pri- 

sėdo valandėlę ant pasimatymui paskirto 
suolo. Nė nepajusdamos tuoj paskendo 
svajų pasaulyje. Jam visa tarsi išnyko 
rūkuose. Rodos, ir jis pats ištirpo, kaip 
rasos lašas, saulėtam rytui įdienojus. Bet 
ir tuo metu parke didysis pavasario žais
mas tebesitęsė. Paukščiai linksmai tebe- 
dainavo, krūmų ir gėlių žieduose ūžė, 
dūzgė vabzdžiai. Saulės dlikros — drugiai 
baltais, margais, krauju ir auksu žėriu-* 
čiais sparnais kilo plasdeno ir vėl leidosi 
ant žiedų pasisupti ir pasilsėti. Paslaptid- 
goji žemė, rodos, buvo iškėlusi pilną nau
jai gimstančios gyvybės taurę Dangaus pa
laimai. (Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

V7I.TU.Š1S

■

1858 W. Wrd Street
Valandos pagal susitarimą.

Nereikalingas ir neprasmingas darbas 
“Lithuanians in Canada” knyga 

(Tęsinys)
Tik, mano nuomone, į anos

litinį tikslą ir kuogreičiausiai pa
sistengti atitaisyti aukščiau mi
nėtą nedovanotiną klaidą! Prak-

■
~ ”—“—: Laisvosios Lietuvos garbingą Ii- “N? • + AT T-7,-DR* K> G. BALU KAS teratų sąrašą visai bereikalo bu- 1S. af’ ure \ Krązmi pini-
AKUWUJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6448 S*. PtfUtkl Rd. (Crawford

Medical Burtdinj). Tai. LU 5-6444
Priima ligoniui pagal susitarimą. 

Jai neauiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533 

Fax VaHay Medical Cant»r 
UQ SUMMIT STREET 

ROUTS 38, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

24M WEST 71st STREET 
OfFws: HEmlock 4-5S49 

31^2233 
OFISO VALANDOS:

jr šežtad. tinai nusitariu.

DR. PAU1 V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' Madicmat cUraktorius.
tm S. Manhelm Rd., Wactehestar, Hi.
VALANDOS: 8—8 darbo dienomix ir

t -
>’ i

t *

, TtL 542,2727 562,2728.

REZ.: GI 8-0873

at W. EISIM - EISiNAS 
AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GlNIKOLOGINt CHIRURGIJA
<6132 So. Kftdxit Av«^ WA 5-2670

Vslandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

i
i

S3

TEL. — BE 3-5893

M. A. B. GLEVECKAS 
.'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
S907 W»$t 103rd Street 
inn ring pagal susitarimą.

DR. K. A V. JUČAS 
. T»Iu 561-4605 ir 489-4441 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA

? 1 OF IS AU 
1002 N. WESTERN AVE.

(Prie-Western Ave. kampo) 
5214 N©, WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

vo įtrauktas ir didžiausios mūsų ' 
tautos išgamos ir išdavinės — 
Salomėja Neris-Bačinskaitės var
das. Pilna to žodžio prasme, ji 
buvo ne tik išgama, bet ir parsi
davėlė rusiškam komunizmui, 
pasaulio didžiausio žmogžudžio 
J. Stalino, garbintoja, kuris, at
sidėkodamas už tai, įsakė išdras
kyti brangiausio mūsų simbolio 
— kovotojo už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę — nežinomo 
kareivio kapą karo Muziejaus 
sodelyje, ir ten palaidojo tą Lie
tuvos parazitą. Tai yra didžiau
sias mūsų tautos įžeidimas, kokį 
tik tegalėjo sugalvoti rusiškas 
laukinis okupantas-

Salomėja-Neris nustojo lietu
vės vardo ir todėl turi būti iš
braukta iš mūsų tautos sąrašo. 
Anglams skirtoj knygoj tikrai 
neturėjo būti minima, nes tai 
mums garbės nesudaro.

Ta proga reikia pastebėti, kad 
panašų liapsusą padarė ir Lie
tuvių Fondas, kuris, turimomis 
žiniomis, už keletą “gražių” Įam
žino Salomėja-Neris vardą, Įra
šydamas ją Į Lietuvių Fondo na
rių sąrašą. Visai teisingai tą 
klausimą iškelia iš pagrindų, ir 
aiškiai nušviečia, 1975 metų ko- 

| vo mėn. 12 d., No. 20 “Dirva” 
savo straipsnyje “Dėl tautos iš
gamos vardo Įamžinimo”. Nesu
laužomais motyvais, nei pridėti, 
nei atimti, painformuojama lie
tuvių visuomenė apie tikrą žalą 
3,500 Fondo nariams, Į kurių 
tarpą lygiomis teisėmis Įrašyta 
ir didžiausio mūsų tautos išga
mos — Salomėja-Neris — var
das.

Lietuvių Fondo valdytojai tu
rėtų ir patys gerai nusimanyti 
Lietuvių Fondo patriotiniai-po-

j gai tam asmeniui, kuris juos 
įmokėjo Salomėja-Neris vardu, 
nežiūrint kokia suma bebūtų, ir 
tuč tuojaus išbraukti tos mūsų 
tautos išdavikės vardą iš garbin
go Lietuvių Fondo narių sąrašo.

Lietuvių visuomenė 
greito sprendimo!

XVII

laukia

tųj<k be reikiamos kontrolės iri tarpą Iš mūsų lietuvių etninės 
d/arinių, oeišlgiko nei mažiau- —' • = e .
sios kritikos, kaip jau ir anks
čiau minėti kitų rūšių asmenų 
sąrašat

XVIII

Ofise tai.: HE 44811
Xacd®ncil«s: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
'niais. ketvirtadieniais ir penkta- 

■ dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
’■•■Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

GRADINSKAS
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI
2512 W. 47 ST. • PR 6-1998 

Sekm. ir tree, uždaryta.

Ml FRANK PLECKAS
GPTOMETR1STAS

< -KALBA LIETUVIŠKAI
Mil W.71»f St. — Tel. 737-5149
TQsina akis. Pritaiko akinius ir

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

OR. LEONAS SEIBUTIS 
<’ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
.J PROSTATOS CHIRURGIJA 

2654 WEST 63rd STREET
Vai ? antrai nuo 1—4 po pietų.

Ofiso-talaf.: 776-2880
Kaulas rax. telef.: 448-5545

vyt. tauras
Gydytojas ir chirurgas 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lioos 
often: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFEO VAL-: pirm., antrad.. trečiad.' 
tr ponkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- i 
rd»ig 2-4 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu

Y. Tom aso n is* M- D., S. G
CHIRURGAS

. R4S4 WEST 71»t STREET
Ofi*e Nlaf.: HEmlock 4-2123
Jtarid. talaf^ Glbton 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

Toliau, knygos 162—168 psl., 
patiekta vardinė registracija 
mūsų literatūros talentų — ra
šytojų, novelistų, poetų (žiūr. 
poskyrio antgalvį 158 psl. J. V.), 
atsidūrusių čia Kanadoje. Viso 
surasta net penkiolika asmenų. 
Nei daugiau, nei mažiau, sąra
šas užbaigtas!

Pasižiūrėjus arčiau Į paskelb
tus, kad ir trumpus, tų “išrink
tųjų” biografiniu davinius, ten
ka nusivilkti. Nematyti .nei ma
žiausio pagrindo kai kuriems jų 
patekti Į tą aiškiai apibrėžtą ta
lentų dozę!

Tik keletas jų (tikra to žo
džio prasme J. V.), tame sąraše 
išvardintų, jau brendo ir kūrė 
dar nepriklausomoj Lietuvoj ir 
mūsų visuomenei yra žinomi. Ki
ti gi, ištisa eilė suminėtų tame 
sąraše, yra visai naujokai, jau
ni, net kai kurie gimę jau emi
gracijoj — Anglijoj,' Vokietijoj, 
Kanadoj, — nesuspėjo nieko ori
ginalaus sukurti, ir mūsų visuo
menei visai nežinomi. Net pati 
knyga nepateisina tai jokiais 
konkrečiais daviniais, nenurodo 
jų sukurtus veikalus, ar bent po 
vieną, kas pateisintu juos įri- 
kiuoti Į tų “išrinktųjų” tarpą. 
Gal sąmoningai nenurodoma net 
jų amžius?!

Man atrodo, kad nepakanka 
tik parašyti, kad štai tas ir tas 
yra poetas, rašytojas ar nove- 
listas, bet reikėtų nurodyti nors 
pagrindinius jų darbus, viešai 
žinomus ir pripažintus tikrais 
meno kūriniais!

Štai būdingas pavizdys kaip 
kartais asmuo keliamas į Olim
po viršūnes — knygos aukščiau 
minėtas talentų sąraše skaitom: 
“L. Š., gimusi 1947 metais Vo
kietijoje, brendo Kanadoje... jos 
poezija, ne tik apie žmogų ir jo 
egzistencijos problemos... bet 
sparnuotos aplinkumos”... ir taip 
toliau. Nenurodyta nei 
jos kūrinys!
Reikia pastebėti, kad čia 
ma knyga buvo rašoma
dos šimtmečio jubilėjiniais 1967 
metais, taigi tai poetei tada bu
vo vos 20 metų amžiaus. Ir jau ■ 
spėjo pagarsėti? Ką ji sukūrė? 
Jei mums nežinoma, bet mato-; 
mai ir knygų autoriai nieko kon
kretaus nežinojo, jei negalėjo 
nurodyti nors kokį nors jos vei
kalą! Tačiau kažkodėl, kuriuo 
pagrindu, priskyrė ją prie meno 
talentų! ?

Į tą aiškiai apibrėžtų talentų 
sąrašą įsprausta ir keletas žurna
listų (kurių pora net rašo ang
liškai, taig anglai patys apie juos 
gali geriau žinoti! J. V.) ? Ar 
dėlto, kad kartais žurnalistą sun
ku atskirti nuo rašytojo?

Bet čia Amerikos kontinente 
žurnalistais vadinami nuolatiniai 
spaudos pranešėjai apie kasdie
ninius vietos ir pasaulinius vi
sokių rūšių įvykius. Jie yra pro
fesionalai ir žurnalistika yra jų 
pagrindinis pragyvenimo šalti
nis.

Tačiau mūsų bendruomenė
je asmuo įgauna jau žurnalisto 
vardą, jei, kai kartais ir pripuo
lamai, aprašo mūsų spaudoje ko
kį nors minėjimą, šventę, kokio 
nors labai “nusipelniusio” as
mens 60 metų amžiaus vaisingą 
jubiliejų, — su labai skaniai pa
ruošta vakariene, neužmirštant 
ir dešrų su kopūstais! Tokių žur- 

| nalistų ir mūsų tai*pe tikrini įle- 
i maža, tad sąrašas galėtų būti i 
j ir pratęstas.

Galutinėje išvadoje talentų Į 
sąrašas nepateisina jam duoto 

I antgalvio. Sudarytas ant grei-

Knygos 169—201 psl. patiek
ta informacija apie mūsų muzi
kinius talentus Čia Kanadoje. 
Viskas pagrįsta gan neblogais 
fotografiniais vaizdais, tiek pa
vienių asmenų, tiek ir grupių.

Pirmoj vietoj, žinoma, vyrau
ja parapijiniai chorai — Toron
to, Montrealio, Hamiltono, - St. 
Catharines, Londono ir Rodney, 
su vaikų chorais imtinai.

Iš eilės suminėti ir mūsų mė
gėjų teatrai. Tur būt, kad jie 
tikrai veiksmingi, patiekta ir jų 
suvaidinto veikalo net vienos sce
nos nuotrauka. Su ta“reteny- 
be”, gal būt, norėta nustebinti 
skaitytojus! Ne be reikalo Mon
trealio savaitraštis aprašinėda
mas savo laiku vieną tokią mū
sų teatro mėgėjų kluoninę vai
dybą, rodo reikalo pastebėti, kad 
jei Hollywood’as žinotų kokius 
mes turime gerus artistus, tai 
tuoj pakviestų juos pas save...

Tikrai, “neapdairus” tas Hol- 
lywood’as! O galėtų daug pasi-. 
mokyti iš mūsų!

Kad mes čia Kanadoje turi
me mūsų tarpe net tris moder
naus baleto šokėjas — staigme
na ir mums patiems! Sužinome 
tik iš čia kalbamos knygos skil
čių, ir iš paskelbtų jų asmeniš
kų nuotraukų. Dėlto, visai ne
tenka stebėtis, kad apie jas nie
ko nežinojo ir angliškai kalban
ti kanadiečiai. Dabar, kai jie pa- 
siskaitys tą informacinę knygą, 
tai jiems paaiškės — kokias kil
nias asmenybes jie gavo į savo

Knyga neužmiršo paminėti, čia 
apsigyvenusias ir mūsų operos 
solistes dar iš Kauno laikų. Tik 
gaila, kad jų asmeninės nuotrau
kos, matomai, darytos bent prieš 
35 metus, kai jos dar- buvo jau
nos ir gražiai atrodė, o ne kaip 
jas matom šiandien. Dabar čia 
Kanadoje iš jų paskelbtų foto 
joks Amerikos FBI nesugebėtų 

identifikuoti!
(Bus daugiau)

jas

TAMPA, FU.
Tampos Lietuvių klubas 

pradeda veiklą

Po ilgų vasaros atostogų Tam
pos Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubas pradeda veiklą ir ateinan
čio spalio 4 dieną, šeštadienį, šau
kiamas susirinkimas, kurs įvyks 
senosiose patalpose, pradžia nuo 
1 valandos popiet. Kviečiami visi 
klubo nariai susirinkti. Pradė
sim naują sezoną.

Susirinkimo vieta visiems ži
noma, tai yra Civic Club salė 
prie 92 ir Eureca Road East.

Ona Vilienė,
Klubo sekretorė

vienas

kalba 
Kana-

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834
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PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
HŠ E R E N A S 
Tel. WA 5-8063 ~

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tek: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

bijokites Viešpaties ir fam tarnaukite tiesoje ir visa savo 
Širdimi nes jūs matėte didžius dalykus, kuriuos jis jumyse įvykdė**, 

r 1 Sam. 12:24.

Jei mūsų uolumas ir darbštumas pradeda mažėti ir nykti, tada turime at
siminti kokių didelių palaiminimų Viešpats yra suteikęs mums Įvertini
mas Viešpaties gėrybių pagelbės geros valios žmonėms sustiprėti ir pasida
ryt) ištikimesniais Dievuk Nesistengimas visa savo širdžia tarnauti Vieš
pačiui po to kai mes pasidarėme jo žmonėmis ir padarėme sutartį su juo ir 
gavome dabartinį naująjį gyvenimą ir busimojo gyvenimo pažadą, ištikryjų 
bus mums pavojingas ir nuves į sunaikinimą. Visame, ka tik darome turi
me pasirodyti ištikimi ir dėkingi Dievui ir jo Sūnui Kristui.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rusiefi? { tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

U5O 62rd St, Chkaao HL 6062?

WT tLl.
UVWCS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparėtai - Proteeai, Med. Ban
dažai. SpaeieM pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 0:30 vai.

TeleL: HEmlock 4-2413
715« So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

.7?

— Žemaičiu Kultūros Klubas tiaigė 
savo atostogas ir pirmas susirinkimas 
įvyks trečiadieni rugsėjo 17 ČL 1:00 
v,al. popiet Gintaro salėje. 2548 W. 
69 St. Nariai kviečiami atsilaikyti, 
nes yra daug svarbiu reikalų aptarti. 
Po susirinkio bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

GAIDAI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

PRANEŠIMAI

Euphrozinai ir Anastazijai Mikužiūtėms, jų 
mylimai tetai’

HELENAI YUCIUS
mirus,1

nuoširdžią užuojautą reiškia

Bronė Spūdienė ir Petras Akelis

Mielai tetai
HELENAI YUCIUS 

mirus,
jos dukterėčioms — Euphrosine ir Anastazi
jai Mikužiūtėms, Ann Jatis ir Aldonai Brid
ges bei artimiesiems .reiškiame gilią užuo
jautą. t ' '

Valeria ir Walter Cherry

Mirus
ELENAI JUCIŪTEI, i

jos sesers dukroms Euphrosinai ir Nancei Mi-.. 
kužiūtėms bei jų sesutėms, netekusioms mie
los tetos, reiškiame gilią užuojautą.

Klemensas ir Elena Bizauskai

I

WACL0VAS BRAZAUSKAS
Gyv. 3414 W. 56 Street

Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 15 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs 85 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Marijampolės aps_ Šunskuose.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Mary ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko brolis ir seserys.
Kūnas pašarvotas C. Lack - Lackawdcz koplyčioje. 2424 West 69th 

Street.
Ketvirtadienį, rugsėjo 18 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios i §v. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Waclovo Brazausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sfinūs. Tel. 737-1213.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"SIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

t

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ill. PLone: OLympic 2-1003

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

N

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-J13S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET J-I214
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

I

P. J. RIDIKAS
HASTED STREET Phan*: V A rd* 7-

NAUJIENOS, CHICAGO MEEK 1
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VLIKas ar Vlikas?
ALTa ar Altą?

1975 m. Pasaulio Lietuvio 
Nr. 11 /76 (SB) patarinėja, 
kaip rašyti tikrinių sudėtinių 
pavadinimų sutrumpinimus. 
Straipsnelyje patariama rašy
ti: JAV LB (Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruo
menė), LŽS (Lietuvių žurna
listų Sąjunga) ir t. t. Kalbinin
kas (SB) turėtų žinoti, kad JAV 
reiškia Jungtines Amerikos 
Valstijas, bet ne Valstybes. To 
liau, kalbėdamas apie Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą, (SB) pataria rašyti 
Vlikas, t. y. mažosiomis raidė
mis. Tokios pat pagarbos (SB) 
akyse užsitarnauja ir Amerikos 
Lietuvių Taryba: pataria ra
šyti Altą, t. y. ir vėl mažosio
mis raidėmis. Išeitų, kad dvi 
lietuvių organizacijos yra jau 
taip menkavertės ir nereikš

mingos. kad net neužeipelno 
i būti rašomos didžiosiomis rai- 
į dėmis. Paanalizavę pastebė- 
Įsinie, kad Vliko atveju Lietu
vos vardas yra reprezentuoja
mas mažąja raide! žodžiu, j 
prieita prie kalbinės nesąmo
nės. Altas mūsų kalboje tereiš-1 
kia tam tikrą balso rūšį (kaip, 
tenoras, bosas ir pan.).

Ar bendruomneinkams būtų j 
malonu, jei kas vietoj LB, pra
dėtų rašyti 1b, kas angliškoje 
matų sistemoje reikštų vieną 
svarą?

Man atrodo, kad visi ir vi
sur turėtume rašyti: VLIKas, 
VLIKo, ALTa, ALTos, ir pan. 
Tokios rašybos turėtų prisilai
kyti visų lietuviškų laikraščių 
redakcijos ir joms rašantieji..

Mano nuomone lietuviškieji 
veiksniai ALTa ir VLIKas dėl 
tokių Pasaulio Lietuvio “kalbi
nių patarimų’’ turėtų protes
tuoti. (E J.)

Clevelande, Ohaioz yra didelės Gould Material laboratorijos. Mato 
mo pečiaus' tuščias vidus turi nepaprastai karštą temperatūrą, bet 
pečiaus sienos yra normalios, nekarštos. Paveiksle matome inspek

torių, tikrinantį pečiaus viduje esančią temperatūrą.

HELP WANTED — MALE A 
Darbininkę* Reikia

WOODWORKER
EXPERIENCED IN OPERATING 

WOODWORKING MACHINES 
Full time, steady job. Starting salary 

$5 per hour. Paid holidays.
Call or see WOLF 

421-7509
1238 So. ASHLAND AVE., 
Mon. thru Fri., between 
7 A. M. and 3:30 P. M.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS BRIGHTON PARKE 
4 kamb. butas šeimai iš 2 asmenų 

arba viengungiui. 
Skambinti 247-3838.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS Brighton Parke tik suaugusiems. 

ŠIMAITIS. 
Tel. 436-7878.

s

■

fI

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

i 
į

i
SODYBŲ PIEVELĖS

1I7

Knygelėje 
žolę užauginti, 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

Į 
I

surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį 

Pinigus prašome

A’t M -L AU

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 3 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI, f 
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE''

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

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

V. VALANTINAS

NAUJIENOMS šiemet suėjo C0 metų. Minint tą sukakti. gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

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

NAUJIENOS atstovauja. tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto- 
rikoS- ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą*

PENSIJOS IŠ VAKARŲ 
VOKIETIJOS

Pagal Vak. Vokietijos 1972— 
73 m. pensijų reformos įstaty
mą, gyveną užsienyje vokiečių 
kilmės asmenys, repatriantai ir 
Vokietijos piliečiai turi teisę i 
pensijas, jei išdirbo nustatytą 
laiką Vokietijoje arba Lietu
voje.

Tam tikrais atvejais į pensiją 
užskaitomas laikas, išdirbtas ir 
užsieny, jei buvo mokėta įnašai 
Į vietos socialinio draudimo 
fondus (fabrike, žemės ūky ir 
pan.).

Lengvatos pensininkams
Nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 d. 

Socialinio Draudimo Admini
stracija patvarkė, kad pensijų 
čekių apsaugojimui nuo vagys
čių, dingimo, gali gauti savo 
mėnesinius įmokėjimus per 
bankus ir kredito bendroves.

Tam tikslui banke reikia už
pildyti specialų blanką, o kas 
neturi banke einamosios sąskai
tos, tai turi įnešti bent $10 ir 
gauti teisę į tą palengvinimą. In
formacijas teikia bankai ir So
cial Security įstaigos.

Dar dėl mokestinių lengvatų
65 metų ir vyresnio amžiaus 

asmenys, namų savininkai, mo
kantieji nuosavybės mokesčius 
(Real Estate Tax), jei nori, kad 
iš jų mokesčių būtų atskaityta 
iki 120 dol. metams, tūri skubiai 
kreiptis į Cook County mokes
čių įstaigą ir užpildyti atatinka
ma forma.

A. Čepulis, tel. LA 3-1387

PURKŠIU ŽALA OZONUI 
TYRIMAIS PATVIRTINTA
Washingtonas. — Naujausi 

tyrimai, atlikti federalinių ty
rinėtojų, dar Įsakmiau patvirti
na žalą, kokią dujomis spaudžia
mi įvairiausi švirkštalai padaro 
aukštai ore esančiai ozono dan
gai, kuri nepraleidžia kenksmin
gos radiacijos į žemės atmosfe
rą.

Dr. Warren R. Muir vadovau
jama tyrinėtojų grupė pareiškė 
Senato pakomisijai, kad prisibi- 
jojimai, kokią žalą tos šrirkštalų 
dujos padaro aplinkai, pasitvir
tina ir, jei moksliniai tyrimai ne
įrodys priešingai, teks suvaržy

ti naudojimą, fluorokarbonais 
vadinamų dujų, kadangi jos tik
rai atrodo pajėgios sunaikinti 
nuo 10 iki 30 mylių aukštai ore 
esančią žemės atmosferą ginan
čią ozono dangą ar bent žymią 
jos dalį.

Mokslininkai būkštauja, kad 
tos ozono dujų dangos sužaloji
mas žymiai padidintų kenksmin
gą ultravioletinių spindulių ra
diaciją mūsų žemės paviršiuje, 
kas vėl padidintų odos vėžių ap- 
sirgimus, suardytų nusistovėju
sius oro atmosferos sezonus ir 
paveiktų kai kurias augalų for
mas.

NAUDINGA IRS KNYGELĖ 
NORINTIEMS NAMUS PIRKTI
- Mokesčių įstaiga (Internal 
Revenue Service) praneša, kad 
yra išleidusi knygutę su patari
mais, kaip gauti 5% mokesčių 
kreditą sau gyventi namus per
kant. Knygutę galima nemoka
mai gauti pačioje Mokesčių įs
taigoje (IRS) adresu: IRS, Box 
1132, Chicago, Illinois 60690. 
Knygutės pavadinimas: IRS Pu
blication 591. Tax CreditTor the 
New Home Buyer”.

Gazolino kainos

Chicaga. — Reguliarinio gazoli
no kainos Chicagos srityje pa
kilusios iki rekordinio aukštumo 
po 63.9 centus galionui, praneša 
Chicago Motor Club. Toliau į 
pietus Illinojuj ir šiaurinėje In
dianoje gazolino kainos tebesan
čios pastovios. Visose vietose* 
kur Motor Club patikrino, ras
ta, kad kainų skirtumas yra po 
10 ar 11 centų galionui.

Miltu bombos
Londonas. — Anglų išradin

gumą liudija sekantis faktas: 
Britų vidaus reikalu sekretoriui 
Roy Jenkins kalbant viename 
politiniame susirinkime Londo
no darbininkų apgyventame 
kvartale Į jį buvo mestas miltų 
pripiltas maišelis, kurio turinys 
ne tik pabaltino ministerio išei
ginį kostiumą, bet miltais pa
taikė net Į Londono pašto tar
nautojų lyderio Tom Jackson 
akis.

Miltų bombų svaidyto] ai pa
sisakė tai darę iš pykčio prieš 
naują rasinių santykių politiką.

WANTED TO RENT 
Ieško buty

MOTERIS IEŠKO NUOMOTI 4 kam
barių butą, pageidauja Marquette 

arba Brighton Parke.
Tel. 264-7195. -' .

VIENGUNGIS - PENSININKAS ieško 
3—4 kambarių buto, pirmame aukšte 
Be baldų Brighton Parke nuo spalio 

mėn. 1 dienos. Tel. LA 3-5486.

o
— Pensininkų reikalams biu

ras prie miesto mero Richard 
J; Daley įstaigos praneša, kad 
kai kuriose miesto apylinkėse 
yra įsteigti informacijos centrai 
vyresnio amžiaus piliečiams. 
Sen jor Central Southwest įstai
ga yra 2353 W. 63rd St. Telef. 
744-5800.

— Sol. Anita Pakalniškytė ir 
pianistas Antanas Smetona da
lyvavo Margučio koncerto pro
gramoje rugsėjo 14 d. Jaunimo 
centre.

— Edvardas Petrošius, baigęs 
balzamavimo ir laidojimo pa
tarnavimų studijas, perėmė va
dovauti savo senelės Onos Pet
rošienės laidojimo įstaigą, 315 
— 10th St., North Chicago, Ill.

— Ponia M. Mankns, G. La
pinskienė, Paulina Radville ir 
Alfonsas Žukas iš Marquette 
Parko apylinkės dalyvaus jurgi- 
nių parodoje sekantį savaitgalį 
Ford City Prekybos centre.

— Scottsdale Biblioteka, 4101 
W. 79 St., išparduos atlieka
mas knygas šeštadienį nuo 10 
ryto iki 4 vai. popiet. Kietais 
viršeliais knygos parduodamos 
po 25 c., o minkštais — po 10 c. 
Jos bus išdėstytos lauke prie 
skaityklos.

— Antanas Valinskas daly
vauja St. Rita aukšt. mokyklos 
matematikų būrelyje, kuris 
40-ties mokyklų konteste užė
mė 6-tą rietą Vidurvakarių apy
gardoje.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, lU. 60608

Q Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS ___________________________________________

Rugsėjo mėnesi e mari kiečiai tikrina savo akis ir išvengia apakimo. 
Yra akių ligų, kurias galima pagydyti, jeigu iš anksto Ilgos pradžią 
pastebi. Rugsėjo menes Į kiekvienam vertėtų akis, patikrinti pas 

savo akių specialistą.
GARSINKITeS naujienose

— Muz. Alice Stephens vado
vaujamas Lira mergaičių an
samblis koncertuos rugsėjo 20 
d. Marijos aukšt. mokykloje. 
Lenkija dainose yra pagrindi
nė koncerto tema. Akompanuos 
muz. Aloyzas Jurgutis. Kon
certą globoja Amerikos lenkių 
susivienijimas. Koncerto pra
džia 8 vai. vak.

— Al. Kiršininkas yra pasi
žymėjęs Marist aukšt. mokyk
los lengvaatletas. 3 mylių su 
natūraliomis kliūtimis lenkty
nėse jis pirmavo nubėgdamas 
per 16:22 min.

— Philomena D. Pake! glo
bos Balfo Chicagos Apskrities 
šių metų piniginį vajų. Oficia
lus vajaus atidarymas bus rug
sėjo 28 d. 1 vai. popiet jos va
dovaujamos Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo bendrovės salėje, 
6245 So. Western Ave.

— Chicagos Lietuvių šachma
tininkų klube žaidimai vyksta 
penktadienių vakarais, nuo 7 
valandos Jaunimo Centre. Pa
našiai, kaip užpernai, numato
ma suruošti klubo turnyrą. Na
riai kviečiami dalyvauti. Savai
me suprantama, kad jei ne na
riai norėtų dalyvauti turnyre, 
tai turėtų įstoti į Klubą.
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
į mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji Įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

BY OWNER 
WILLOW SPRINGS

3 bedroom ranch, dining room, fire
place. Full basement. Attached ga

rage. 150x200’ wooded lot.

839-5315

<0> Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina $2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
ūl. 60608.

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime rakta. $18.250.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) IBmietų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 autn mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

AUKŠTO. J8 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
narko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21.000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildvmas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS- su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. S5,900.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TTTRTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

•BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

1KL. — 2d4-ddd4

M. A, š I M K U S 
Real Estate. Notary Public, 

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

šymai ir kitokį blankai.

B ri n genytės. Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel VI 7-3447

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvį kailininką 7^ 

Chicago)© —

NORMANĄ 
URŠTEINĄ 

ei. 263-5826 
(įataigo*) ir 
677-8489

185 North Wab**h Avenue
2nd Floor Chicągo, Dl. 60601

SKAITYK IR KITA.! PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai 560 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775
■------------------------------- —

DĖMESIO

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»I«U REpublIc 7-1941

t

JEI “NAUJIENAS” TU .
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




