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JAV RIMTAI ĮSPĖJO MASKVA DĖL 
PRIEVARTOS VEIKSMŲ ANGOLOJE 

Henry Kisingeris nenori duoti senato 
komitetui valdžios susirašinėjimy

DETROITAS, Mich. — Valstybės sekretorius Henry Kisin
geris, kalbėdamas Detroito ekonominio klubo nariams, labai rim
tai įspėjo Sovietų Sąjungą dėl prievartos veiksmų Angoloje, bu
vusioje Portugalijos kolonijoje.

JAV negali nematyti sovietų 
valdžios pastangų įsikišti zj ne
priklausomybę gavusią Angolą 
ir nesiimti priemonių, prieš šią 
prievartą Afrikos kontinente. 
Kisingeris labai rimtai įspėjo so
vietų valdžią dėl ginklų ir pata
rė jų siuntimo į Angolą.
Neleidžia gyventi jams tvarkytis

Sekretorius Kisingeris nurodė, 
kad Portugalijos vyriausybė, val
džiusi Angolą 500 metų, davė 
Angolai nepriklausomybę, o čia 
dabar Sovietų Sąjunga, veždama 
ginklus ir karius, bando vėl pri
mesti savo valią pietų Afrikos 
gyventojams. Kisingeris nuro
dė, kad ir Kuba, siųsdama ka
rius į. Angolą, laužo apsispren
dimo principą.

i Kisingeris nurodė, kad sovie
tų valdžios įsikišimas į Angolą 
gali pakenkti' dabar bandomai 
įvesti detantės politikai. O Ku
bos karių siuntimas į Angolą 
gali .pakenkti pastangoms gerin
ti Kubos ir JAV santykius. ’

Kuba dar neišsprendė visos 
eilės savo ūkio reikalų; jai rai- 

- kalin ga. užsieniečių parama, o 
tuo tarpu Kubos vyriausybė jau 
siunčia karius į Angolą, kad su
trukdytų kitų tautų ir valstybių 
nepriklausomo gyvenimo proce
są.

Bereikalingai, be pagrindo 
kritikuoja ČIA

Kisingeris susirinkusiems eko
nomistams nurodė, kad kongre
so komitetai bereikalingai ir be 
pagrindo kritikuoja ČIA.

Kongreso nariai žino, kad dau
gelis kaltinimų yra be pagrindo, 
bet tie kaltinimai kenkia val
džiai ir ČIA įstaigai. Kritikuo
jama ČIA ginasi, bet tuo tarpu 
ji negali rinkti reikalingų žinių. 

■' Kisingeris nurodė, kad jo
kia vyriausybė neskelbia savo 
susirašinėjimų su kitomis valds- 
tybėmis ar žmonėmis. Paskel
bus susirašinėjimus, pakenksi
me tiems žmonėms ir JAV.

Priešistorinis 
radinys

Columbia universiteto antro
pologas Ralph S. Solecki moks
lo žurnale rašo apie Irake, Sha- 
nidaro vietovėje, rastą priešis
torinį kapą, kuris, manoma, ga
li būti 60 tūkstančių metų se
numo.

Kapas yra tuo įdomu, kad ja
me rasta griaučių ir, svarbiau
sia, gėlių žymių. Esą, tai pir
mas toks akmens amžiaus ra- 
dinys, kur žmonės būtų laido- grinėję nuotraukas, nenori su- 
jami su gėlėmis. tikti su amerikiečių zoologu išva-

Daroma išvada, kad pasauly- domis, liečiančiomis tą pabaisą.
je, visdėlto, prieistoriniais lai
kais buvo vietovių, kur gyveno 
civilizuoti žmonės, turėję gro
žio ir sielos supratimą.

Senatoriaus Savicko 
pranešimas

1975 m. lapkričio 21 d. Spring
field, HL, senatorius Frank D. 
Savickas, D., Chicago, išreiškė 
gilų nusivylimą, nes senatas at
sisakė atnaujinti mokykloms pa
ramą, kuri buvo labai sumažin
ta dėl gubernatoriaus Walker 
vėtavimo.

Illinois seimelio kongresma- 
nai anksčiau buvo atstatę para
mą, bet senate nepasisekė pa
naikinti gubernatoriaus veto.

‘Tai reiškia, kad 27 distrik- 
to mokyklos bus dideliame fi
nansiniame nepritekliuje šiais 
mokslo metais”, pareiškė sena
torius Savickas.

“Kai kuriose mokyklose, tai 
reikš defficitines išlaidas ir drąs- 
tmį patarnavimų sumažinimą. 
Taip pat tas gali priversti prie 
nekilnojamojo turto mokesčių 
padidinimo distrikte, užtai, kad 
valstija nesilaikė konstitucijos 
ir moralinės pareigos pilnai rem
ti mūsų pradžios ir vidurines mo
kyklas. .

Valstija turėtų pakankamai 
pinigų tas sudarytų tik vieną 
procentą valstijos biudžeto, kuris 
maždaug sudaro dešimts bilijo
nų dolerių. Tas galėjo būti ap
mokėta be valstijos mokesčių 
padidinimo”. 

. * ■ /

Pasaulinė prekyba 
žymiai pagerėsianti

Vakarų Vokietijos ekonomi
nė taryba pranašauja didelį pre
kybos pagyvėjimą visame pa
saulyje 1976 m., net 6%. Vokie
tijos prekyba padidėsianti 7-8%.

Viso pasaulio prekyba 1975 m. 
buvo kritusi 7%, o Vokietijoj — 
9%. Taryba mananti, kad ši re
cesija yra aršiausia, kokia tik 
buvo antrajam pasaulio karui 
pasibaigus.

Nufotografuota 
ežero pabaisa

Pritaikomo mokslo akademi
jos, Bostone, zoologai, naudoda
mi naujausius techniškus išradi
mus, sugebėjo nufotografuoti 
Anglijoje, Lech Ness ežere gy
venančią nežinomą didelę pabai- 
tikti su amerikiečių zoologų išva-

Anglai smulkiau praneŠią būsi
mame mokslininkų simpoziume, 
kuris įvyks gruodžio 9 d. Edin- 
burghe, Scotlande.

Amerikiečiai pastatė 36 myliu ilgio ir 33 pedp pločio 
Vandentekio sienos išlipdytos Amerikoje gamintOfins i 
tos buvo pagal užsakymą pagamintos Texas valstijoje, 

tos Į vandens Va mzdho

poleminį vamzdi vandeniui leisti Irane, 
n ^d^tarno fibrinio stiklo plytomis. Ply- 

® iš '-en nugabentos i Irana ir sudėsty* 
si enas.

JAV PATARIA ISPANIJOS KARAIJL-I
NESKUBĖTI SU REFORMOMIS

MADRIDAS, Ispanija. — Prezidento -Fordo administraciją 
patarė naujam Ispanijos karaliui neskubėti su reikalingom refor
mom. Kraštas diktatoriaus buvo valdytas 36 Tnetus, jis reika
lingas reformų, bet skubios reformos gali įvesti krašte chaosą.
'JAV nenori, kad Ispanijoje 

prasidėtų ^panašūs neramumai, 
koki šiandien vyksta Portugali
joje arba net Graikijoje. JAV 
nori palaikyti savo bazes Ispani
joje, kad sovietų karo jėgos ne
pavergtų visos Vakarų Europos.

Rockefelleris informavo 
jauną karalių

Tuo tarpu dar neaišku, kaip 
prezidento Fordo administracija 
informavo-naują Ispanijos ka
ralių, bet daugelis spėlioja, kad 
šį pageidavimą perdavė į laido
tuves pasiųstas viceprezidentas 
Nęlson Rockefelleris.

Kiti pasakoja, kad JAV pata
rėjai savo nuomonę jau anks
čiau yra išdėstę karaliui Carlos, 
kai jis dar nebuvo paskelbtas 
krašto karalium.

Dabar aiškėja, kad jis gana 
dažnai susitikdavo su Amerikos 
diplomatais ir ambasados pata
rėjais.

JAV nesutaria su 
turkų atstovais

ANKARA, Turkija. — Ame
rikos ir turkų valdžios atstovai 
jau buvo susitikę antram pasita
rimui dėl Amerikos bazių Tur
kijoje, bet abi pusės neranda pa
grindo pasitarimams. Susirinku
sieji diplomatai konstatavo fak
tą, kad negali susitarti.

O nesusitaria dėl dviejų da
lykų. Turkų valdžia už bazes 
pareikalavo pusantro bilijono do
lerių kiekvieną metą, o amerikie
čiai pareiškė, jog tai yra pasa
kiškai didelė suma.

Amerikiečiai reikalauja, kad 
kai kurios bazės būtų tuojau ati
darytas, bet turkai nenori ati
daryti, kol nebus susitarta.

Amerikiečiai nurodo, kad rei
kia sekti sovietų karo jėgų judė
jimą ir nurodo, kad patiems tur
kams naudinga žinoti sovietų ka
ro vadų planus, bet turkai ne
kreipia dėmesio į šiuos amerikie
čių argumentus.

Pešasi bažnyčios
Afrikrp Kėni j os valstybėj e 

vykstantį# pasaulio bažnyčių ta
rybos sušaukta bažnyčios atsto
vų asamblėja prasidėjo pešty
nėmis. Nesantaika pradėjo afri
kiečių iškeltas reikalavimas va
karų Vokietijos evangelikų baž- 
nyčios-atstovams, ‘ kad jie suar
dytų atomo reikalais- pasirašytą 
sutartį, tarp Vakarų Vokietijos 
ir Pietų Afrikos. Esą, V. Vo
kietijai padedant, Pietų Afrika 
pasidarysianti atomine galybe.

V. Vokios evangelikų bažny
čios atstovai pareiškė raštu, jog 
jie šiuo klausimu yra bejėgiai.

Asamblėjos atstovai mano, 
kad aštrūs ginčai ir skirtumai 
rasiniais ir kitais klausimais vis 
labiau plėsis. '

Suimtas farmeris
River Grove policija sulaikė 

ir patupdė į Genevos kalėjimą 
farmerį Michaelį Robertsoną, 
kuris dar kitaip vadinusi Michae- 
liu Miltonu.

Farmeris kaltinamas sukčia
vimu ir nesąžiningumu. Jis, pri
sipirkęs ūkio mašinų, TV, lai
vą 10,000 dol. vertės ir kitko, 
dar palikęs 200,000 dol. sumoje 
nesumokėtų sąskaitų, buvo din
gęs be žinios.

valiusios žinios
o Sergent Shriver jau 16 kar

tų buvo nuvažiavęs Į Sovietų Są
jungą ir kalbėjosi su politinio 
biuro nariais. Jį pažįstantieji 
žmonės pasakojo koresponden
tams, kad jis -buvo įpareigotas 
išaiškinti ir sušvelninti Izrae
lio; ir Sovietų Sąjungos nesusi
pratimus Artimuose Rytuose.

■°- Los Angeles šiaurėje prasi
dėjęs Pacifiko pakraščių gais
ras jau apėmė 100 ketvirtainių 
mylių ir sunaikino nepaprastai 
daug gyvenamų namų. Nuosto
liai siekia šimtus milijonų.

Neseniai išsiskyręs ir vėl 
vedęs Marylando gubernatorius 
Marvin Mundel gavo teismo įsa
kymą aiškintis dėl valstijoje į 
vykstančios korupcijos. Jam 
teks aiškintis, ar jis pats į ko
rupciją nėra Įveltas.

♦ Prasidėjus neramumams 
Tajaus ir Laoso valstybių pa
kraštyje, Bangkoke gyventojai 
sudegino daug laosiečiams pri
klausančių krautuvių ir gyve
namų namų. Neramumai pasie
nyje prasidėjo, kad Laos pakraš
čių sargai paskandino pasienį 
saugojantį Tajaus laivelį.

♦ Olandai 325 metus valdė 
Surinamo sritį. Antradienį vie
tos gyventojai paskelbė, turin
čią savo prezidentą, parlamentą 
ir savivaldybės įstaigas. Olandai 
išauklėjo vietos gyventojus sa
varankiškai tvarkyti visus kraš
to reikalus.

♦ Šalia Bostono, beveik jūros 
pakraštyje bus statomas muzie
jus John F. Kennedy dokumen
tams sudėti. Iniciatyvos muzie
jui statyti ėmėsi buvusio prezi
dento šeima.

♦ Teisman patrauktas Mary
land gubernatorius atsisakė at
sistatydinti, jis esą kyšių neė
męs. Jis lauks teismo sprendi
mo.

♦ Izraelio valdžia nuvertino 
savo pinigus pusantro procen
to.

Kralto takraforius Donald
Rumtfold buvo patvirtintas sunkioms 
Ir atsakingoms kraite apsaugos* se
kretoriaus pareigoms. Senatoriai no
rėjo patirti, ar jis nesirengia būti 
respublikonu partijos kandidatu į vi
ceprezidentus ateinančiuose rinki
muose. Sekretorius Rumsfeld atsisakė 

atsakyti 1 lį klausimą.

SOSTINĖS KARO KOMANDANTU 
PASKIRTAS KAP. V. LOURENCO

Prezidentas atleido gen. Otelo Carvalho, 
įsakė kariams grįžti į kareivines

LISABONAS, Portugalija. — Gen. Otelo Carvalho patarė 
prezientui nešaukti karo tarybos susidariusiai padėčiai spręsti, 
bet prezidentas Gomes jo nepaklausė ir sukvietė naujam pasita
rimui 19 asmenų karo tarybą, sprendžiančią pagrindinius Portu
galijos politikos klausimus. Prezidentas išdėstė tarybos nariams, 
kurių tarpe yra ir gen. Carvalho, sostinėje susidariusią įtampą ir 
jo įsakymą suspenduoti karo tarybos nutarimą atleisti gen. Car
valho iš Lisabono apygardos viršininko pareigų. Gen. Carvalho 
paliktas karo policijos viršininku, bet jis atleistas iš Lisabono 
apygardos ir sostinės karo komendanto pareigų.

Amerikos lakūnai
išvyks iš Tajaus

BANGKOKAS, Tajus. — JAV 
karo vadovybė paskelbė, kad 
JAV karo lėktuvai išskris iš Ta
jaus sausio 15 dieną, o JAV ka
ro veiksmai bus baigti vasario 
29 dieną.

Komunistams okupavus pietų 
Vietnamą ir įsigalėjus Laose, 
Tajaus premjeras paprašė ame
rikiečius atšaukti savo lakūnus 
iš Tojaus. Pradžioje buvo sutar
ta lakūnus atšaukti apie vasa
ros vidurį, bet amerikiečiai yra 
pasiruošę viską likviduoti vasa
rio abaigoje.

Prasidėjus neramumams pa
sienyje, Tajaus premjeras gali 
keisti savo nuomonę ir prašyti 
amerikiečius, kad jie neskubėtų 
išskristi.

Prašo Brežnevą 
išleisti Sacharova4-
WASHINGTON, D. C. — Tris

dešimt septyni Amerikos sena
toriai pasiuntė Brežnevui laiš
ką, kuriame prašo išleisti Nobe
lio premiją gavusį fiziką Andrei 
Sacharovą į Oslo, kad galėtų at
siimti jam paskirtą premiją.

Sen. Jackson savo laiške Brež
nevui nurodo, kad Helsinkyje jis 
pats pasirašė aktus, kurie įpa
reigoja sovietų valdžią leisti sa
vo piliečiams išvažiuoti ir įva
žiuoti į Sovietų Sąjungą.

Sacharovas turi teisę pasinau
doti Brežnevo viešais pažadais. 
Telegramą Brežnevui pasirašė 
senatoriai Birch, Loyd Bentsen, 
Edward Brooke, Cliford P. Case, 
Edm. Muskie, Walter F. Mondale 
ir daugelis kitų.

Kaltinama Daley 
administracija

Keli Čikagos aldermanai me
tė miesto administracijai kal
tinimus, kad, esą, miestas poli
tiniais sumetaimais neaprūpina 
darbu juodosios ir lotynų rasės 
žmonių Čikagoje yra apie 40% 
kitos rasės gyventojų, tačiau iš 
visų miesto tarnautojų jie su
daro vos %, o moterys tik 16%.

-Meras atmetė kaltinimus, pa
grįstus politiniais motyvais. Gi 
miesto administracijos direkto
rius pareiškė, kad visų miesto 
tarnautojų 28% sudaro rasinės 
grupės ir 18% sudaro moterys.

Karo taryba išklausė preziden
to pranešimo ir pakartotinai pa
tvirtino ankstyvesnį nutarimą,
liepiantį gen. Otelo Carvaldo tuo
jau atleisti iš apygardos virši
ninko pareigų. Karo taryba pa
skyrė kap. Varco Lourenco Li
sabono karo apygardos ir sosti
nės karo komendantu, šis nuta
rimas padarytas dar ir dėl to, 
kad Portugalijos ūkininkai pa
kelėse pastatė sargybas, pata
riančias ūkininkams nevežt! 
maisto, daržovių ir kitų produk
tų į sostinę, kol nebus pašalin
tas komunizmo pavojus ir par
lamentas nesiims priemonių duo
ti-ūkininkams reikalingos žemės.

Griežtas karo - tarybos nuta
rimas nepatiko su komunistais 
bendarbiaujantiems Lisabono ir 
jo priemiesčių daliniams. Lisa- 
bone esantieji parašiutininkai 
tuojau apsupo tris Lisabono ae
rodromus ir nutraukė susisieki
mą. Parašiutininkai, matyti, pa
tyrė, kad karo taryba įsakė la
kūnams pasiruošti kovai, jeigu 
būtų reikalas. Lisabono prie
miestyje esantis artilerijos da
linys, patyręs apie aviacijos pa
siruošimus kovai, pareikalavo, 
kad tuojau būtų atleistas Por
tugalijos aviacijos viršininkas.

Pirmadienio vakara Lisabone 
buvo nepaprastai didelė įtampa. 
Kiekvienam buvo aišku, kad vie
nas šūvis gali pradėti pilietinį 
karą. Prezidentas Gomes įsa
kė karo vadams nesiimti ginklų, 
o jis pats bandys tartis su ar
tileristais ir parašiutininkais, 
kad jie grįžtų į savo kareivines. 
Prezidentui labai nepatiko, kad 
iš artilerijos sandėlių buvo dali
nami ginklai nepažįstamiems 
žmonėms. Prezidentas reikalau
ja, kad visi ginklai būtų grąžin
ti į sandėlius, p ginklus išdavu- 
sieji būtų patraukti teisman.

Karo taryba yra pasiryžusi 
vartoti jėgą, jeigu Lisabono gar
nizonas nepaklus naujai paskir
to apygardos viršininko kap. 
Vasco Lourenco.

♦ Buvęs sekretorius Schle
singer pasisakė prieš krašto ap
saugos biudžeto mažinimą.

♦ Pirmadienį JAV ambasa
dorius Daniel P. Moyniham il
gai kalbėjos su prezidentu For
du,

Šalta, vėjuota.
Saulė teka 6:52, leidžiasi 4:24.
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NIJOLE
ones susipažino

partina žings- 
pasuku virtu-

Fajutusi sąžinės priekaištą ir 
norėdama išvengti aiškinimosi,

Būtume penkis tūkstančius 
padariusios, 
nimo priegaidė skamba se

sės Veselkienės balse.

darbo įkarštyje sukasi 
Įs “Nendrių” Įgulos se- 
Kupakevičienė, R. And- 
enė, Ą. Veselkienė, G.

kalbėjo ir autorius
Petras Jurgėla

LEIDŽIA LIETI Viy SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Laimė, kad turime pasi
šventusiu moterų, kurių 
darbo dėka plaukia Nerijos 

jūrų skaučių “laivynas”.

Liet. Skautų S-gos išleistoji 
Petro Jurgėlos “Lietuviškoji 
skautija” yra stambiausias vei
kalas skautiškoj literatūroj, o 
taip pat didingiausias, plačius 
barus apimąs, mūsų skautiškos 
veiklos pusės šimto metų , pa
veikslas. . ’

lininkė Ina Nenori fene. Jos ema
lio kūriniu paroda vyks Jauni
mo Centre, gruodžio 5-12. Pa
rodos atidarymas — gruodžio 5 
d. 7:30 vai. vak. Rengėjos —

Pusiaukęlyję į kavinę iš virtu
vės sklindąs spirgučių kvapas

dėsto koldūnus Į puodų 
dėdama ir laikrodį pedantiškai 
sekdama virėjom “asistentė’* Ir. 
Jakštienė, ?.

šiam klausimui autorius ski
ria didžiausią veikalo dali: kaip 
lietuviai skautai tarnavo Dievui, 
Tėvynei, Artimui, čia atveria 
labai daug vertingos medžiagos, 
Įvairių skautiškų pasireiškimų, 
darbų ir pavyzdžių, suglausda
mas viską Į skautų nuopelnin- 
gumą tarnaujant. Aprėpta pla
ti, šakota skautuos veikla, ir 
atverta daug naujų istoriškų fak-

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

•X Chicagos Skautininkų-kių 
Ramovė ir Skautininkių Draugo- 
vė dėkingai mini apsilankiusius 
j Šių vienetų 25 m. veiklos minėji- 
-nią.,Ypatingą įvertinimą reiškia 
St. Tallat-Kelpsai, O. Siliūnienei, 

:I>. Kūfauskieriei, S. Kuhštmanie- 
nei, G. Meiluvi'enei, O. Rbzniė- 
kienei, Br. Stravmskienei, S. Je- 
■lionienei, A. Rasutienei, J. Mi- 
kutaitiėnei, FL Kurgonienei, 
“žiežirboms”, V. Vijeikiuf, V. 
Naniikui, J. Toliušiui, H. Plauši- 
naitienei, Ir. Regienei, B. Vosy
liui ir visiems. š

Išspausdino Pranciškonų spau
stuvė Brooklyne, N. Y. Anksčiau 
užsiprenumeravusiems knygos 

'kaina buvo 10 dol., dabar — 12

tralijoje. (Ps. Henriko Antanai
čio Vl-sios Tautinės Stovyklos 
Rengimo Komiteto Pirmininko 
pranešimas!. Numatomas stovy
klos laikas: 1977 m. gruodžio pa
baiga — sausio pradžia 1978 m. 
Dalyvauti prašome sėses ir bro
lius iš Europos, Pietų ir šiaurės 
Amerikos. Jūs, kaip užjūrio sve
čiai suteiksite ypatingo entuzi
azmo mūsų jaunesniųjų tarpe ir 
tuo užtikrintai pagyvinsite aus
traliečių lietuvių skautišką vei
klą. Tat prašome visų, o labiau
sia vadovių ir vadovų numaty
tąją stovyklos datą pasižymėti 
kalendoriuose ir iš lėto pradėti 
planuoti įspūdingąją kelionę.

Platesne informacija stengsi
mės Jus aprūpinti po LSS Su
važiavimo rinkimų. O jei būtų 
pasiūlymų ar klausimų, prašo
me rašyti: Mr. H.. Antanaitis, 
4 Robert St., North Balwyn Vic., 
Australia 3104.

Tai 824 puslapių veikalas, 
kietų viršelių ir gausiai 

iliustruotas

bai dėkinga Clevelando visuome
nei už jos tikrą mAilė skautijai 
ir skautukam dariai”.

Jos dėkingumas priklauso tai 
“tytiM daugumai’*, kuri per 
sniego pūgas suplaukdavo į Ka
ziuko muges, pirkdavo ekspo
natus, mažyčių sesių kuklius ir 
nevisada tobulus rankų darbus.

Dėkingi jai turime būti ir mes.
Telieka tikėtis, kad ir toliau 

v. s. Nijolė Kersnauskaitė dirbs 
lietuviško jaunimo labui ir sa
vo patyrimu dalinsis su kitais.

Aurelija Balašaitienė, 
DIRVA, Nr. 66, lapkr. 13

SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleL 
mą tremtiniu stovyt 
is kaina 4 ooL

skautų vienetus 'ar per vajaus 
komiteto įgaliotinius:

Aleksas Pocius, 6505 South 
Keeler Ave., Chicago, Hl. 60629;

V alen tinas V artas, 2307 Lyric 
Ave., Los Angeles/CaL 90027;

Jonas Asminas, 32676 Scone, 
Livonia, Mich. 48154;

Juozas Bružas,^2932 -—Beach 
Channel Dr., Far Rockaway, N. 
Y. 11691. <

A. Samusis, 116-08 95 Ave., 
Richmond Hill, N. Y. 11419.

Vėliau bus paskelbtos ir kitos 
oi. Knygą galima Įsigyti per knygos platinimo-vietos. ----- .

ginta rėš:
D, Gudaitienė.

E. Butėnu nyėlr.

k?včl Hilu vakarą neatėjau teš
lom kočioti, užsisakau kalus de- 
ilmtis koldūnų. Sesė Ir. Pranc- 
keviriūtė deda man pterilkinin 
maišeliu šaldytus koldūnus ir 
šelmiškai šypsosi.

Atsisveikinusi, išeinu su pa
garba galvodama apie mūsų vy
resniąsias seses ir vadoves, ku
rios, negailėdamos laiko ir pa
stangų, dirba, kad tik sudarytų 
sąlygas jaunajai sesei skautau- 
ti ir kad tas skautavimas būtų 
malonus ir prasmingas.

O juk ir jos sekmadienio ry
tais galėtų kavinėje, siurbčioti 
kavą ir šnekučiuotis su pažįsta
mais.

VIENA KERTELĖ ŠIEMETINĖJE ČIURLIONIO STOVYKLOJE 
u 2ZE 

Skiltis po Rako miško ąžuolais pasiruošusi rytmetinei inspekcijai.
Algirdo Grigaičio nuotr

Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnyboje

“Kad vadovė galėtų kitiems 
vadovauti, ji turi būti pasiruo
šusi žengti į.priekį pati viena” 
— iš v. s. Nijolės Kersnauskaitės 
skaučių vadovėms leidinio “Sau
lės Takais”.

Po daugiau negu devynerių 
metų vadovavimo, • Neringos 
Skaučių Tunto turrtininkė perda
vė savo pareigas naujai vadovei 
s. Amandai Muliolienei. Jos il
gametis Vadovavimas Clevelan- 

'do skautėms nepaliks be pėsa- 
kų. Per tuos devyneris metus 
ilga eilė jaunučių mergaičių su
brendo; išaugo. Vyresnės, sek
damos savo vadovės pavyzdžiu, 
išmoko vadovauti skautiškų ide
alų rėmuose. Grandiozinės Ka
ziuko mugės, skaitlingos vasa
ros stovyklos Clevelando apylin
kėse, Kanadoje ir kitur, jubi
liejinė stovykla visa — tai pa
reikalavo ne tik darbo ir pasi
šventimo, bet ir didelio jėgų 
Įtempimo. N. Kersnauskaitė sa
ve apibūdino kaip svajotoją. 
“Vadovė negali dirbti be svajo
nių. Iš dešimties vos palieti 
vieną, nes gyvenimas riboja pa
jėgumą,, ir reikia pasirinkti, ką 
padaryti”. Po daugelio metų su 
tuntu, ji cituoja amerikiečių 
poetą Robert Frost: “Taip daug 
neištęsėtų pažadų”... Stiprybės 
ir jėgų ji rado pas pačias ma- 

'žiausias, jose matydama savo 
svajonių objektą ir galimybę 
ieškoti skautiškos tobulybės. Ji 
myli ,skautybę jr ja tiki, nes 
skžutybėš metodai yra tihkami 
išugdyti gerą žmogų, ir jos il
gametis darbas jai atrodė pri
vilegija, bet ne našta. Per skau- 
tybę ji rado konkrečią dirvą tar
nauti Dievui, tėvynei ir artimui, 
su sąmoningu atsakomybės jaus
mu, nes jaunimo vadovas, anot 
jos, turi būti atsargus kiekvie
name savo žingsnyje ir sugebė
ti iškelti didžiųjų vertybių es
mę. J7ę vien kasdieniniais, dar
beliais reikia savo darbą ribo
ti, bet skautybės filosofijoje ras
ti gyvenimo prasmę ir tikslą.

šalia savo pareigų Clevelande, 
Nijolė Kersnauskaitė aktyviai 
šešeris metus dirbo Uetuvos

Po oficialiosios dalies ir fil
mo rodymo, visi pasivaišino vyr. 
skaučių židinio skaniai paruoš
tais užkandžiais bei kavute, o 
rečiau susitinką — turėjo progų 
pasikalbėti.

Pobūvi suruošė Skautininkų 
Ramovės speciali komisija — 
ps. J. Špokevičius, s. S. Šatienė 
ir ps. R. Bričkus.

Svečių buvo pilna salė.

Sekmadienio ryte prie skelbi
mų stulpo CMicagos Jaunamo 
centre susitelkęs didokas būrys 
lankytojų skaito gausius mar- 
g'aspalvius plakatas. Vieni jų 
kviečia į koncertus, rečitalius, 
parodas, paskaitas ir kitokias 
kultūrines ir menines pramogas. 
Kiti .vįlioja į pasilinksminimus, 
vakarones.

Bebandant apsispręsti, į kurį 
renginį reikėtų vykti, žvilgsnis 
susiduria su neįtikėtinu pasiū
lymu: “Negaminkite namuose 
pietų!...” Kas gi čia? Ar ir mū
sų tarpe “Womens lib” skersvė
jai pradeda-pūsti ? — girdžiu su
sirūpinusį vyrišką balsą. Šypso
damasi raminu nuogąstaujantį 
tautietį, kad tai ne iššūkis “gas- 
padiriių” sukflimui, d' tik’ Ne
rijos tunto gintarių malonus 
kvietimas apsilankyti į Jaunimo 
centre/ kavinėje- ruošiamus kol
dūnų ir lietinių pietus.

Dar neatsipeikėjusį pašne
kovą kviečiu nueiti ir įsiti

kinti.

pabrėždamas lietuvių skauty
bės svarbą jos didelius nuopel
nus lietuvių tautai ir skatinda
mas knygos gausia medžiaga 
naudotis jaunąją kartą ugdant.

Trumpą žodį pasakė ir I SS 
Tarybos Pirmininkas v. s. A. 
Saulartis.

Buvo parodytas Ąžuolo ir Gin
taro vadovų-vių lavinimo mo
kyk’ų šios vasaros stovyklos

Skaučių Seserijos vadijoje kaip 
skaučių skyriaus vedėja ir, savo 
kadencijos metu, yra padariusi 
vertingą įnašą į skautybės lite
ratūrą savo vadovėliu skaučių 
vadovėms “Saulės Taku”, kuria
me ji išdėsto ne tik technikinę 
ir organizacinę vadovės parei
gų pusę, bet taip pat giliai ana
lizuoja vadovės asmenybės vidi
nį pasiruošimą pačių aukščiau
sių vertybių šviesoje.

Įdomų faktą pripažįsta N. 
Kersnauskaitė tvirtindama, kad 
šiuo metu jaučiamas tikrasis 
lietuviškosibs skautybės atgimi
mas — išryškėję vadovavimo 
tikslai ir tautiškumo principų 
vieta skautybėje.

Bene gražiausi jos vadovavę 
mo momentai buvę bendradar
biaujant su. Pilėnų tuntu. Ant 
lietuviškais ornamentais apsta
tyto židinio, pačiame viduryje, 
stovi įgraviruota lentelė su įra
šu — “Už daugelio metų Ne- 
ringos-Pilėnų draugystę, Dėkin
gi Broliai”.

Savo pareiškimuose kukli ir 
santūri, Nijolė Kersnauskaitė, 
Lelijos Ordino savininkė-, apie 
Clevelando visuomenę kalba sų 
dideliu entuziazmu. “Aš esu la-

spalvotos filmas, padarytas bos- 
toniškio filmininko Šležo.

V. s. Č. Kiliulis, iš anksto uz- 
sisakiusiems ir dabar įsigyjan- 
tiems, pardavė apie 115 knygų, 
o autorius, norintiems, kurių su
sidarė eilės, pasirašinėjo kny
goje.

Jei kada bus knyga pristaty
ta didelėje lietuvių kolonijoje, 
pvz„ Chicagoje> kur. tokiam kny
ga susidomėjimui esant, propor
cingai išeitų kelis kartus dau
giau egzempliorių,

tektų leisti naują LIETU
VIŠKOSIOS SKAUTUOS 

laida.

tos;ir žmonijos gyvenine, ;
r. i t ; . * r* *• J* ■ >

Autorius nejučiomis ir ne
tiesiogiai atskleidžia antroj 
veikalo daly patį pagrindinį 
skautų ideologijos principą 

— tarnauti.

Dar vienas būdas 
laivams nusipirkti

Gausi ir naudinga medžiagą 
mūsų skautiškajai praeičiai pa
žinti. Detalizuota Brolijos, Se
serijos ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio veikla vietovėmis. Tūk
stančiai pavardžių, vietų, įvykių 
ir darbų mūsų tautos statyboj 
ir kovojant už jos laisvę. Giliai 
paliestas mūsiškos skautijos kū7 
rimašis ir tą laikotarpį supaiy 
čios aplinkybės. Neriuslėpto^ ir 
piktžolės, kurios kgr^ 
tu patvoriuos. . -

Labai artimai yi$i^ .sruvena 
skautiškasis j udėjjnAs;,ir lietu
viškoji buitis. Tai- -fonas, liudi
ninkas ir. atsakas,,per viąą^veįZ 
la nusidriekęs i .-klausimą^ kas

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

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

Juozas Kapažinskas, 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų b 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČtKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Nauda Irinoje 
Klaipėdoje jr Palangoje.. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai. žmonės pasakė. 95 psL ŠUO. Yra tatn pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės | Lietu
vą {spūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

0. Kuraitis, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intaristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytas lengvu, gražiu ntfliornt

Vincas žamaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS, 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00.

Vincas Žamaitn. LIUAUNO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTtJfi. 
84 psL Kaina $L50. r l' i ; .. • ; '

Šie ir kiti leidiniai yni gaunami r

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTEO ST, CHICAGO, ILL 60605 * 
atsilankant darbo valandomis arba užsakMf patfu Ir prMWaof 

žaki ar piniginę par Laida,

— Ar daug koldūnų prigami
note? — teiraujuos traukdama 
iš rankinuko bloknotėlį.

— 1281 koldūnas ir arti šim
to lietinių, — raportuoja Jakš
tienė.

— Už tiek baidarės nenupirk
si te, —. nusiviliu.

— Reikėjo ateiti, kai gami
nome.

NEW JERSEY SKAUTĖS
Iš dešinės — Lolita Kudirkaitė ir Rūta Mėlinytė.

s. G. Mažonienės nuotr.

Pobūvi gražiai pradėjo ir dai
liai jį vedė ps. J. Špokevičius.

S. Dr. J. Gimbutas turiningu 
pašnekesiu pristatė knygą, ku
ri turi nepaprastai daug medžia
gos iš Lietuvos skautų organi
zacijos praeities ir labai plačiai 
aprašo mūsų skautų-čių veiklą 
I ietuvoje. vėliau Vokietijoje, vi
same pasaulyje. Knygoje, pagal 
rodyklės duomenis, esą minima 
apie 3300 asmenų.

Šventės vadovo pakviestas.

v. S. PETRAS JURGĖLA,

Lietuvos skautu įkūrėjas, ką tik išė- 
jusio stambaus "Lietuviškosios Skau 

tiįos" veikalo autorius.

no pašnekovas 
nį kavinėnvfli 
vėn.
■čia

darb^11 
sės- M.| 
rijausj
Markevičienė, J. Dargienė ir pa- 
ti žvinlininkė A. Jovarauskienė. 
Visas'skuba garuojančiais pa
tiekalais aptarnauti eilutėje sto
vinčius ir nuolat ragina virėjas, 
jkurios šaltakraujiškai įnaišupuo- 
dus ir deda į lėkštes porcijas, už 
kurias sesė Miecevieienė, kaip ir 
pridera tunto-iždininkei; stro
piai surenka mokestį. '

— Ką Čia,veikiate, sesės? — 
lyg nežinodamas, pasiteirauju.

— Kepame blynus, kad plauk
tų laivynas,-— ramiu- balsu, aiš
kina įgulos vadovė S. Prancke- 
vieienė, tuo pat . laiku, maišyda
ma net penkis puodus. • ' .

— Kaip tai? nusijuokiu iš 
tokio atsakymo.'

—■ Visai paprastai, Tuntas au
ga. Sesėms reikįą.; daugiau, bai-

KffiSNAUSKAITĘ 
GRAŽIAI PAMINĖJO 

DIRVA:
Autorius v. s. Petras Jurgela pasirašė 115 autografu

Lapkričio 16 d. Bostone tautiniuose namuose įvyko įdomus 
pobūvis — buvo pristatyta ką tik Lietuvių Skautų Sąjungos išleista 
Petro Jurgėlos knyga LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA.

"URVINIAI ŽMONĖS" CHICAGOS SCENOJE
Šį J. Ciįūnelienės parašytu ir režisuota veikalo vaidina Chkagos Nerijos 

Andrijauskienė, J. Aleks’Onienė, J. Ja'aitienė, I. Jakutienė k

v’--ir?
r v ” *,

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILi------WED\LS, NOVŽ&IER 26, 1^75



Alto iždininko Juozo Skorubsko atskaita
Amerikos Lietuviu Tarybos finansinis pranešimas
Laikotarpis nuo 1974 m. rugsėjo mėn. 1 d. ligi 1975 m. spalio 

mėn. 31 d.

Kasos Balansas 1974 m. rugsėjo mėn. 1 d.
- Pajamos

$10,349.00
9,862.53

856.44
1,778.62

620.48
5,746.38
9,887.10

10,748.07
4,246.06
1,258.38

925.00
371.74
158.50

1,846.21

$44,101.83
Išlaidos

rugsėjo 
spalio 
lapkričio

• gruodžio 
sausio 
vasario 
kovo 
balandžio 
gegužės 
birželio 
liepos 
rugpiūčio 
rugsėjo 
spalio

$ 1,288.01
19,587.56
4,138.12
2,612.35
3,716.54

12,446.49
2,688.50
3,564.96
3,564.32
4,736.42
1,824.60
2,508.56
2,602.83
5,773.35

Taip pat j šią apyskaitą įeina ir pajamos Vili Amerikos lie
tuvių Kongreso metu kurios skirstomos:

Aukos iš ALT skyrių Kongreso proga: ........ .
Boston $500, ribtsburg $500, New York $100,
Detroit $200, Lake Apskr. $50, Cicero $25,
Palm Beach $25, Waterbury $25.
Lietuvių organizacijos Kongreso proga .........
Pavieniai asmenys Kongresui ...........—.........1...
Kongreso programos knygos pajamos ..........
Kongreso banketo pajamos ............. -........ .....

$1,425.00

1,335.00 
1,611.aO 
1,077.50 
9,289-00

Iš viso pajamos VIII Kongreso metu ................... $14,738.00
Dar gauta pajamų iš: Balfo nuomai, šviesai ir patalpų va

lymui $1,754.84;; įvairių ALT leidinių pirkimas $142.02; fotoko
pijos darbai ir telegramų siuntimas $358.90; dividendai $1,952.15; 
dalis Simo Kudirkos kelionės ir priėmimų išlaidų grąžinimas Vals
tybės Departamento ir priėmimo rengimo komiteto $1,663.35.

Visiems aukotojams priklauso nuoširdi Amerikos Lietuvių 
Tarybos Valdybos padėka.
Amerikos Lietuvių Tarybos piniginis stovis 1975 m. lapkr. 1 d.

Balansas 1974 m. iiigsėjo mėn. 1 d. .:.—...... $ 44,101.83
Pajamos per apyskaitinį laikotarpį ............... 58,654.51

$71,052.61 

yra aukos gautos Vasario
$58,654.51

Stambiausioji šių pajamų dalis
16 d. proga. Svarbesnės aukos gautos iš: ALT Chicagos skyriaus 
$8,000 ($1,000 1974 m. suvažiavimo proga); ALT Detroit sky
riaus $3,462; ALT Los Angeles skyriaus $3,000 (1974 m. suva
žiavimo proga); ALT Cleveland skyriaus $1,920; ALT Miami 
skyriaus $1,727; ALT Waterbury skyriaus ($700 1974 m. suva
žiavimo proga) $1,500; ALT Rochester skyriaus $1,400; ALT 
Rockford skyriaus $1,248; ALT Neįw York skyriaus $1,000; 
ALT St. Petersburg skyriaus $888.56; ALT Cicero skyriaus $850; 
ALT Brockton skyriaus $760; ALT Lake Apskrities skyriaus 
$650; ALT Kenosha skyriaus $546; ALT Racine skyriaus $480; 
ALT East St. Louis skyriaus $240; ALT New Britain skyriaus 
$250; ALT Linden skyriaus $210 ir ALT Lawrence skyriaus $200.

Iš visų ALT skyrių nuo 1974 m. rugsėjo mėn. 1 d. ligi 1975 
m. spalių mėn. 31 d. gauta $28,331.56. Iš Lietuvių Bendruomenės 
per centro valdybą ir apylinkes gauta $1,823.23. Iš įvairių kitų 
parapijų ir organizacijų $4,664.50 ir iš pavienų asmenų $3,225.96.

$102,756.34
Išlaidos per tą laikotarpį ----- -  —.................... 71,052.61
Kasos balansas 1975 m. lapkričio mėn. 1 d...... $ 31,703.73
Bankų knygelių balansai rodo sekantį piniginį stovį 
1975 m. lapkričio mėn. 1 d.
Standard Federal Savings and Loan Association 
Mutual Federal Savings and Loan Association .... 
Chicago Savings and Loan Association .—..........
Metropolitan Bank . .......  —......
Marquette National Bank . .... -..................... —

$11,688.85
10,627,94
8,455.91

124.18
4,007.38

Pasimatymas turėtu tęstis nuo kn, ar Į tą skaičių buvo įrrauk- 
vienos iki keturių valandų sar-|ti kaip “gyventojai” ir koncen-į 
gybiniui būtinai dalyvaujant; Į tracijos stovyklų kaliniai, 
pastarasis seka, kad pasikalbėji-| _.... i .. ... 1 Tačiau. Sovietijcje gyvena neimąs apsiribotų kasdieniniais , . . , . . , , .. . ‘ , .I.. . . I. , ..... tuviai, išskiriant gal šimtą ki-klausimais, nebestų politikos, I . . \ x . . i* * ctiiHontn vici vrtj rromtiniai »
lagerio gyvenimo sąlygų ir t. t. 
Asmeniški pasimatymai vyksta 
specialiame kambaryje, kur 
įtaisyti mikrofonai. Aišku, kal
bos negali būti apie atvirą pasi
kalbėjimą, o vartoti popierį, 
pieštuką ir pan., per pasimaty
mą draudžiama”.

Kitas kalinys, Lev Yagman, 
pasakodamas apie kalinių teisę 
siųsti ir gauti laiškus, garantuo
ja jiems Pataisos Darbo Ko
dekso 30 str., rašo, kad laiškai 
lietuvių, latvių, estų, armėnų ir 
kt. kalbomis keliauja mėnesių 
mėnesiais. “Trūksta vertėjų”, 
atsakoma į skundus. Bet laiš
kai rusų kalba irgi tepasiekia 
adresatus po poros mėnesių.

Leidinėlyje An Interview 
With Political Prisoners in a So
viet Perm Camp, yra 11 kali
nių pasisakymai. (E).

tą studentų, visi yra tremtiniai, 
t, y. politiniai kaliniai. Todėl yra 
labai svarbu turėti kuo daugiau 
žinių apie juos, kad galima bū
tų jas įteikti Jungtinėms Tau
toms, kuomet tuo klausimu pra
sidės diskusijos. Kokiu būdu 
bei keliu ieškosime daugiau duo
menų apie lietuvius politinius 
kalinius, rašysime kita karta.

(E)
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"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS TR BIČIULIS

Ilga mečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

LIETUVOS VARDO KILMĖ
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 KELMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

$34,904^6
Patikrinus negrįžusius ligi 1975 m. lapkričio mėn. 1 d. čekius 

rasta: čekio Nr. 6384 $50.00; 6385 — $2,000.00; 6385 — $49.71; 
6387 — $9.45; 6388 — $146.66; 6389 — 353.80 ; 6390 — $20.00; 
6392 — 208.00 ; 6393 — 87.91; 6394 — 275.00. Viso $3,200.53.

Tuo būdu faktinoji suma čekių sąskaitose, Marquette Natio
nal Bank, atskaičius negrįžusius čekius buvo $806.53.

Faktinas ALT piniginis stovis 1975 m.^jkrįčio mėn. 1 d. 
$34,904.26 minus $3,200.53 lieka $31,703.73. ' A~

Amerikos Lietuvių Tarybos išlaidos nuo 1974 m. rugsėjo 
mėn. 1 d. ligi 1975 m. spalio mėn. 31 d.

1. VIII Kongreso išlaidos: 
Banketo išlaidos .. .... .
Kalbėtojų viešbučio kambariai ir 
kelionės išlaidos ----- - ------------.-—a..

kalbėtojų ir solistų honorarai ------
nuotraukos --- ---------- ------------
Programos knygos spausdinimas • ....
VII Amer. Lietuvių Kongreso leidinio 
spausdinimas .1.................................
Skelbimai, plakatai, delegatų 
kaspinėliai ..............  —

$9,313.65

945.75
200.00

1,080.00

586.79

>■ Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
Erginiais, 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:
/J 1. J. Auęustiltyti ■ ViIčIOnltnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 128 psL Kaina SI.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

■Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI JO.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Elių rinktinė. 189 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. 22.00
8. AnatoIIĮus Kairas, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL. $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL. $1,00.
13. " ‘ .........................*.......... ...  ' ... ................... ' " "
14.

2. Parama Vlikui ($65 E. St. Louis auka persiųsta)
3. Atlyginimas biuro vedėjai, informacijos direkto

riui ir kitam pagelbiniam personalui ...........—...
4. Mokesčiai nuo tarnautojų atlyginimų ..... .
5. Biuro patalpų nuoma, valymas ir šviesa (pusę šių

išlaidų sumokėjo Balfas) ------------------- '.---------
6. Telefonas ----------------------............ ..........

Pašto ženklai, rašomoji medžiaga, fotokopinė me
džiaga ir kitos išlaidos reikalingos biuro veiklai .... 
Valdybos ir Tarybos narių kelionės išlaidos ...— 
Iždo globėjų kelionės išlaidos .............. :.... ... ....
Spaustuvės sąskaitos laiškų, memorandumų ir kitų 
atspausdinimui ---- ------ ----------- ------------------.....
Laikraščiams prenumeratai, užuojautų ir skelbimų 
patalpinimai ir ivair. nuotraukos ir knygų pirkimas 
Parama spaudai ir kitoms organizacijoms.............-

7.

8.
9.

10.

11.

Petrai Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00 
Eugenl|us Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
$1.00.
Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

16.
17.

55 psl.
18.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujiena 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

A", V A Al VU,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

$13,641.19
$13,641.19
20,065.00

11,249.30
2,787.04

3,481.02
2,914.54

5,691.41
5,168.55

896.50

2,181.80

12.
13. Nario mokesčiai (dues) —..... -.... --..... ......... ..... .
14. Joint Baltic American Committee, Amerikos Lietu

vių T-bos dalis JBAC reikalų vedėjo algą apmokėti 
Simo Kudirkos kelionės į JAV išlaidos ir priėmimų 
išlaidos .................. . ..................... .............. .............

15.

1,488.46
1,686.00

137.00

5,866.67

3,798.13

Viso $71,052.61

Rusai persekioja ukrainiečius
Ukrainiečių Informacijos Tar

nyba išleido Smoloskyp, POB 
6066 — Paterson Station, Balti
more, MD 21231, USA. Tai rin-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato p«L, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiai tgaenipHorių, 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

kinys pasikalbėjimų su politi
niais kaliniais, daugiausia uk
rainiečiais, sovietų koncentraci
jos stovyklose, pavadintas: Wo
men’s Voices from Soviet La
bor Camps in An Interview with 
Political Prisoners in Soviet 
Perm Camp.

Įvade parašyta, kad tai yra re
tas dokumentas, kuris gali va
kariečiams padėti suprasti, kas 
iš tikrųjų yra kalėjimas ir kon
centracijos stovykla Sovietų Są
jungoje. Pavyzdžiui, politkali
nys Ivan Svitlichny taip aprašo 
kalinio teisę į giminių vizitus:

“Lagerio administracija sten
giasi kalinius totaliai izoliuoti. 
Visi tiesioginiai kontaktai su išo
riniu pasauliu ribojami vienu ar 
dviem privačiais pasimatymais 
per metus. Lagerio admini
stracija gali ir tų pasimatymų 
savo nuožiūra neleisti...

Apie mūsų politinius 
kalinius

Sovietų Sąjunga su trečiuo
ju pasauliu, dominuojančiu Jung 
tinėse Tautose, dažnai ten iške
lia klausimus, nukreiptus prieš 
Izraelį ir JAV. Pastaruoju me
tu, sovietų pastangomis buvo 

iškeltas klausimas ir š. m. lap
kričio 11 d. priimta rezoliucija, 
kaltinanti sionizmą (žydų tau
tos tautinį judėjimą atkurti ir 
išlaikyti savo nepriklausomą 
valst.), esant rasizmu.

JAV iš anksto numatydamos, 
kad tokia rezoliucija gali būti 
priimta, paruošė ir pateikė JT 
savo rezoliuciją, kuria siūloma 
paskelbti visuotinę-pasaulinę po
litiniams kaliniams amnestiją.

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, buvo apie tokią re
zoliuciją dar gerokai anksčiau 
patyręs. Jis apie tai painforma
vo Pasaulinę Baltų Santalką ir 
Vliko Valdybą.

Lietuvos okupantas 1960 m. 
visuotiniame Sovietų Sąjungos 
gyventojų surašinėjime rado, 
Sovietijoje už Lietuvos ribų gy
vena l^,O(M)clfe.tuvių. Tik neaiš-

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - 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 - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Knygos, bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Tek 421-307*

i

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Fsnc

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

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-
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Planuoja lietuviams didesnę vergiją
Amerikoje savo metines konferencijas jau atliko 

BALFas ir ALTas, o ateinantį savaitgalį susirinks VLI 
Ko atstovai svarbesniems klausimams aptarti. ALTo 
konferencijos metu visa eilė dalykų išaiškinta, nutar
ta bendromis jėgomis imtis priemonių joms pašalinti, 
pripažintas gerai pasirinktas kelias ir pasidžiaugta pa
darytais vertingais darbais. Reikia turėti vilties, kad ir 
VLIKas savo konferencijoje atskirs pelus nuo grūdų ir 
imsis glaudžiai bedradarbiauti su nuoširdžiais laisvės 
siekiančiais Amerikos lietuviais.

Metų pabaigoje įvairias konferencijas šaukia'ir 
rusų pavergtoje Lietuvoje. Ten jau buvo sukviesti po- 

./ etai, o dabar planuoja komunistų portijos narių suvažia
vimą “svarbiausiems klausimams” aptarti. Tiktai tą 
“svarbą” nustato ne suvažiaviman pakviestieji, bet iš 
anksto Maskvos agentų parinkimą. Jie nustato dieno
tvarkę, .jie parenka kalbėtojus, jie net nurodo, kuris 
klausimas yra “svarbus” ir kuris yra antraeilis. Jie net 
iš anksto instruktuoja, kuris atstovas kurį klausimą 
konferencijoje paklaus. Viskas daroma pagal planą, kad 
konferencija atrodytų sklandi, niekas neiškryptų iš nu
statytos linijos.

Partijos nariai ruošiami komunistų partijos suva
žiavimui. Kitos politinės partijos Lietuvoje nėra. Kitų 
partijų vadai išžudyti arba laikomi kalėjimuose, bet 
koks partinis veikimas užgniaužtas. Bet ir vienintelė 
partija labai stropiai saugojama, kad konferencijose 
nebūtų keliami toki klausimai, kurie galėtų sukelti ne
rimo arba susirūpinimo. Suvažiavimų planuotojai taip 
iš anksto viską paruošia, kad partijos suvažiavimas bū
tų “pagal planą”, kad būtų keliami tiktai “patys svar
biausieji” klausimai ir kad bereikalingai nebūtų eikvo
jamas laikas.

Prie ko okupantas ruošia Lietuvos komunistų par
tijos narius? Kas rusams komunistams labiausiai rūpi 
Lietuvoje? Ko jie tikisi iš Lietuvos komunistų? Tai pa
rodo šiomis dienomis partijos centro komiteto specialis
tų paruoštas ir partijos centro komiteto organe atspaus
dintas paruošiamasis pranešimas. Be kitų dalykų, ten 
kreipiamas visų Lietuvos komunistų dėmesys Į šį klau
simą:

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

61.
Kartais jis, neprasižengdamas drausmei, 
pasikalba su juo, papasakodamas jam, 
kas vyksta kalėjime, ar noriai pasiklauso 
ir jo pasakojimų apie tokį baisų jo prasi
kaltimą.

Dabar, Richardas Glustas manydamas, 
kad jau viską pasakė, ką jis žinojo apie 
Dennį - buvo drūčiai suklydęs. Seklys Mai- 
kis Grinenbergas jau seniai turėjo įprotį 
leisti net nusikaltėliams prieš jų apklausi
nėjimą pirma patiems išsikalbėti, žinoma, 
jei jie patys norėdavo. To paties principo 
laikėsi ir dabar, prieš pradėdamas su juo 
pokalbį. Ir dabar, kai galvojo sargas viską 
pasakęs sekliui, kaip tik savo paskutiniais 
sakiniais sukėlė jo susidomėjimą. Tokiam 
pasikalbėjimui atėjęs seklys lyg vien smal
sumo vedamas, dabar instinktyviai paju
to, kad jis priartėjo prie pačio svarbiausio 
ir iš anksto nepramatyto tikslo. Atrodė, 
kad jis sučiupo visos tos istorijos pradžią. 
Jis su tokia pat draugiška šypsena paklau
sė:

__ Man toks jūsų nuoširdus pasakojimas 
buvo ne tik labai įd&rSus, bet ir ryškiai nu 
šviečia patį įvykį, kada žmogžudys buvo 
atvestas į kalėjirtią. Man pasidarė supran
tama, kaip jūs savo mylimos žmonos pa
veiktas iš kaliniui turėtos neapykantos

(Tęsinys)
Baudžiamojo Statuto ypatin

goji dalis suskirstyta taip:
1. Gyvybės atėmimas. 2. Kū

no sužalojimas. 3. Palikimas pa
vojuje. 4. Dvikova. 5. Grąsymas. 
6. Buto neliečiamumas. 7. Prie-

varta. 8. Laisvės atėmimas. 9. 
Pavertimas vergu (Lietuvoje ne
turėjo pritaikymo). 10. Vaikų 
pagrobimas. 11. Nusikaltimai 
santuokai. 12. Svetimavimas. 13. 
Prostitucija. 14. Nuoskauda. 15. 
šmeižimas^ 16. Įžeidimas. 17.

“Susirinkimuose buvo nurodyta, kad kolekty
vuose žymiai geriau dirbama, vystant socialistinį 
lenktyniavimą, kuris pasidarė masiškesnis, konk
retesnis ir kryptingesnis. Kai kuriuose kolektyvuo
se jis virsta tikromis darbo varžybomis, tampa 
efektyvia draugiškos savitarpio pagalbos priemo
nė, iškelia daug vertingų iniciatyvų, ugdo dirban
čiųjų kūrybinį aktyvumą. Kasmet daugėja garny 
binių kolektyvų, dirbančių pagal pasitiktinius pla
nus. Didžiulė atsakomybė už planų ir įsipareigoji
mų įvykdymą būdinga daugumai komunistų, kas 
ryškiai pasireiškia atkakliu jų darbu, nesitaiksty
mu, su bet kuriais švaistymo, neūkiškumo, menkos 
darbo kokybės faktais”. (Tiesa, 1975 m. lapkričio

Praeitais metais Lietuvoje komunistai įtraukė į par
tijos eiles kiekvieną darbo metu iniciatyvos parodžiusį 
darbiinnką. Jie neklausinėjo jo apie įsitikinimus, apie 
politinę priklausomybę ar apie ištikimybę kraštui, bet dė
mesys buvo kreipiamas į atliktą darbą. Parti j on buvo 
priimtas didokas skaičius apie partijos politiką nieko ne
nusimanančių žmonių. Okupantas kalbėjo apie reikalą 
uos auklėti, įkalti jiems pagrindinius “marksizmo” ir 

“leninizmo” principus, bet praktiškai visas tas partinis 
auklėjimas ėjo visai kita kryptimi.

Praktiškai naujai priimtieji “komunistai” buvo įti
kinėjami, kad svarbiausias jų uždavinys -^JDriversti ki
tus daugiau dirbti, gaminti geresnes prekes ir daboti, 
kad būtų mažiau broko. Naujai priimtiems nariams jie 
davė geresnį atlyginimą, padarė juos viršininkais ir ver
tė juos spausti kiekvieną darbininką.

Viso pasaulio darbininkų organizacijos priešinasi 
bet kokiam lenktyniavimui. Jie žino, kad nei vienas dar
bininkas, skubėdamas daugiau negu jis pajėgia, negalės 
pagaminti geros prekės. Amerikos didžioji pramonė ne
nori, kad darbininkai skubėtų. Jie nenori, kad darbinin
kas pravaikštinėtų iš vieno kampo į kitą; jie'daboja, kad 
prie darbo nesnūduriuotų ir neplepėtų, bet jie neragina 
skubėti, nes žino, kad skuba labai dažnai neša broką.

,-5 Kad laisvojo pasaulio darbininkijos pasmerktą lenk- 
tynavįmą; galėtų pateisinti, komunistai jį pavadino “so
cialistiniu”: Jie žino, kad socialistai yra priešingi dar
bininkų lenktyniavimui, tuo reikalu pasisakė pirmieji 
Vokietijos, Anglijos ir Prancūzijos socialistai, bet komu
nistai patį bjauriausią išnaudojimą pavadino “socialisti
niu” ir dabar rengia suvažiavimą, kuriame kiekvienam 
dalyviui bus kalama į galvą, kaip reikia efektyviau lenk
tyniauti, kaip reikia lenktyniauto jams kitus .pralenkti, 
kad darbininkas gerai atliekamu darbu nesidžiaugtų, bet 
būtų kitų darbininkų verčiamas dar smarkiau dirbti. 
Kompartijos suvažiavimas ruošiamas didesiiižtfn darbi
ninkų išnaudojimui. Jeigu kuris iki šio meto nemokėjo 
Lietuvos darbininkų priversti lenktyniauti, tai ruošia-
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26. Dokumentų suklastojimas ir 
sužalojimas. 27. Tikybiniai nu
sikaltimai. 28. Valstybei ir tau
tai nusikaltimai, špionažas. 29. 
Rinkimų laisvės apdraudimas.
30. Privalomo įsako nelaikymas.
31. Valdžios įsakymų neklausy
mas. 32. Pasipriešinimas valdžiai. 
33.Prievarta valdžiai. 34. Kyšių 
davimas. 35. Valdžios pasisavi
nimas. 36. Valdžios negerbimas. 
37. Elgetavimas, dykinėjimas, 
valkatavimas. 38. Tarnybiniai 
nusikaltimai.

Kiti įstatymai
1. Ypatingi valstybės apsau

gos įstatai, šie įstatai buvo pa
skelbti 1919 m. ir veikė, kai kra
štas būdavo paskelbtas karo sto
vyje esant. Įvesta mirties baus
mė už ginkluotą sukilimą ar jam 
rengimąsi, už priešvalstybinį ka
riuomenės bei visuomenės kurs
tymą, už susisiekimo priemonių 
gadinimą bei kariuomenei pri
klausančio turto naikinimą, už 
šnipinėjimą, plėšikavimą ir pan.

2. Tautai ir valstybei saugoti 
įstatymas, paskelbtas 1934 me
tais kovoti ir bausti už nusikal
timus, nukreiptus prieš lietuvių

įname suvažiavime jam bus duoti nurodymai, kaip pri- i biausių 
versti kiekvieną lietuvį skubiau dirbti okupantui.

persiorientavote į jam nuširdų draugišką 
nusiteikimą, dargi įsivaizduodamas , kad 
ir pats būtumei galėjęs atsidurti už grotų, 
jei ne tos tokios laimingos vedybos. Bet 
man būtų malonu sužinoti, ką pats kalinys 
galvoja apie savo baisų nusikaltimą, kaip 
jis jaučiasi kalėjime ir kokiu būdu mano 
išsisukti nuo jam gresiančios bausmės. Ti
kiu, kad pačiam, įgijusiam jo pasitikėji
mą, jis bus atvirai atskleidęs ir jo tą nu
sikaltimą iššaukusias priežastis ar pa
slaptis.

— Nepaprastai graužiasi, — atsakė Ri
chardas Glustas.

— Aš pastebėjau, kaip jis, dažnai įsi
kniaubęs į savo guolį, be abejo, savo su
geltą širdį lengvina graudžiomis ašaromis, 
jis visą laiką lyg atgailauja. Man rodos, 
kad jis atiduotų ir savo gyvybę, jei tik ga
lėtų nuplauti tą kruviną dėmę. Jis ir pats 
stebisi, kaip jis gailėjo prieiti prie tokio 
pamišimo, kad keršto apakintas galėjo 
nužudyti savo geriausią draugą, lyg tikrą 
brolį nuo pat vaikystės dienų.

— Ar kartais jūs negalvojate, kad tai 
gali būti tik gudrus apsimetimas, kad iš
vengtų jam gresiančios sunkios ir pelny
tos bausmės? Tikriausiai ir jūs. kaip sa
kėte, norėdamas jį apmušti iki sąmonės 
netekimo, irgi gal tada galvojote, kad tai 
esąs tik nedoras apsimetimas? O ir tas, 
kaip minėjote, jo regėjimas, ar nėra tik 
panašus vaidinimas? Tokius regėjimo reiš

tautą arba Lietuvos valstybę po- tyje, sodinant apsaugines uiiš- 
litine prasmė, ui valstybės želi- kų juostas didžiosiose lygumo 
klo, vėliavos ar kitokių simbolių 
paniekinimą arba įžeidimą, vy
riausybės narių paniekinimą ir 
pan.

3. Karo baudžiamasis statu-

4. Strafgesetzbuch — Vokie
čių Baudž. Statutas, veikęs Klai
pėdos krašte.

Baudžiamojo Statuto papildy
mų ir pakeitimų nepriklausomy
bės laikais išleista keletą desėt- 
kų. Visų jų šioje apžvalgoje ne
įmanoma suminėti, o, be to, jie 
įterpti atitinkamose vietose kai
po veikiantieji nuostatai.

1940 m. gruodžio 1 d. pradėjo 
veikti Lietuvoje SSSR baudžia
mieji įstatymai. II pasaulinio 
karo veiksmams persikėlus į Lie
tuvą ir ryšium su tuo Sovietų 
okupacinei valdžiai pasitraukus, 
vėl buvo atstatyti anksčiau vei
kusieji Lietuvos įstatymai ir vei
kė ligi antrosios Sovietų okupa
cijos.

se daugelis sodinukų uegalė- 
davo prigyti, kol į dirvą dirb
tinai nebūdavo {veisiama gry
bų.

Savaime suprantama, kad 
paplitimo galimybės štivatžy- 
tos tiems augalams, ktiriė šak
nimis susieti su žeme, arba 
smulkiems žinduoliams, ku
rie nesugeba tiek keliauti. O 
kaip paukščiams! Daugelis jų 
laisvai perskrenda vandeny
nus ir atrodytų, jog nuo tų lai 
kų, kai maždaug prieš 150 
milijonų metų jie įgavo spar
nus, — gali skristi, kur tik pa
tinka.

Naudotasi: Vyriausybės Ži
nios. Ugolovnoje Uloženie. Lie
tuvių Enciklopedija. V. Stanke
vičius, Baudžiamoji Teisė. Pa
skaitos.

(Pabaiga)

Tačiau dauguma paukščių 
gyvena tartum neregimuose 
narvuose ir netgi kai kurių ke
liaujančių paukščių rūšims 
tolimųjų skridimų maršrutai 
apibrėžti gana siaurais korido
riais. Mūsų vaizduotėje žvėrys 
teisingai asocijuojasi su tund
ra, rojaus paukščiai — su Me- 
lanezijos salomis, kolibriai — 
su Naujuoju Pasauliu. Vienas 
labiausiai- paplitusių paukščių 
yra šiaurės Amerikos pelkinė 
lingė; ji labai neišranki mais
tui ir lengvai prisitaiko prie 
įvairių sąlygų, tačiau netgi ji
nai sutinkama tik tam tikrame 
kraštovaizdyje — drėgnuose 
miškuose.PETRAS FARBAS

KODĖL JIE GYVENA TEN, 0 NE KITUR
“Visi esate gamtos vaikai, to

dėl nebiaurokite jos”, — kita
dos perspėjo anglą poetas Ro
bertas Brauningas.'Tačiau žmo
nija nepaklausė išmintingo po 
eto. Mūsų laikais, kai “Kolum
bijos” kava ir “Vašingtono” 
obuoliai, nesunku ir visai už
miršti, kad nei obelys, nei ka
vos medžiai neaugo Naujaja
me Pasaulyje, o buvo žmonių 
atgabenti į Ameriką.

Retas, išskyrus botanikus, 
žino, kokie augalai, augantys 
Amerikos pievose ir ganyklo
se jau neminint tų, kurie sėja
mi dirvose, pakliuvo į Ameri
ką per Senojo Pasaulio malo
nę. Faktiškai žmogus visur 
apsupo save iš tolimų kraštų 
atgabentais augalais, nors dau
gelis šių atvykėlių, ir laukinių 
augalų, ir kultūrinių, taip pa
plito, kad juos imta laikyti 
čiabuviais.

Ten kur nėra žmogaus, o 
daug kur ir nepaisant jo įsiki
šimo, visus augalus ir gyvū
nus sieja glaudžiu tarpusavio 
byšią tinklas Daugybė mecha
nizmų skiria vienas rūšis huo 
kitų; tokie izoliuojantys ihe- 

tčhafiižmai yfa viena iš svar- 
i rūšies ypatybių, nes 

galų gale būtent jie nulemia tą

kinius psichiatrai laiko tikrais pamišimo 
ženklais.

— Jūs būsite manęs nesilpta tęs at gerai 
nenugirdęs. Aš nepasakojau apie jokį re
gėjimą, o tik tai, kad jis pašokęs iš miego, 
trindamas akis, pribėgęs klausė, ar mes 
nematėme išeinant juodai apsirengusį vy
rą. Vėliau jis man pasakojo apie tai, kaip 
apie keistą sapną. Taip pat pasakojo, kaip 
prieš paleidžiant tą mirtiną šūvį, turėjęs 
sujauktą sąmonę. Prileido, kad gal ir per
kūno trenksmas jį buvo paveikęs, nes nuo 
to trenksmo jis buvo perblokštas kamba
ryje ant kilimo. Paskui jo elgesys irgi bu
vęs ne visai normalus. Po kivirčų su savo 
sužadėtine jis sakėsi nemažai svaigalų iš
gėręs. Dar Dennis prisiminė tada norėjęs 
pasikalbėti su prie kito stalo sėdėjusiu, 
juodai apsirengusiu vyriškiu, bet neįsten
gęs. jį užklupęs toks nuovargis, kad akys 
prieš jo valią užsimefktišios. Jiš užmigęs 
ir susapnavęs keistą saprtų, lyg būtų nuo 
žemės atsiplėšęs. Pabudus vis dar negalė
jo išsivaduoti iš klaikios būsenos. Jis gir
dėjo keistus garsus, bėt jis tada negalėjo 
suvokti, kad jie buvo kilę jo paties įsiau
drinusioje sieloje.

Pasakodamas apie Dennį ir jo sapnus, 
Richardas Glustas visą laiką žiūrėjo į prie
šais sėdintį seklį. Jam užsiminus apie aną 
jubdai apsirengusį vyriškį, jis staiga suju
dėjo savo kėdėje ir, kaip jam rodėsi, įbe
dė savo aštrų žvilgsnį į jį. Tada jis pama

rūšies egzemplioriij visumą, 
sulaiko skirtingų rūšių kryžmi- 
nimąsi ir tokiu būdu suteikia 
vienai ar kitai augalų ar gyvū
nų rūšiai nepekartojamą bo
bų dį.

K kitos {pusės, visos gyvos 
būtybės geba laisvai pasklisti 
ir kiekvienos jų gyvenimo Cik
le būna mažų mažiausiai bent 
jau viena stadija, kuomet jos 
panašiai sklinda bei plinta, ši
tokia laisvo plitimo tendencija 
yra ribojama ir ekologinių bar
jerų, pavyzdžiui, kalnagūbrių, 
jūrų, ir vidinių barjerų, kylan
čių iš rūšių fiziologijos ir psi
chologijos.-

Paplitimo galimybes gali su
varžyti ir organizmų tarpusa
vio priklausomybė; geras pa
vyzdys čia galėtų būti kai ku
rie medžiai. Dauguma miško 
medžių rūšių glaudžiai susie
tos su tam tikrais dirviniais 
grybais, augančiais ' šaknyse, 
šaknų paviršiuje, ir smarkiai 
padidinačių medžiams galimy
bes imti iš dirvos maistingą
sias medžiagas.

Tačiau toksai tarpusavio ry
šys tuo pačiu sudaro lyg ir už- ■ 
tvarą medžiams plisti — jie ne-1 
gali augti ten, -kur nėra 
grybų. Trečiajame dešina tme-

Pietų Amerikoje yra apie 
300 rūšių, kolibrių, o Afrikoje, 
tropiką miškuose^ kurie taip 
panašūs į Pietą Amerikos miš
kus, kolibrio nerasi nė t>u žibu
riu, nors šie paukščiai puikiau
siai skraido. Kikilią, sutinka
mą netgi tolimose vandenyną 
salelėse, visai nėra Australijo
je. Seiblo geltonoji starta vei
siasi tiktai Šeiblo Saloje, Nau
joje Škotijoje. Reta Šios taisyk
lės išimtis yra žvirblis ir lap- 
landinė pelėda: ekologiškai 
susieti su žmogumi, jie labai 
plačiai pasklido.

Kai kurios tokio apibrėžto 
paukščių paplitimo priežastys 
yfa aiškios: nepaisant hiįošta- 
bių skraidymo sugebėjimą, jū
rų paukščianiš hėniigalima 
kliūtis gali būti- žemynai? o sau
sumos paukščiams — vande
nynai. v‘

Andą kalnai, geologą maste
liais matuojant, iškilę ne taip 
jau seniai, atkirto Kolumbijos 
paukščius nuo Ekvadoro. Mū
są laikais šie paukščiai veisia
si skirtingose šitų kalnų pusė
se, izoliuoti ir nepriklausomi 
vieni nuo kitų. Ilgainiui tatai 
gali sudaryti galimybes atsi
rasti naujoms rūšims ir porū- 

j šiams. Per ilgą laiką čia atši- 
i randa naujos ją veislės ir rū- 

šitąpy5-
(Nukelta į 5 psl.)

nė, kad sekliui nebeįdomu, apie ką jis 
pasakojo, todėl, lyg susigėdęs, nuleido akis 
ir nutilo. O buvo visai priešingai. Tais pas 
kutiniais sakiniais tartum palietė pačią 
svarbiausią stygą. Jo viršininkas Gerardas 
Passis tokį juodai apsirengusį vyriškį buvo 
liepęs surasti ir suimti. Dabar sekliui ding 
telėjo mintis, kodėl jo viršininkas pasiun
tė jį ne į šiaurinę miesto dalį, kur buvo pa
stebėtas anas vyriškis, o į pietinę, kur 
viskas buvo taip susipainioję, kad nebuvo 
galima kitaip įsivaizduoti, jog čia buvęs tik 
lakios fantazijos padarinys. Seklys irgi 
nūstebo, kad pasakotojas staiga nutilo. 
Tada jis paprašė jį tęsti toliau savo pasa
kojimą.

— Bet Dennis tuos sapnus laiko lyg pa
čio Dangaus jam suteikta malone. Pirma
sis atsitikęs Sietyno restorane, buvo per
spėjantis apie artėjančią nelaimę, kurios 
būtų išvengęs, jei būtų paklausęs to pa
slaptingo balso. Antrasis — jau sapnuotas 
kalėjimo viertūtėje, buvęs kaip vilties 
ženklas, kad per atgailą sulauksiąs baisios 
nuodėmės atleidimo.

šį kartą seklys jau negalėjo nuslėpti 
savo plačios šypsenos dėl tokio naivaus ti
kėjimo į sapnus. Jam be to, rėdėsi, kad ir 
pasakotojas taipgi tiki į sapnus. Dargi pir
šosi išvada, kad sargas pateko į visišką 
kalinio Dennio įtaką, ir kad tai ne visai 
suderinama su jo tarnybine drausme. At
rodo, kad tai kiek suvokė ir Richardas

Glustas, galvojo seklys ir norėjo išsklai
dyti tuos įtarinėjimus. Todėl bandė jį įti
kinti, kad gali būti ir Dennio tiesa.

— Dennis, — papasakojo jis toliau, — 
žino, kaip mokslininkai žiūri į sapnus. 
Jiems nepriduoda jokios reikšmės ir aiš
kina, kad" jie esą kilę iŠ pasąmonėje sly
pinčių matytų, pergyventų įvykių Vaizdų, 
ir miegant jie neretai kaip vaidiniai vėl 
pasireiškia ir žmogui yra bereikšmiai. 
Sutikdamas su tuo aiškinimu betgi jis ma
nė, kad esama ir kažkokių išimčių, kilu
sių iš pačio žmogaus nuojautos ar iš ant
gamtinio pasaulio. Jis yra giliai religiniai 
išauklėtas. O ir šventraštyje ytd iriinirtii 
reikšmingi sapnai, kaip paties Dievo Ap
vaizdos žmogui ar žydų tautai Dangaus 
įspėjimo ženklai. Taip pagal šventraštį 
buvę ir su Kristumi, kuomet karalius Eto- 
das įsakė išžudyti visus tuo laiku gimusius 
berniukus. Angelas įspėjo sapne Juozapų ir 
Mariją, kad jie bėgtų į Egiptą saugodami 
dieviškąjį vaikelį Jėzų nuo pikto Erodo 
durklo.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
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BALIONAS (Atkelta iš 4 pal.)
Tačiau yra dar ir subtiles

nių ekologinių arealų abibrėž- 
tuiuo priežasčių. Rudasis Ka- 
raibų pelikanas — jūrų paukš
tis, nerizikuojantis, tarp kitko, 

DR. K. G. BALUKAS ■ pernelyg nutolti nuo krantų.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GDflKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madfcal Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

7TT

Valandos pagal susitarimą..

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
T«l«f. 69S-D533 

Fox Valley Medical Cantor 
MO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas-. HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrai, penktadienį nuo 1—5, t 

ir šeštad. tiktai susitarus.

vai.,

ML PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873
DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

Dit A. B. GLEVKKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. ¥. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 - •
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR* LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rex telef.: 448-5545

KODĖL JIE GYVENA TEN. O NE KITUR formų (vMJrovei, uz pi Masčiui | arba
* daugybę akirtingtausiy ekoto-ipnai

Pelikano medžiojimo būdas 
(skraidydamas virš vandens 
išžvalgo, kur žuvis, ir puola 
ją) nulemia jo gyvenimo vie
tą — švaraus ir skaidraus 
vandens plotus. Drumsti van
denys, kuriuos į Atlantą išme- 
-ta Amazonė, netinka pelika
nui ir todėl čia eina pietinė jo 
paplitimo riba. Jeigu kada nors 
pelikanai perkirs šią juostą, tai 
pietinėje Brazilijoje jie atras 
sau tinkamas gyvenimo sąly
gas.

Vandenynas gali būti užtva
ra netgi jūros paukščiams plis 
ti, nes vieni paukščiai prisi
taikę gyventi tik šiltų jūrų pa
kraščiuos, o kiti — tiktai šal
tų. Didžioji žuvėdra — plačiai 
paplitęs šiltų vandenų paukš
tis. Ji veisiasi Atlanto vande
nyne Amerikos pakraščiu nuo 
Virginijos iki Argentinos, šiau
rės pusrutulyje žuvėdrai plisti 
padeda Golfo srovė, o pieti
niam — šilta Brazilijos srovė. 
Tuo tarpu Ramiojo vandenyno 
pakraščiais joms plisti trukdo 
Kalifornijos ir Peruanos šalto
sios srovės, ir žuvėdrų arealas 
nusitęsia nuo šiaurės į pietus 
siauru ruožu — nuo Kaliforni
jos pietų iki Ekvadoro. Kar
tais tą paplitimą gali varžyti 
net tokios klimatinės sąlygos, 
kaip rūkai. Nustatyta, kad 
poliarinės žuvėdros jauniklių 
svoris didėja tik saulėtomis 
dienomis, o miglotomis , kuo
met jų globėjai negali medžio
ti, jaunikliai liesėja. Gal būt, 
Beringo jūros pakraščiuos po
liarinės žuvėdros nesuka lizdų 
todėl, kad čia labai dažnai bū
na rūkas.

B Z

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

y dama

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59fh STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku > 

pagal susitarimą.  _

t

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

V. Tumasoms, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
RaxicL telef.: Glbson 8-6195 

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

Dėl

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

Vai.: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2810 West 63rd St., Chicago, HI. 60629 

THef^ PRoepect ^5084

UVWC3

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet — šeitadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Greta tokių užtvarų, kaip 
jūros, kalnai, klimatas, stoka 
būtino maisto, augalų ar gy
vūnų, su kuriais minima rūšis 
susijusi, egzistuoja dar ir gry
nai psichologiniai barjerai, ki> 
rie izoliuoja vienas rūšis nuo 
kitų. Kai kurie paukščiai, pui
kūs skrajūnai, “neturi kantry
bės” perskristi netgi siauros 
vandens juostos; Pietinėje ir 
Centrinėje Amerikoje plačiai 
paplitę paukščiai — tukanai, 
devynbalsės ir kt — visiškai 
nesiveisia Vakarų Indijos sa
lose, o kitos rūšys aptinka
mos tik vienoje kitoje saloje.

Be psichologinių veiksnių, 
kurie izoliuoja vienas rūšis nuo 
kitų, gali būti dar ir kitokių. 
Pavyzdžiui, dvi giminingos dru
gelių rūšys, galinčios kryž
mintis ir duoti normalių pali
kuonių, natūraliomis sąlygomis 
nesikryžmina. Taip dedasi to
dėl, kad jos išsineria iš savo 
kokonų skirtingu metų laiku ir 
dėl to lytiškai subrendę skir- 
skirtingų rūšių egzemplioriai 
niekuomet nesusiduria. La
boratorijos aplinkoje galima 
šiek tiek paspartinti nėrimosi 
terminus ir tokiu būdu gauti 
hibridinių palikuonių. Gana 
neįprasta yra dviejų priklau- 

i sančių vienai rūšiai lašišų ra
sių izoliacija — (būtent lašišos 
ir Kanados upėtakio. Abu jie 
neršia tuo pačiu metu ir tose 
pačiose Britų Kolumbijos upė 
se, tačiau lašiša atplaukia į 
upes tiktai n’eršti, tuo tarpu 
upėtakis visą gyvenimą pralei
džia gėlame vandenyje. Tokie 
elgsenos skirtumai šioms dviem 
rasėms laisvai kryžminantis, 
galimas daiktas, ilgainiui nu
ves iki to, kad atsiras dvi skir
tingos rūšys.

Taip pat aišku, kad ryškiau
siai izoliacija reiškiasi toli
mųjų salų rūšyse. Jinai turi to 
kių pat rimtų pasekmių, kaip 
ir šių salų faunos atmiešimas 
jai svetimomis rūšimis. Gyve
nimas tokiose salose turi savų 
būdingų ypatybių, ne visuomet 
būdingų kitur. Ekologiniai tar
pusavio ryšiai ir tie bruožai, 
kaip gyvos būtybės pasirenka 
sau gyvenimo vietą, labiau pa
sireiškia būtent salynuose.

Kapitonas Kukas, 1774 me
tais aplankęs Velykų salą, sa
vo dienoraštyje įrašė: “Gamta 
itin šykščiai apdovanojo savo 
gėrybėmis šitą žemės kampe
lį”. Tiesiog neįtikėtina, kaip 
iš vis augalai ir gyvūnai čia 
galėjo pakliūti, nes nuo arti
miausios salos ją skiria pusan
tro tūkstančio, o nuo Pietų 
Amerikos — trys tūkstančiai 
kilometrų. Ligi čia pasirodė 
žmogus, salos flora susidėjo 
maždaug iš 50 rūšių žiedinių 
augalų, paparčių ir samanų; 
salos fauną sudarė penkios 
gyvūnų rūšys: keturios rūšys 
vabzdžių ir viena sraigių. Dau
gelis kitų miniatiūrinių vulka
ninių Ramiojo vandenyno sa
lų ir atolų — visiškai be gyvy
bės ženklų.

Išimtį sudaro Havajai su 
gausia vietine flora ir daugybe 
savotiškų paukščių. Havajai 
iš visų pusių apsupti vandeny
no ir niekur nepriartėja nė prie 
vieno kontinento, todėl taip 
smarkiai skiriasi nuo žemyni
nių salų, pavyzdžiui — nuo 
Britų, Japonų ir kitų Indone
zijos salų, kurios kitados sąs
maukomis jungėsi su žemynu.

Stambių 
nų salose 
Nebuvo jų 
Naujosios
ten gyveno tik .sugebantys toli 
nolėkti šikšnosparniai. Van
denyno plotai sudaro visiškai 
neįveikiamą užtvhrą plisti gėlų
jų vandertų. gyventojams, to
dėl amfibijos, vandeniniai vato 
džiai ir gėlavandenės žuvys van 
denynų salose arba visiškai ne
gyvena, arba labai retos. Tuo 
atveju, jei kokia nors rūšis vis£ 
tiktai pasiekia vienišą salą, ji 
dažnai duoda pradžią gausiai

žinduolių vandeny- 
paprastai nebūna, 

neisi labai didelėse 
Zelandijos salose.

Viena savofiškiausių p*sau-Į 
lyje biocenozių, turinti daugy-į 
bę skirtingų rūšių, — 
salų biocenozė susidarė iš ke
liolikos retkarčiais į salą Hm* tukinės 
tarnų augalų ir gyvūnų. Hava-1 dėmėtasis
jų archipciafM susideda H ke
liu gana stambių h* daugybės 
smulkių šakį, neskaitant įvai
rių seklumų ir rifų. Tokioje 
situacijoje nedaugelio imi
grantų palikuonys gali laisvai 
diferencijuotis, sukurdami skir 
tingas rūšis, paplitusias skir
tingose salose, o ištisiniame 
sausumos feasyve tokios dife
renciacijos jgali ir nebūti. Vos 
tik keletas imigrantų atsitikti
nai atvežtų į izoliuotas salas, 
pasirodo besą atplėšti nuo gim
tosios populiacijos jų> palikuo
nyse ima kauptis ženklai ski
riantys juos nuo giminaičių, li
kusių gimtinėje.

Jeigu panašūs įsiveržimai iš 
žemyno kartotųsi, susidarę “sa
los” bruožai galėtų ir nusitrin
ti, Tačiau Havajuose taip ne
įvyko, nes kraštutinis salyno 
izoliuotumas sudaro kliūtis 
dažniems ateivių įsiveržimams. 
Susidariusios mutacijos leido- 
do atsirasti naujoms rūšims, 
kurios formavosi vietinėmis 
ekologinėmis sąlygomis, bū
dingomis tolimiesiėms saly
nams.

Vandenyno salų izoliuotu
mas turi ir kitų pasekmių. To
limose salose gali išlikti tos 
formos, kurios seniai išmirė 
žemyne. Pavyzdžiui, Azorų sa
lose ir nūnai gyvena sraigė, 
kurios visi artimiausi giminai
čiai išnyko jau terciare.

Kitos formos, ypač paukš-* 
čiai, gali išlikti ir suklestėti 
salose dėl to, kad čia labai ma- 
Ža arba visai nėra plėšriųjų 
žinduolių. Vakarinėse Mala- 
jos archipelago salose žinduo
lių yra gana daug, o balandžių 
-— maža. Juo toliau į rytus, 
juo mažiau žinduolių, ir jau 
Melonezijos salose balandžių 
pagausėja, o maksimumą jie 
pasiekia’ 'Pdlinežijos' salose, 
kur savų žinduolių iš vis nėra.

Kitas būdingas salų bruožas 
— jų dydžių ribotumai. Dau
gelyje jų gyvenimo erdvės yra 
tiek nedaug, kad. tatai turi 
reikšmės ten besiveisiančių 
žinduolių dydžiui. Jeigu vabz
džiams misti gali pakakti vieno 
vienintėlia augalo, tai žolėdžiui 
gyvūnui^ pavyzdžiui, elniui, 
norint laisvai gyventi ir apsi
rūpinti maistu, reikia dešimt 
akrų (akras — 0,4047 ha) miš- 

fko, o ten žinduolius medžiojan
čiam plėšrūnui — nepalygina- 

^mai daugiau.
Be to, būtina, kad salos dy 

dis užtikrintų ne atskirų gyvū
nų, o gana didelių populiaci
jų egzistavimą, kad būtų ga
rantuotas stabilus dauginima
sis. Kuomet šios sąlygos nepil- 
domos, rūšis -arba išnyksta,

naati smoOkOs žinduoliai^ 
__ yzdžiui Zetland saly, hdaai 

Havajų! di jos bei Japonijos nykštuki-
arklių rasės. Yra ir nykš- 

elnh) rasės, pavyzdžiui 
i Japonijos elnias ir 

iVirdžinijos elniai. Pilkosios 
į gyvenančios Kaliforni
jos pakrantėje Katalino salo
je, niekuomet savo ūgiu nepri
lygsta tai pačiai žemyninei la
pių rūšiai.

Antra vertus, kai kuriose sa
lose veisiasi stambios reptili
jos, išlikę dar iš tolimos savo 
viešpatijos žemėje laikų. Stam 
biausi mūsų laikais vėžiai gy
vena Galapagų salyne, Ekva
doro pakraštyje, o didžiausie
ji driežai — Komodo varan ai 
— pasitaiko tik vienoje Indo
nezijos saloje.

Neįtikėtinas ugnikalnio išsi
veržimas 1883 metais Krakatau 
saloje netoli Javos suteikė gam
tininkams progos pasekti, kaip 
skubiai įsiveisė čia augalai ir 
gyvūnai. Sprogimo galia pri
lygo lOOOOmegatonų vandeni
linei bombai, į orą buvo išmes 
ta. 24 kūbiniai kilometrai salos 
uolienų — iš salos liko tik lava 
ir pelenais apneštas kalnas. 
Buvo sunaikinti bet kokie gyvy
bės ženklai, nors kai kurie ( 
mokslininkai mano, kad viena 
kita šaknis, grybų sporos ir dir
vos mikroorganizmai galėjo 
išlikti giliuose plyšiuose.

Ši praradusi bet kokias gy- 
vybs žymes sala, tapo idealia 
laboratorija augalų ir gyvūnų 
užsiveisimui stebėti. Buvo lau1 
kiama, kad šis procesas ilgai! 
netruks, nes artimiausia-sala 
buvo netoli — už 40 kilometrų 
(saloje, kuri buvo 19 kilomet
rų nuo Krakatan, po sprogimo 
irgi viskas sunyko).

Taip ir atsitiko. Botanikai, 
aplankę salą praėjus devy
niems mėnesiams po ugnikal
nio išsiveržimo, aptiko ten tik 
vieną gyvą padarą: vienišą 
vorą, rezgantį voratinklį su 
slapta viltimi, kad pagaus bent 
vieną musę. O po trijų metų 
situacija smarkiai pasikeitė: 
saloje jau buvo vienuolika rū
šių paparčių ir penkiolika rūšių 
žiedinių augalų. Dar po dešimt- 
metų sala sužaliavo. Išilgai 
kranto siebėsi jaunos kokosi
nės palmės, kai ktir žėlė lau
kinės cukrašvendrės, buvo ras
tos keturios orchidėjų rūšys. 
Per ketvirtį amžiaus į salą pa
vyko • prasiskverbti 263 gyvū
nų rūšims — daugiausia vabz
džių, bet ir šešiolika rūšių 
paukščių, dviem rūšinis rop
lių ir keturioms rūšims srai-j 
gių. O nepraėjus nė 50 metų 
visa sala iš naujo apžėlė tankiu t 
mišku, teisybė , dar jaunu ir 
žemaūgiu. Miške gyveno stu
buriniai, priklausantys 47 skir
tingoms rūšims, daugiausia 
paukščiai ir šikšnosparniai, 
tapi- pat dvi žiurkių rūšys. į

IR PAAIŠKINIMAI 
CRIKSCI0N1U1

m too stele, VielpetV tr nepamiršk vi$v |o geradarysčių.
Jlg atfeidtia visg tave nusidėjimu ir gydo visas tavo ligas".

< w Psalmė 103:2» 3.

> i y 
B JRLOl

DIENA

Gal pranašas Dovydas pritaikė aaa kituos žodžius ir gal manė apie gy
dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraėlio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
lo, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myH Dievą Ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
butį kr turi savo širdyje Derą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrime žodžius.

Km antrą MtradJenĮ Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
toju afiBclnimus.

Visi žiną, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rvsU|l? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mi-ties-, kurią gausite 
MMokanai. Rašykite:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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TĖVAS IR SUNŪS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

EUDEIK
3 S

81

JOHN A. JONIKAS
Gyv. 7058 So. Fairfield Ave.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 23 dieną, 11:30 vaL ryto, sulaukęs 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Eržvilko vis.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Stephanie Simonelis, žentas Peter, sūnus 

George, anūkai — Phillip, jo žmona Marietta, Carol ir Michael Simo- 
neHai, Ronald, Jo žmona Donna, ir Jeanie RusseU, ir Edward Williams, 
pro an ūkas Joshua Simonelis. sesuo Anna Stegvilas, daug sūnėnų ir 
dukterėčių bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo iždininkas Našlių ir Našliukių Klubo, vicepirmininkas Su
valkiečių Klubo, priklausė Sv. Vardo Marąuete Parke, ir Lietuvių 
Amerikos Policijos Organizacijai.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Penktadienį, lapkričio 28 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

■ t Vijp a. a. John A. Joniko giminės, draugai ir pažisUmi nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarasvi* 
mą ir atsrsveikiifinttĮ. <

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkai, praeiUMtx, sesvow

Laidotuvių Direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7^9600.

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVL 
AAAS DIENĄ 
JR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
, (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

< 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-1911
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Mokytojas-Kaunas pasakoja
Tūkstančiai lietuvių lankėsi, 

lankosi ir lankysis uk. Lietu
voje. Vieni važiuoja artimųjų 
aplankyti, kiti tik žingeidumo 
vedini, o dar kiti ir tėvynės pa
siilgimo - nostalgijos verčiami. 
Nuvažiuoja, pasimato su gimi
nėmis ir greičiausiai, nenorė
dami vienokių ar kitokių nema
lonumų pasitikusiems sudaryti, 
tyli.

Bet nuvažiuoja ir tokių, ku
rie tuoj pasišauna okupantui ar 
jų pakalikams pasitarnauti. Va, 
toks ‘‘Draugo” ir ‘“Vienybės” 
uolusis bendradarbis, vadovėlio 
“Tėvų nameliai brangūs” gynė
jas, buvęs mokytojas, dabar 
pensininkas gyvenus Chicagoje ■ 
Jonas Kaunas, nuvažiavęs į ok. 
Lietuvą Viliui Baltrėnui porina: 
Girdi jis daug kur nebuvęs, bet 
Vilnius gražus; “o nauji pasta
tai primena naujus laikus, — 
kad Lietuva gyva kūrybinga”.

Matęs dangoraižius. Statyba 
panaši j Amerikos, gi Vilniaus 
operos rūmus norėtų matyti1

New Yorke vieloje Metropoli- 
ten rūmų.

Baltrėnas klausia, ar jis ne
pastebėjęs, kad visur tikinčiųjų 
mažėja? Kaunas jam pritaria: 
“Buvau šv. Onos, Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčiose. Jos tuščios”. 
Jis norėjęs j pamaldas nueiti, 
nepasimelsti, bet nuotaikas pa
matyti. Pamaldų tvarkaraštį 
jis matęs, bet jo neskaitęs. Kur 
logika? Kada pamaldos vyksta 
nežino ir tvirtina, kad jo lanky
tose bažnyčiose buvę tuščia. 
Aišku, kad bažnyčiose nesant 
pamaldų, jos visur būna tuš
čios. Bet vistiek pataikūniškai 
pritaria Baltrėnui.

Toliau pasakoja, kad Ameri
koje valstybė bažnyčioms nieko 
neduoda. Reikia patiems išsi
laikyti. Tas tiesa, kad valstybė 
“nieko neduoda”, bet dar dides
nė tiesa, kad Amerikoje bažny
čios jokiais mokesčiais nėra ap
sunkintos. Niekas net ir neban
do iš tikinčiųjų bažnyčias ati
minėti ir net didžiausiai pamė

HELP WANTED — MALE-FEM&LE
Reikia Darbinlnky ir DarbininMv

PRITYRĘS PRITAIKYTOJAS IR SIU- 
VEJAS arba siuvėja, norį tarnybos su 
gerais priedais. Reikia dirbti ilgas va
landas. Geras atlyginimas kompen
suoti ilgų valandų darbą. Reikia kal
bėti angliškai. Skambinkite Trudy 

angliškai. Tel. 528-6617 
tarp 9 vai. ryto ir 5 vai. vak.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

MODELS
PART TIME NEEDED

For the largest producers of Restau
rant Fashion Shows. Will train. Free 
foto work. Top pay. Time and grade 
raises, plus commission. Car needed.

Call interview between 
10 A. M. to 5 P. M.

627-5683

RENTING IN GENERAL 
N u o tn 9 ».

IŠNUOMOJAMAS kambarys
Pietyakarių apylinkėje. Galima nau
dotis virtuve. Pageidaujama subren
dusi moteris. Prašoma kreiptis an

gliškai.
Tel. 737-5211

kai, ateistinius muziejus buvur je nuotaikoje ir pąsišnekučiuo-
BUSINESS CHANCES

lau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje
j CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 

1 $10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.
Knygoje aprašyta pirmas. Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

| lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
I nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
I pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi

jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
| kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
I kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
i Orderį
Į AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

Biznio Progos

SIUNTINIAI I LIETUVĄ T
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
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

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

siose bažnyčiose, steigti.
Jam ten ir švietimas patiko: 

“Žinių mokslo lygis . geras, iš
auklėjimas dvelkia. ^inteligen
cija”.

Apie Amerikos lietuvių spau
dų, lyg kieno įgaliotas, pasako
ja: “Pas mus spauda dviejų 
krypčių. Viena — neutrali, ki
ta — viskų neigianti. Aš už tei
giamą, neutralių spaudų. O ta, 
kuri be saiko neigia, praranda 
pasitikėjimų”. Įdomu, iš kurgi 
tokias žinias gavo Kaunas?

Baltrėnas klausia, kų jis da
bar apie šiandieninę Lietuvą 
parašys. Kaunas prižada: “— 
Pasipildžiau į teigiamų pusę. 
Tai ir mano rašiniams ateityje 
turės įtakos. Na, aš apie, dabar
tinę Lietuvą neigiamai nera
šiau. Problemų yra visur. Blo
gos valios žmogus mato tiktai 
bloga. O aš žiūriu į viską ob
jektyviai. Ir pas mus, ir pas 
jus. Iš pirmo žvilgsnio kiek 
pamačiau. Man čia labai pa
tiko. Užsirašiau viską, ir mūsų 
spaudoj parašysiu — teigiamai 
parašysiu. Nesigailiu nei išlai
dį, nei kelionės nuovargio. Jei
gu tik sąlygos leis, vėl (mielai 
atvažiuosiu”.

Na, ir kągi Kaunui būtų gali
ma palinkėti. Jeigu jau ten vis
kas labai patiko, tai lieka tik 
susikraustyti daiktelius į čemo
danėlius ir dumti iš kur atbėgo. 
Amerika trukdymų nedarys. O 
kiti irgi nepasiges.

Stasys Juškėnas

ti draugų tarpę.
Po klubo pirmininko kalbos, 

meninę programą atliko Vyčių 
choras, akompanuojant Faus
tui Stroliai, uz kurių nuošir
džiai dėkojame Vyčiams.

Svečius linksmino ir šokiams 
grojo puikus B. Pakšto orkes
tras. Vėliau buvo vertingų do
vanų paskirstymas, kurį pra
vedė pirmininkas A. Baradas. 
ir vicepirmininkas S. P'retke- 
lis.

Visų nuotaika buvo gera ir 
visi linksminosi iki vėlyvo ry
to. šis įvykęs parengimas įga
lina klubų sutelkti lėšų, kurios 
panaudojamos visuomeniniom. 
ir kultūriniam reikalams rem 
ti. Klubas pagal išgales auko
ja spaudai, TV, radijo progra
moms, Jaunimo Kongresui ir 
kitiems reikalams.

A. Šaradas

DĖL LIGOS SAVININKAS PARDUO
DA pajamų namą ir puikiai išdirbtą 
biznį labai geroje vietoje. Brighton 

Parko rajone. Tel. 847-8604.

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu 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 įgaliok 
tiniais.

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 poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vaių kreipiasi i 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 renesanso.

Venezuelos lietuvių 
rudens linksmavakaris
įvyko Lapkričio 16 d. B. 

Pakšto salėje, sutraukė pilnu
tėlę salę klubo narių ir svečių, 
kurių tarpe buvo Tauragės, Jū
ros šaulių,, Lietuvos Vyčių, 
buv. Liet.policijos.

Atidarydamas pareigimą Klu
bo pirmininkas A. Baradas 
sveikino visus susirinkusius ir 
kartu džiaugėsi matydamas 
pilnutėlę salę klubo narių ir 
svečių, linkėjo šį vakarų ne
nuobodžiauti ir praleisti gero-

Midland Savings išrinko 
naują direktorių

Frank žogas, Midland Sa-, 
rings and Loan Assoc. prezL 
dentas, 4040 So. Archer Ave. 
praneša, kad metiniam šėri- 
ninkųx susirinkime Dr. Joseph 
A. Paukštys, 4063 So. Archer. 
Avė., yra išrinktas, bendrovės 
direktorium. .

Dr. Paukštysjyra 1928 m. 
baigęs Indianos- ’Uhiveversiie- 
tą ir jau 47 metai, verčiasi dan
tų gydytojo praktika Brighton 
Parko apylinkėje.

1928 ui. lapkričio mėnesį ve
dė Anne Galdikas ir turi du sū
nus: Ronald ’prekybininkas 
New Korke, Kei — sprausmi- 
nių lėktuvų mechanikas — Vil
la Park.

Dr. Paukštys priklauso Ar
cher Kiwanis klubui, Munde
lein K. C. valdybių ir yra tos or
ganizacijos 4 laipsnio narys.

moteris Laimėjo
teisme $4,300

Kalifornijos moteris Eula 
Wright teisino keliu išreikala
vo iš autobusų kompanijos 4,300 
dolerių. Ji buvusi bevažiuojan
čio buso tualeto kabinoje, kai

Benito Cereno dramoj. Pakvies
tas dalyvauti filme Marilyn Sto
ry. Japa teko būti vaidinimuo
se su gerai žinomais artistais ir 
žvaigždėmis laikomomis aktorė
mis. Amerikiečių scenos meno 
kritikų jis. yra labai gerai verti
namas,

— Poetui Bernardui Brazdžio
niui pagerbti ruošiamas jo kūri
nių vakaras ir išleistų knygų pa
roda gruodžio 6 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero Lietuvių parapi
jas salėje. Programoj dalyvaus 
V. Mikienė, V. Jatulienė, D. 
Mackialienė, R. Urbonienė ir I. 
Tumėnienė. Taip pat bus Meš
kiuko Rudnosiuko insceniza
cija. . .

-— V. Stonkienės ir A. Mažei
kienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė “žilvitis” dalyvavo 
Chicagos universiteto Slavisti
kos katedros profesorių ir stu
dentų banketo programoje. 
Prof. Darden pareiškė, kad se

nkančiais metais vėl įrašė į pro
gramą lietuvių kalbos studijas. 
Stud. Dainė Narutytė supažindi
no dalyvius su Lietuvos istori
jos bruožais. Pobūvyje dalyva
vo - Lietuvos gen. kons. Juzė 
Daužvardienė.

— Chicagos vyr. skaučių sek
stetą “žiežirbos” sudaro Nijolė 
Sparkytė (vadovė), Judita Fa- 
bijonaitė, Sigutė Mikutaitytė, 
Vita Šerelytė, Vilija Vakarytė ir 
Rūta Zubrickaitė. Jos turi pa
rengusios įvairioms progoms 
repertuarų.

— LŠST Kar. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa Clevelande švenčia 
5 m. veiklos sukaktį ir ruošia 
minėjimų gruodžio 6 ir 7 d.

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 2—3 
vai. p. p., šį ketvirtadienį, lap
kričio 27 d. aktorius Henrikas 
Kačinskas skaitys Pulgio An- 
driušio lyrinę apysakų “Naktis 
parugėje”.

KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadofe metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniui 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU

Chicago, Ill. 60608

□ Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

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

PAVARDĖ IR VARDAS -------------------

ADRESAS ------------------ ---------------------------------------------------

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service 

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60609 

(Pirmas aukštas, {ėjimas iš kiemo) 
Tel. LA 3 -1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie
riai. įvairiu valstybes formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons.

busas staiga pakrypo ir ji atsi
trenkė į umaus^ūšsigelbėjimo 
dureles. Nebūtų buvę nieko 
blogo, jei ne durelės: jos išlėkė 
lauk, o su jomis kartu ir Eulas 
Wright užpakalis. Ji buvusi la
bai nerviškai sukrėsta, nes pu
blika žiūrėjusi į jos užpakalį. 
Prisiekusiųjų teisinas Berkeley, 
Kalifornijoje, tai .išklausęs, nu
tarė, kad buso kompanija yra 
kalta ir turi Eolai Wright su
mokėti 4,300 doltirių.

— Jonas Sinkus, kadaise bu
vęs žinomas nuosavybių (real 
estate) Chicagoje biznio savi
ninkas, dabar su savo žmona 
Frances, teisėjo Zurio seserimi, 
gyvenantis St. Petersburg Beach, 
atsiuntė Naujienoms $10 aukų. 
Tos pat apylinkės tautietis užsi
sakė Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašė neminėti. Naujie
nų vadovybė nuoširdžiai dėko
ja ir praneša, kad platinimo va
jaus proga dienraštis yra siun
čiamas susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

— Anthony Mockus yra nuo
latinis gerai žinomo Goodman 
teatro artistas. Pąhar vaidina 
vienų iš pagrindimų vaidmenų

SKAITYK IR KITAU PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS*

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žema — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDD10 AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

pėdu 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

— A. Survila, Allegan, Mich., 
atsiuntė per mūsų bendradarbį 
St. Juškėna visiems naujienie- 
čiams gerus linkėjimus, o Nau
jienų paramai Įteikė 4 dol. Tiek 
pat atsiuntė M. Kasparaitis iš 
Downers Grove, UI. Naujienų 
vadovybė dėkinga už linkėji
mus ir už paramą.

o JAV L. B. (Reg.) Cicero 
Apylinkės RUDENS BALIUS 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 29 d., 
7 vai. vak. šv. Antano parapijos 
salėje, 1500 So. 49th Ct., Cicero, 
III. Trumpa meninė programa. 
Bus šalta ir šilta vakarienė. 
Veiks gėrimų bufetas. Links
mins Dargio orkestras. Auka 
7.50 dol. Apylinkės Valdyba

(Pr).

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

ras, dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. $22.900.

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California AVe. Greit galite 
užimti. $29,900.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas’gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15,000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

nuomosit.
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVE.
’ Tel. 257-5861

o Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylima asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

^7. J. ■ ----------------------

M. A. ŠIM K U S 
Real Estate. Notary Public.

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

šymal ir Htoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

—------- —. ......
TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

4- ■» J""...................... HUM .... - ....

—1—--- - -1' i HT—T

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. S0632. Tel. YA 7-5980

‘ ’ -L- - - - --- "

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 7^ F&SL

Chicagoje ----- ■

NORMANĄ

185 North Wabaiah Arenu*

ei. 263-5826 
(Įstaigos) ir 
677-8489

2nd Floor Chicągo, DI. 60601

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visu rūsiu namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS a 
western ave.5

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

D ĖMĖS f O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

z------ ——

I A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telef.: REpubllc 7-1941

c — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL— WEDNES., NOVEMBER 26, 1075




