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KALBĖTI SU MASKVA
Turtingteji aukoja daugiau pinigų 

politinei Rėagano kompanijai
MOUTTONBORO, N. H. — Ronald Reagan, buvęs Kalifor

nijos gubernatorius, atvyko Į New Hampshire ir pradėjo politinę 
kampan iją svarbiausiu savo pareiškimu.

Jis reikalauja, kad JAV vy- 
' riausybė vestų žymiai griežtes

nę politiką su Sovietų Sąjunga. 
Jam atrodo, kad JAV vyriausy
bė turėtų pasakyti, rusams; — 
Kraustykitės iš Angolos, jeigu 
nenorite turėti reikalų su JAV... 
Tegu angoliečiai patys tvarko 
savo krašto reikalus. Reagan 
mano, kad su dabartine sovietų 
valdžia neverta tartis strategi
niais atomo ginklų klausimais, 
nes jie visrien laužo tuos susi
tarimus.

Jis Kisingerio nesiųstų į pla
nuojamus pasitarimus. Deten
tės politiką rusai naudoja nau
jiems užkariavimams.

Turtingi duoda pinigus Reaganui
Washington, D. C. — Spaudos 

pranešimai sako, kad Amerikos 
turtuoliai, duada—daugiau pini-

Nežinomos
Michelangelo freskos

FLORENCIJA, Italija. — Re
stauruojant seną bažnyčią, už 
slaptų durų buvo rasta koplyčia, 
ant kurios sienų, pasirodo, yra 
uždažytos Michelangelio freskos. 
Vienas, jau apvalyta nuo den
gusių dažų, vaizduoja du ange
lus ir žmogų juodu apsiausu, 
manoma/kad tai Kristus.

Atradimas yra tarsi sukaktu
vinė dovana — pereitais metais 
suėjo lygiai 500 metų nuo 
didžiojo italų skulptoriaus, 
pytojo, architekto ir poeto 
mimo.
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Jeigu neskaityti Sinajaus susitarimo, 
Kisingeris nieko rimtesnio nepadarė

WASIJINGT0NAS, S. D. — Kongreso atstovas Edwardas 
Derwinskjs patarė valstybės sekretoriui Henry Kisingeriui atsi
statydinti iš sekretoriaus pareigų. Reikia neužmiršti, kad at
stovas Derwinskis yra įtakingas atstovi] rūmų užsienio komiteto

Rusei E. Train tvirtina, kad už garsą 
greitesnis sprausrpinis lėktuvas sukels 
keturis kartus daugiau triukšmo negu 
dabartiniai didieji keleiviniai Ameri
kos lėktuvai. Jis pasisakė prieš leidi
mą prancūzu onCcorde lėktuvui nu- ieškoti naujo senato lyderio. Mano- 
sileisti New York© ar Washington© 1 * 4 J
aerodromuose. Prancūzai nutarė vež
ti keleivius Į Braziliją], kai negavo 
leidimo pasinaudoti Kanados ir Ame

rikos aerodromais.

įtakingas respublikonu vadas senate 
Hugh Scoff ^pranešė, kad ateinančiais 
metais jis nesirengia kandidatuoti 
Pennsyvaniįpje. Respublikonai turės

maz kad keli vyresnio amžiaus demo- į 
kratai taip pat įau nekandidatuos 
naujam terminui. Demokratu vadovy
bė yra žymiai faunesnė, negu res

publikonu.

kampanijai, negū prezidento’ 
Fordo. .

_ . Tvirtinama, kad Reąganas ga
vo didesnį skaičių ir nedidelių 
sumų aukotojų. Reagahui ken
kia tas faktas, kad jis, būdamas 
Kalifornijos gubernatorium pra
laimėjo rinkimus 'gubernato
riaus" pareigoms/''

Jeigu jis būdamas guberna
torius, negalėjo laimėti pakanka
mai balsų gubernatoriaus parei
goms, tai jam bus labai sunkuAa-i 
mėti kandidatūrą į prezedentus.

, Visr pripažįstą, kad jis yra ge
ras kalbėtojas. ’

SOVIETU VALDŽIA NEKEIS ANGOLOS 
POLITIKOS, - SAKO KISINGERIS

~ Prezidentas yra pasiryręs irriti^priemchriuj ' 
v sovietų ekspansijai suvaldyti

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Fordas atkreipė dėmesį 
į vakarykščiame Pravdos numeryje pasirodžiusią žinią apie rei
kalą atšaukti užsienio karo jėgas iš Angolos.

Bet sekretorius Kissingeris 
gana ilgai valstybės departamen
te kalbėjęs su sovietų ambasa
dorium Dobryriinu, pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga, nesirengia keis
ti savo užsimojimų Angoloje.

Sekretorius pareiškė, kad jis ne
kreipia daug dėmesio į 'Pravdoje 
pasirodančius rašinius, bet Į jis 

parduota automobilių skaičiaus, j privalo kreipti į oficialius sovie-

Geras pardavimas
Keturios JAV didžiulės auto 

gamybos bendrovės praneša, kad 
gruodžio 11-20 dienomis naujai 
pagamintų automobilių pardavi
mas pašoko, bendrai imant, iki 
3Q%. Tomis dienomis iš viso bu
vo parduota-189,826' nauji ■ au- 

:fombbiIiai.>Tbkio gero prieššven
tinio "pardavimo nebuvo ištisus 
14 metu ir todėl auto pardavė
jai į 1976 m; įrengia optimistiš
kai, nusitaikę.

Keturios užsienio auto gamy
bos bendrovės 1975 m; pardavė 
Amerikoje irgi didoką skaičių.. 
Jų pardavimas sudaro 18% viso

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

j., klausosi debatų
VAŠINGTONAS. — Priešin

gi anglų-prancūzų Concorde virš
garsinio lėktuvo ginčo interesai 
čia gynė savo pozicijas pirma
dienį prieš transporto sekretorių 
William T. Coleman Jr. visą die
ną trukusiam posėdyje spren-.
džiant ar lėktuvui būtų leista ^rys ir svarbus respublikonų partijos komiteto politikas, 
nutūpti JAV aerodromuose, ar 
ne.

Maža kas stebinančio ar naujo 
buvo pasakyta šiame posėdyje, 
kuris pripildė didžiausią val
džios auditoriją. Nuostabu bu
vo, kad abiejų pusių liūdininkai 
naudodamiesi tais pačiais duo
menimis sugebėjo prieiti prie 
griežtai skirtingų išvadų.

Apklausinėjimas' yra reika
laujamas naujų gamtos apsau
gos įstatymų. JAV valdžios at
stovai ir kongresmenai, kaip liu
dininkai ir audiencija, buvo taip 
pat pasidalinę Concorde klausi
mu.

Coleman pasakė, kad jis pa
skelbs savo sprendimą laike 30 
dienu.

Angoloje: “Aš neti- 
mūsų saugumas yra 
nesikišant į Angolos 

Tačiau aš esu susirū-

Rusai negali suprasti 
prezidento Fordo

MASKVA, Rusija. — Komu
nistų partijos leidžiama Pravda 
stebisi, kodėl prezidentas For
das nepatenkintas įvykiais An
goloje. Sovietų redaktoriai ne
gali suprasti, kodėl prezidentas 
riša Angolos įvykius su detentės 
politika. Jie prieina išvados, kad 
prezidentas Fordas visai kitaip 
supranta detentės politiką negu 
sovietų vadai ją supranta.

Pravda primena Fordui, kad 
pats Brežnevas Helsinkyje pa
sakęs Fordui, kad ideologinė ko
va ir toliau bus tęsiama.

Manoma, kai-naujas sekreto
riaus Kisingerio laiškas sovie
tų valdžiai. ir prezidento Fordo 
St. Louis mieste pasakyta kal
ba padės sovietų vadams supras
ti detentės politiką.

Libano musulmonai 
užpuolė kalėjimą

BEIRUTAS. — Gauja musul
monų — 150 žmbnių, ginkluotų 
kulkosvaidžiais ir granatomis — 
šeštadienį šturmavo Libano ka
lėjimą ir išlaisvino 24 kalinius, 
pranešė policija.

Kova truko 90 nūn. Du iš 15 
sargybinių buvo sužeisti. Poli
cija mano kad keliolika užpuo-

Susekė kontrabandą v*
MINEAPOLIS. — Policija su

sekė tarptautinę narkotikų kon
trabandos gaują. Suimta 23 įtar
tini asmenys, kurie bandė įvež
ti slaptai mažiausiai vieno mįlo- 
jono doleri]}? sumoje kokaino. 
Kokainas būvo/1te'žamas iš< R. 
Amerikos, Kolumbijos valsty
bės ; (i Minesotos valstiją?

Narkotikų sekimo tarnybos 
viršininkas pareiškė, kad narko
tikų kontrabandos gauja buvo 
sekama apie metus, iki buvo Su
rinkta risi įstatymais reikalau
jami įrodymai. Pačiame Minea
polyje‘Suimti-8 asmenys, pas 
kuliuos buvo “rasta narkotikų 
nuo 5 tūkstančių iki 100-to tūks- 
tančių dolerių vertės. Tolimes
ni suėmimai tebevyksta visoje 
Amerikoje ir pačioje Kolumbijos 
Valstybėje.

Pasirodo, kad Mineapolis buvo 
narkotikų persiuntimo centru. 
Iš jo narkotikai pasiekdavo loli- 
mą šisurę ir visą Kanadą.

tų valdžios atstovų pareiškimus.

Prezidentas tikisi reikalus 
sutvarkyti .

.Nežiūrint į Kissingerio pesi
mizmą, prezidentas Fordas tiki
si Angolos problemą teigiamai 
išspręsti. Prezidentas neplanuo
ja rmtiMrastiškų priemonių, bet 
j iš yrą įsitikinęs, kad jis turįs 
pakankamai ' priemonių sovietų 
užsimpjirpams .apraminti.

Jeigu sovietų valdžia nepano
rėtų pasitarimų būdu Teikti an
goliečiams patiems išspręsti sa
vivaldos klausimų, tai preziden
tas visuomet suras būdus sovie
tų politikams- suvaldyti.

Prezidentas yra įsitikinęs, kad 
geri santykiai su JAV rusams 
yra. labai reikalingi.

♦ Sovietų valdžia, po didelio 
spaudimo, davė išvažiavimo vizą 
matematikui ■•Leonidui Pliušui, 
du metus praleidusiam Dniepro- 
petrovsko klinikoje, bet klinikos 
direktorius negavo Įsakymo jo 
išleisti.^ todėl jis užsienin ir ne
gali išvažiuoti.

♦ Chicagos meras Daley labai 
nepatenkintas teisėjo nutarimu 
Įšaldyti federalinės valdžios tei
kiamas subsidijas Chicagos poli
cijai. Meras yra pasiryžęs skųs
tis aukštesniam teismui.

Prancūzijos prezidentas, pa
kviestas pasitarimams į Wash- 
ingtoną, nutarė skristi “Con
corde” lėktuvu, kuris dėl didelio 
ūžesio neįleidžiamas į Washing
ton© aerodromus. Transporto 
sekretorius William Coleman tu
rės nutarti, Įleisti Prancūzijos 
prezidentą į Washingtoną, ar ne
įleisti.

-*■ Komunistų tankais ir kul
kosvaidžiai ginkluoti angoliė- 
čiai ir kubiečiai užėmę šiaurės 
Angoloje esantį Karomona mies-

šalininkai ?
Gubernatoriaus Walkerio ša

lininkai demokratai, įstatym- 
davystės • šulai,. G. - A. Bradley ir 
E. J,. Girgi, persimetė į vals
tijos sekretoriaus' ir kandidato 
į gubernatorius M. J.. Howletto 

pusę. Jie pasisakė, kad remia 
Howlett kandidatūrą pirminiuo

se. Ulinojaus rinkimuose.
. Nesantaika demokratų parti
joje ir nuolatinė gubernatoriaus 
trintis su įstatimdavystės rū
mais, paskatino juos tokį žings
nį padaryti. Pasak jų, gub. Wal
ker neišpildė rinkėjams duotų 
pažadų: ne'pripildė dabar tebe
santį tuščią mokytojų pensijų 
fondą ir neparėmė įstatymus, ku
rie būtų pagelbėję mokyklas.

likų bu^o užmušti.
šis Seer kalėjimo, esančio ne

toli Libano miesto Tripolio, už
puolimas buvo antras tos rūšies 
laike 12 vai. Anksčiau ginkluo
ti vyrai įsiveržė } policijos būs
tinę kalnų kurorte Aley ir iš
laisvino kalinį, kaltinamą žmog
žudyste.

galingas valstybes
NAIRODt,Kęnija.->_ Ugandos 

preziaentas ir Pietų Afrikos vals
tybių sąjungos pirmininkas Idi 
Amin norėtų, kad abi galingos 
valstybės pasitrauktų iš Ango
los. Amin yra įsitikinęs, kad 
sovietų valdžios intervencija su
kėlė bereikalingą įtampą. Da
bar 'afrikiečiai reikalauja, kad 
rusai pasitrauktų. Idi Amin no
ri, kad Angolos reikalus paliktų 
patiems angoliečiams

♦ Kinijos žinių agentūros pa
kartotinai skelbia, kad Sovietų 
Sąjunga ruošiasi dideliam ka
rui. Rusai gali įsiveržti į komu
nistų valdomą Kiniją arba va
karų Europą.

100 M. KALĖJIMO

Australija turės 
kviečių perteklių 
VAŠINGTONOS. — Atrodo, 

kad Australija turės kviečių 
perteklių ir gali mėginti daugiau 
jų parduoti Sovietų Sąjungai šių 
metų pradžioje, remiantis že
mės ūkio departamento žiniomis.

Departamento tarnautojai, įs
kaitant žemės ūkio sekretorių. 
Earl Butz, yra pasakę, kad so
vietai dabar neperka grūdų to
dėl, kad jų uostai ir iškrovimo 
patalpos yra perkrautam siun
tom, užsakytam po naikinančių 
sausros 1975 m. padarinių. Bet 
Butz pasakė savaitgalio inter
viu, kad jis tikisi, jog sovietiniai 
pirkėjai grįš į Amerikos rinką, 
kai jų uostų užsiekimšimas pa
lengvės.

Pranešmas iš departamento 
Užsienio žemės ūkio žinybos pa
žymėjo pirmadienį, kad Austrai 
1-jos kviečių derlius atrodo bus

Demokratai priešingi
WASHINGTONAS. — Sen. 

Humphrey, buvęs anksčiau Viet
namo karo rėmėjas, dabar pa
sisako prieš betkoki Amerikos 
įsikišimą 
kiu, kad 
pavojuje, 
reikalus.
pinęs Sovietų veiksmais Afri
koje. Sovietų Sąjungos veiksmai 
ir Kubos kareiviai nesiriša su 
skelbiama politika — mažinti 
Įtampą tarp didžiųjų jėgų”...

...“Ką mes darome? — klau
sia senatorius. — Mes darome 
didžiausią diplomatinį spaudi- 
kad būtų išmesti iš ten kubiečiai 
ir taipgi visi kiti svetimos ka
riuomenės daliniai” a.
" Kit* tfėmokTatų'T^rtfĮos=-yei-v 
kėjaF,’ Bayh, Sanford, Shrtver, 
Ūdall, dainuoja iš tų pačiu gai
dų.

Paskutinės žinios
Žinių agentūrų pranešimu, So

vietų remiamos kairiųjų jėgos 
Angoloje jau tvirtai Įsigalėjol 
Jų sudarytą vyriausybę skubi
na pripažinti ar jau pripažino 
visos marksistinės valstybės.

Gal būt todėl Maskva pradėjo 
šaukti, kad visos svetimos jėgos 
iš Angolos turi būti atšauktos ir 
niekas svetimas neturi teisės 
kištis Į Angolos reikalus. O gal 
todėl, pasak žinių, kad kubie
čiai gyveną JAV organizuoja 
savanorių dalinius, kurie žada 
važiuoti į Angolą kariauti su ten 
esančiais raudonosios Kubos ka
riuomenės daliniais. Esą, pir
moji 250 savanorių grupės ža
da Į Angolą išvykti po kelių sa
vaičių.

Kinijos revoliucijos
■ vertinimas

HONG KONGAS. —- Kinija 
aiškiai apibrėžė savo trigubą li
niją 1976 ir numatomiems atei
ty metams — pasipriešinimas 
Sovietų Sąjungos “hegemoni
jai”, bendradarbiavimas su JAV 
ir, krašto viduje,, pirmaeilis pa
brėžimas ekonominio progreso 
vykstančio rėmuose unikalios 
proletariato diktatūros.

Kinijos oficialių organų skai
tytojai buvo Naujųjų metų die
ną pasveikinti skambančiais 82 
metų pirmininko Mao Cetung pa
tvirtinimais šių trijų esminių 
krašto politikos ^principų, ku
rie pradžioje buvo sugalvoti ser
gančio premjero Chu En-lai ir 
dabar vykdomi vicepremjero 
Teng Hsiao-ping.

Patvirtinimas šių principų, pa
skelbtų prieš metus Ketvirtame

Sekretorius Kisingeris yra 
energingas, sumanus ir darbš
tus sekretorius, bet jis neturi 
kuo nesigirti. Jei neskaityti Si
najaus susitarimo, tai visos jo 
pastangos nedavė reikalingų 
vaisių. Dabar jis perša deten
tės politiką, bet, turint galvoje 
rusų interpretaciją, jokios nau
dos iš tų pastangų nebus. Kisin
geris susitarė su sovietų valdžia 
sumažinti tarptautinę Įtampą, 
bet Sovietų Sąjunga naudoja 
kiekvieną plyšį tai įtampai di
dinti.

Pietų Azijoje sekretoriaus pa
stangos siekti taikos nuėjo nie
kais, šiaurės Vietnamas nekrei
pė dėmesio į susitarimus ir pa
vergė ne tik visą Pietų Vietna
mą. bet ir kitas laisvas. tautas. 
Kipro saloje Kisingeris taip pat 
nepajėgė reikalų taip tvarkyti, 
kad klausimą būtų galima iš
spręsti. Kisingerio siekiama 
detentės politika yra abejotinos 
vertės, todėl jis. nustojo kon
grese narių pasitikėjimo ir pre
zidentui Fordui Kisingeris tapo 
didele našta. Būtų geriausia, 
jeigu jis atsistatydintų, — bai
gė savo pareiškimą atstovas Der
winskis.'

Spauda komentuoja, kad iki 
šio meto Derwinskis pasisaky
davo prieš Kisingerio vedamą 
politiką tiktai privačiuose pasi
kalbėjimuose, bet vakar jis pa
darė viešus pareiškimus. Tuo 
tarpu nežinia, ar jis tai padarė 
su prezidento Fordo žinia, bet 
prezidentui atstovvo Derwinskio 
pažiūros jau seniai buvo žinomos.

Atstovas Derwinskis, kaip lie
tuviai labai gerai žino, padėjo 
Dr. Kaziui Bobeliui, Alto pir
mininkui, išgauti iš prezidenfo 

.Fordo pareiškimą apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aneksijos ne
pripažinimą. Kai Kisingeris, 
nerėdamas įtikti Brežnevui ne
padarytų kokių neautorizuotų 
pasižadėjimų, tai prezidentas 
Fordas pasikvietė sekretorių. į 
Baltuosius Rūmus ir liepė jam 
dalyvauti
pirmininku Bobeliu, SLA pirmi
ninku Povilu Dargiu ir kitų etni
nių atstovais. Kad Kisingeris. 
siekdamas detąntės su Brežne
vu, neri mirštu prezidento For- 
pareiškimo, tai Derwinskis At
stovų Rūmuose pravedė rezoliu
ciją, pasisakančiĄ prieš Lietu
vos aneksiją.

pasitarime su Alto

♦ Valstybės Departamentas 
įspėjo Izraelio užsienio minis
trą, kad jis savo kalbomis nepa
kenktų Izraelio-Bgipto taikos 
pasitarimams.

Vakarų Čikagos 20-ties metų 
jaunuolis Fr. Wiliams buvo nu
baustas 100 metų kalėjimo baus
me. Jis 1974 m. sausio 22 su- ____
varė sunkvežimio vairuotojui (didesnis nei buvo manyta. Vie- 
Bruno Augustinui 3 kulkas į 1 ton 8-10 milijonų tanų, kaip bu- į šalies liaudies kongrese, parodo, 
pakaušį, kuris ir dabar tebene- vo pradžioj numatyta, derlius kad Kinija gali vesti sveiką pe
šioja pakaušyje šūvio suvary- dabar tikimasi sieks 11.1 mil. litikos tąsą pirmą kartą eilėje _________  „_________ „
tas kulkas. metrinių tonų ar daugiau. metų. L ISaulė teka 7:19, leidžiasi 4:36..

Debesuota, galimas sniegas.
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LEIDŽIA LIETI VU! SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St.. Chicago. Ill. 60629
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XIII-JI METAI nebebuvo

Pasikeitimai
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SKAUTU AIDO” REDAKCIJOJE
v. s. Alė Namikienė perdavė vairą

v. s. Sofijai Jelionienei

Su šių metų pirmąja diena Skautų Aide (mėnesiniame žur
nale. kurį leidžia Liet. Skautų Sųgoš Tarybos Pirmija) įvyko re
daktorių pasikeitimas. V. s. Alė Namikienė, redagavusi Skautų 
Aidą dvejus metus, savanoriškai pasitraukė; tačiau, anot jos, 
ir toliau su Skautų Aidu dvejus metus, savanoriškai pasitraukė; 
tačiau, anot jos, ir toliau su Skautų Aidu likdama visa širdimi ir 
plunksna. >• , ; >»> ■,

Bet ji nėra 
(ar “naujo
ji savo raš- 
buvo aktyvi

Naujoji redaktorė yra v. s. i 
Sofija Jelionienė. 
“naujas žmogus” 
kė”) ''kautų Aide, 
tais Skautų Aide
per e'.Ię metų, o paskutiniaisiais 
dvejais metais — redaktorės v. 
s. Alės S'anąfkienės pavaduoto
ja. H

ficmis dienomis gautame Skau
tų Aide (1975 m. gruodžio nu
meryje) atsisveikindama kalba 
patf buv. redaktorė v. s. Alė Na- 
mi^ienė. Paklausykime.

čių Seserijos vadi jos 
tavome abi — ji Kernavėje, aš 
— Aušros Vartuose, abi kartu, 
rūpestėliais besidalindamos, vai
kus užauginome ir Skautų Aido 
redakcijoje penketą metų kartu 
praleidome.

Jai — dabar naują naštą pa
imančiai — linkiu sėkmės ir ge
rų bendradarbių.

Budžiu!
v. s. A. Namikienė

iesns <^1 
tirštėjančių,. sutemų-politinia- 

horizonte. Ragino visus su
sirūpinti,, ir kaip tinka Ame
rikos. piliečiams, veikti.

Antanas Ėevėža deklamavo 
du savo''k Orinius, skirias ar
timui naujųjų metų šventėje.

Antanas. Kevėža deklamavo 
du savo kūrinius, skirtus arti
mui naujųjų metų šventėje. 
Aleksas Krumpliąuskas pa
skaitę iš ySoD^nicyno knygos jo 
paties matytus bei patirtus įvy
kius būnant žiauriojo rėžimo 
kalėjime, kad„prisiminus ken
čiančius brolius ir sėseris; Juo 
zas Gilys" deklamavo ^laironio 
“Miškas ir Lietuvis”.
ft Po Mar.^Bosienės ir M. Liu- 

ilgas gyvenimas, buvo sekama džiuvienės' patiektų sklindžių 
tyloje. Anelę Kirvaitytė ir Al- Su alvudiške gira ir vaisių ar- 
fonsas šidagis pakaitomis dai-i 
navo liaudies ir -patriotįnes dai mokaitienei, 
nas. Balys Brazdžionis patei- 
ju- pasaulio politinę apžvalgą

AŲU -JUSTAI 
j UETLVBO SODYBOJ
I, 197# m. ąausio 1 d. susi rinkę 
I namų gyventojai .su svečiais — 
viri asmenų. 2_.val. dienos 
išgirdo Margučio sveikinimus 

(sulaukus Naujų ^fetų, ir dainą 
I “Pakelkim, pakelkime taures 
į linksmybės” buvo su dėmesiu 
’išklausyta. O kaip matėsi iš 

atėjusių pasisveikinimų, jog 
daugis buvo senti besusitikę, 
tai pasikalbėjimailJiuvo tiek iĮy- 
Vi,zĮffid radijo 
girdėti. ’.j,

3 vai. atėjus '..dr. Adomavi
čiui su pasyeįkidiniu, jo išsami 
kalba apie atėitj rf nuo ko pri
klauso žmogąus' sveikas bei

DETROITO SKAUTAI-TĖS LAPKRIČIO 22—23 PAMINĖJO SAVO VEIKLOS 25 METŲ SUKAKTĮ.
Gabijos tunto tuntininkė Liuda Rugienė sveikina atsižymėjusias skautes ir gavusias naujus skau&y 

kaklaraiščius.
J. Urbono nuotr.

L1L.- PRIE ■ ii
LIEPSNOJANČIO

Rusija, ar Vokietijas pakraščių i Mes pastatysime tokią. ¥ 
kokia provincija? 'tik primyg-1 vą, kuri pralenks pačius 
tinai aiškinant, kad tai nepri- sius ir viską, ką mes __ 

LAUŽO klausoma valstybė prie Baltijos j Vakarų pasauly. Mums reikia 
tik truputį laiko -ir mes per de-

1

6.

Kandidatams 
sąlygos:

m.
rašo lietuvis-

Šv. Kalėdų proga, Skautų Ai
do redakcija ir administracija 
sibdčia nuoširdžius skautiškus- 
linkt,'imus visiems ■— sesėms ir 
broliams — skautams. Tuo pa
čiu dėkojame s. kun. P. Butkui 
iš Sydney, Australijos, už svei
kinimus ir plotinei!. j

Šiais metais daugelis mūsų i 
vienetų šventė 25-tąją skautiš
kos sukaktį išeivijoje. Tebūnie 
tie sidabriniai metai padrąsini- ’ Jaunimo Centro vadovybės pa- 
mas naujiems darbams ir ryž-1 kviestas snecialus komitetas, šu
tui “naikinti pikta pasaulyje, o darytas iš Pr. Nfedo (pirm.), Ir. 
pirmiausia savyje”.

Vvksta Sąjungos vadovybės I 
rinkimai. Žinome, koks sunkus į 
ir didelis darbas yra ant LŠS ; 
Suvažiavimo Prezidiumo pečių. 
Skautiška padėka ir pagyrimas i 
priklauso Prezidiumo Pirminin- j 
kui v. s. A. Bobeliui ir komisijų ' 
nariams.

Sulaukėme “Lietuviškoji Skau- j 
tija”! Knygos vertinimą pali
kusi nuošaliai, džiaugiuosi nau
ju šviesos ruoželiu mūsų Sąjun-Į 
gos praeitin.

Su šiuo numeriu baigų vyr. 
redaktorės darbą Skautų Aide. 
Dveii metai prabėgo greitai iri 
labai Įdomiai. Nuoširdžiai dėkoju i 
Tarybos Pirmininkui v. s. A. Į 
Sa daičiui, kad pasitikėjo, pata-1 
rė ir nekartą apgynė.

Ypatingas ačiū visiems, ku
rie rašė, piešė ar siuntė nuotrau-1 
kas Skautų Aidui, kurie supra-1 
to skautiškos draugystės vertę 
ir kurių jaunuosius matėme 
Skautų Aido puslapiuose.

Nauja Skautų Aido vyr. re-Į 
daktore pakviesta v. s. Sofija 
Je'ionienė. Su sese Sofija skau-i 
Mškoje kelionėje susitikome į 
prieš 18 metų, jai būnant Skau-1

LAIMĖS
l RINKIMUS?

(Tęsinys)

Skaitome skautininko dr. Henri- jūsų Lietuva.. 
ko Lukaševičiaus knygą (3)

VIENAS MAŽAS GYVENIMAS

Išleido Akademinės Skautijos
Leidykla

krantų, jie numodavo ranka r
— O gal ir yra“ ten kur ta

— 0 kodėl tavęs, Heniuk, ten 
! nepriima? — paklausė.

— Priimtų, dėde, net adjutan- 
jtu būt siūlė, bet aš negaliu... — 
ir pasakiau kokios sąlygos.

Dėdė susimąstė, o paskui stai
ga pasakė,

Graži, labai graži jų gamta. 
Šauni ir puošni jų._sastinė Pra- 
ga. Tikras auksinis miestas. Ne 
be reikalo jį taip vadina. Bet 
kai to auksinio miesto rotušėje 
mus priėmę burmistras, jis 
net nepanorėjo, kad būtų išvers
ta mūsų vadovo pasakyta trum
pa sveikinimo kalba. Girdi, ne
reikia, supratau.

Nieko jis nesuprato, bet ne
rado reikalo gaišinti laiko ver
timui. Jam buvo nesvarbu, nors 
mes buvome oficialūs čekoslova-

RenknHi: veikliausias kiaušiai savo vyresnybei. Aš pa- 
jaunucl's ir veikliausia ' dėsiu.

jaunuolė Man tai buvo didžiausią staig
mena. Neprataręs nei žodžio 

‘Kandidatus siūlyti ligi sausio 15 | (negalėjau!), aš priėjau prie dė- 
įdės,. jį apkabinau ir pabučiavau 
(jam ranką^ Dėdė- buvo'jautrus 
žmogus. Mačiau kaip ir jo apati
nė lūpa sudrebėjo.

— Įpilk man arbotos "(dėdė 
ar- 

botbs”, o ne arbatos) — prata
rė, norėdamas nežymiai nukreip
ti kalbą nuo sentimentų...

O aš ir šiandien manau, kad ta 
kelionė buvo pati geriausia do
vana, kokią jaunam žmogui ga
lima suteikt. Savo dėdei lieku 
dėkingas ir dabar, kai jo kaulai 
jau seniai ilsisi kapuos...

Grįžtant iš svetingos Vengri
jos, teko aplankyti ne taip jau 
svetingą Čekoslovakiją. Atva
žiavom ten mums specialiai skir
tu vagonu, bet žmonės nepaisy
dami lipo mums ant galvų. Mo
terys dėjo mums ant kelių tur- 
gun vežamą sviestą. Kai mes at- 
sistodavom,'tai jos ramiausiai 
sėsdavo į mūsų vietą. Sunkiausia 
buvo čekoslovakams išaiškinti, 
tai kur yra Liefuva. Girdi, tai

I Regienės, J. Paštuko, dr. A. Pau
liaus ir Sof. Jelionienėsr rengia-
I si įvykdyti veikliausio lietuvio visada ’ kažkodėl sakydavo 
i jaunuolio ir jaunuolės rinkimus 
i ir pristatyti juos visuomenei po- 
i būvyje, kuris įvyks 1976 m. ge- 
j gūžės 8 d. Jaunimo Centre.

Komitetas kreipėsi į organi- 
; zacijas, prašydamas iki sausio 
: mėn. 15 d., pristatyti keletą pa
vyzdingiausių ir lietuviškoje 
veikloje gražiai besireiškiančių 

| jaunuolių, kuriuos būtų galima 
laikyti kandidatais į būsimus 
laimėtojus. Išrinktieji jaunuo- 
’iai bus apdovanojami vertingo- 

i mis dovanomis. 
' yra taikomos šios

1. .Amžius: 16-22
2. Gerai kalba ir 

kai.
. Savo darbu ir elgesiu gali 

būti statomas pavyzdžių. «
. Baigęs lituanlstirtę^noMclą.. 

šiuo metu mokos£ar-^sfcdi- 
juoja.

. Arą aktyvus ir drausmafeas 
kurios nors lietuvib organi- 
za ijos narys.
Priklauso lietuvių tautinių 
šokių grupei ar chorui.

STIPRIOS JtGOS KEMtA LtTUANICOS TUNTĄ 

ChI««9M Lifuan'eos tuntininku (vidury) į. p«. Lecp-ldv K’pe'kevič um 
Fu*r.u:, S.r p.-! š mk’.t ir Krjtu.'ii.

JL

Vadovo ’ Biržiškas-

per 
i* šarmoj 
gurėjau

Man nei kiek nebuvo gė 
kad mūsų Lietuva tokiava 
ga. Ne jos kaltė, ne jos!/Mt 
plėšė, mus teriojo, mus au-

Atviri žodžiai, lengvas stilius, 
humoru- (bei realia tragiką) api-’ 
pinti .-įvykiai ipririša skaitytoją 
sekti -„viską, .Ūi totorius yra-.iš-
ggyepęs. . _f_-

Autorius šiuo metu gyvena 
Floridoje. (Red.) .

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Ahu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygai, gausite, jei pinigus p^siysite tokiu adresu:

1739 S<e Ha1 šied Street - Ch’cago; Illinois 60608

me

va galėtu būti k 
Traukinio.ra

Lietuvos žemę, 
krūtinėj siautė a
pro traukinio langą j Suvalkijos 
lygumas ir širdyj kartojau prie
saiką, - kad visos mano dienos 
bus skirtos tai žemei, kurion 
sugrįžtu po pirmus savo kelio
nės svetur. Aš suradau- savo 
gyvenimų prasmę.

t Pabaidai

Šiandien užsklendžiame malo
nią ištrauką iš skautininko dr. 
Henriko Lukaševičfaus autobio
grafijos, kurią jis pateikė savo.

— Jei ne vėlu, rašyk kuo grei- jkijos skautų svečiai ir net senoj 
Hradčino pily radom istorinės- 
Lietuvos herbus... '.Mums paly
dovais buvo prist^yti žydeliai, 
kurie mums nuvežė-net aplanky
ti senas žydų kapines...

Turėjom progos, tfesa, pasįgrp- _ _ ________
' žet "ir auksimb miėstb Mi'dybe7“knygoje “VIENAS MAŽAS GY- 

puošnumu ir grožiu bei imponuo
jančiomis istorinėmis liekano
mis. Bet kai traukinys mus ne
šė iš ten Berlyno linkį aukštai' 
ant uolų matėme pate^iotą kū
jį ir piautuvą. Mums buvo ne
jauku. Tikiu, kad dabar jie ži
no, kas yra kūjis, kas yra piau- 
tuvas ir kas yra NeprflęĮausomy-

Dar vienas sustojimas -— ir, 
anot poteto, Berlynas 'aukštyn 
kojom drybso! Vokietijos sostL 
nė! Atvažiavom čia išvakarėse 
Hitlerio režimo, kuris varžėsi dėl 
totalinės valdžios. Mes, skautu
kai, ne valdžios pažiūrėt atva
žiavom. Atvažiavom pamatyti 
Berlyno. -.

A •

Brolyt, buvo kas pažiūrėt. Iš
vedžiojo mus visur. Užrietę gal
vas žiūrėjom į Brandenburgo 
vartus. Aplankėm muziejus ir 
žvėrynus. Gėrėjomės vokišku 
tvarkingumu ir švara. Viskas 
gražu, bet... taip jau norėjosi 
grįžti į namučius. Pasiilgom savo 
mažos ir lopytos Lietuvėlės.

Niekad neužmiršinįto jausmo, 
kai pralėkę tvarkingus Rytprū
sių laukus ir miestus, pervažia
vome Lietuvos sieną... Iš kar
to, kaip nukirsta. Po raudonų 
čerpių — Šiaudiniai,*. pasišiaušę 
stogai. Vietoj išsirikiavusių me
džių alėjų, kur-ne-kur stovi pa
vieniai medžiai ar net sodybos 
visai be jų. Vietoj rasinių ark
lių, vežimą tempia suvargę ar
kliukai. Vietoj asfalto ar tvar
kingo grindinio, po vežimų ra
itais malasi purvas. Net ir gele
žinkeliečiai eina pamažu, pasi
statę apykakles, ne visi apsisku-

Tepaprašytas mielai prisideda 
-<%avo darbuLIfetuviu vistfo- 
’menės reikaluose: renkant’ 
aukas ar parašus, piketuo
jant. budint parengimuose 
ir pan.

8. Domisi ir gyvai seka Lietu
vos ir išeivijos gyvenimo 
politiką; sveikai supranta šių 
dienų lietuvių organizacijo
se susidariusias problemas, 
gali padiskutuoti ir pasiū
lyti konkrečių sumanymu 
negerovėms šalinti.

9. 'Domisi įvairiomis meno ša
komis: muzika (groja kuriuo 
nors instrumentu), šokiu (i-š 
raiškos ar klasikiniu bale
tu). daile (piešia, lipdo, au
džia. kala), literatūra (poe
zija. proza, drama), vaidy
ba ir pan.

10. Teisėjams reikalaujant, sce
noje pristato savo mėgiarrtą 
meno šaką.

Pristatomųjų jaunuolių sąrą^.
ša iki 1976 m. sausio 15 d. siųsti: 'norėjosi ir verkt ir šaukt, 
'“opijai Jelionienei. 6111 S. Ca-
io i, Ave. Chicago. 11. €03

Buvau kažkur skaitęs, kad, 
girdi, Europa baigiami ne prie 
Uralo, bet prie Eitkūnų.-.. Tas 
prisimintas posakis taip man nu
smelkė širdį. kad net suvirpėjau. 
Tą valandą man pasidarė taip 
graudu ir mano mažjtė Lietu
vėlė tapo tokia brangi, kad man

— Į darbą. į darbą, o broliai! 
. Mes tiek daug turim padaryt.

.VENIMAS”. Knygą . 1975 me
tais išleido Akademinės Skau- 
tijos Leidykla (192 psl.., dail. 
Lijolės židonytės viršelis). Apie 
skautus tiek ir tėra toje nenu
trūkstamai skaitomoje knygoje

bata, patarnaujant Reginai Si- 
buvo pravesta' 

loterija be pralaimėjimo. Kiek 
vjenas gavo ryšuliuką su val
gomais daiktais. 5 vai, pava- 
korių, pradėta skirstytis į na
mus, palinkėdami vieni kitiems 
•sveikatos-ir laimės 1976-tuose 
metuose. O. Algminienė

SKAITYK LB KITAM PATARK
Skaityti "naujienas"

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

puotoje Lietuvoje iaęsilankius. 101 pst Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK; Pikantišku ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2J50. '

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado. Rastėnio vertimas. Gražus' leidinys, 127 psL Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tautafbtučžaL^P^iiečiant to laiko Lietuvos Valstybės! jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais^$4W0.7

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius VKaujfehas arba ■ atsiuntus čeki' ar . 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago * I1L 60608

Taupykite 
pas mus

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- 
gytE .

Santaupos' ds prješ-10 mėnesio die- 
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ,,

Išduodahii Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų,* p 
jos išėmimo^' i’

Investavimo

1800 So. Halsted Št
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELĖS

[steigta 1923 metais. ' '

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams

lės sąskaitos neša

UNIVER

mai huo įdėtos sumos ir

GAS;

EL. 421-3070
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SH Os

FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE

FREE 
TREE 
FREE 
FREE 
FREE' 
FREE 
FREE 
FREE- 
FREE 

$10.50 
•S 1-4.00 
■Si 5.00 
579.00 
$24.00

FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE- 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE

-esassąitistf.s

Regulations require that funds . 
withdrawn from certHcare accounts 
before maturity earn interest at the 
then current passbook rate less 
90 days'interest —

FREE 
FREE 

S 5.00 
S 5.00 
$ 5.00 
$ 5.00 
S.5.00 
$ 5.00 
S 5 00 
$15.50 
$19.00 
520.00 
$84 00 
$28 00

per annum-
1 -Year Sayings Certificate 
$1.000 Minimum
Yields 6 81,% Annually

Cleopatra Tablecloth 
12-Cūp Bundt Pan 
Bed Pillow / . _
Regal 11" Teflon Griddle 
Sizzler Steak Platter 
Regal Gourmet Pan Set 
Regal 3-pc. Stainless Bowls 
4 ' Freedom” Mugs 
Beacon Adair -Blanket
Transistor Radio. _ 
DigiguideThęrn^neter or

Indoor/Oatdoc^Thermorneter 
Mirro Porta Pizza* 
Comfort Line Step Stool 
BicentenniaFPIate 
Digital Alarm Clock

Drill Kit Set ’
Single Speed Jig Saw. Set 
Faribo Scandia Throw 
Northern Electric Curling Wand * 
G.E. Electric Frying Pan w/Tefloo 
Mr. Coffee II Coffeemaker : 
7rpc^ Cookware Set
Panasonic Į 2” Black & White TV 
Silver Coffee Set į . - > " /

per annum
4-Year Savings Certificate
ST .000 Minimum
Yields 7 90% Annually

per annum
6-Year Savings Certificate
$1.000 Minimum
•Yields 8 17% Annually

per annum
30Month Savings Certificate
S' .OOO Mimmurh
Yields 7 08% AnnuaBy

per annum _
Regular Passbook Savings
Daily Interest'

Yeids 5.39% Annually

spite -■

■

FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 
FREE 

5 2.00 
> 2.00 
5 2.00

When You Deposit 
$1000 $5000

S 2,00 
$ 2.00 
$ 7,00 
5 7.00 
S 7.00 
$ 7.00 
S 7.00 
$ 7.00 
$ 7.00 
$17.50 
$21.00 
$22.00 
$86.00 
$30.00-

ir tos palūkanos (dividendai) bus 
. - . __ - ------- L Jūs uždirbate aukščiausius leistinus dividendus ant

ir priede, Jūsų,indėliai yra apdrausti iki $40.000 Federalinės valdžios *._
dividendus, kurie nesustoja augę. Teiraukitės pas' mūsų taupymo specialistus (žinovus), norė-

PRADŽIA NUO 1976 M. SAUSIO 1 D.
Įdėti i Union Federal Savings ant taupymo knygutės pinigai uždirba dividendus nuo įdėjimo iki išėmimo datos 
apskaičiuotos kas ketvirtis metu, šie kiekvienos dienos dividendai yra nekomplikuoti if aiškūs, 
taupymo knygutės... aukštesnius negu duoda bankai, ~ " .............

Gaukite daugiausia už savo pinigus... gaukite 
darni sužinoti smulkiau apie taupymą. " ‘ ;' !

Prisijunkite prie Union Federal Savings augančios 
šeimos... Džiaugsitės puikiomis dovanomis ir aukš- 

» čiausiais' Įstatymų leistais dividendais... Jei Jūs Įdė
site i Jūsų jau taupoma sąskaitą arba pradėsite nau
ją taupymo sąskaitą su $300, $1.000, $5.000 ar dau
giau... Jūs gausite puikių rinktntru dovanų pasirink
tinai, kaikurias veltui, kaikurias ^ mažą sumą, pri
klauso nuo indėlių dydžio skalės. Sis pasiūlymas ga
lioja iki 1976 m. sausio 31 d. arba iki dovanų ištek
lius neišsibaigs, tik viena dovana šeimai, prašome.- 
Tapkite mūsų apdovanotais Union Federal Savings 
taupytpjais.
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VAKARIETIŠKAS POŽIŪRIS

Iš anksčiau išdėstyto sam
protavimo matėme, kad lietu
vių tautos ateitis yra tampriai 
surišta su Vak. demokratijos, 
laimėjimu ar pralaimėjimu 
prieš komunizmą,. nes tik de
mokratijos idealų laimėjimas 
tegali užtikrinti Lietuvai lais-

V. KAROSAS ropos kultiuo* įngrfi 9*

vę. Ar tikrai Vak. demokrati
jai ateina pražūtis, kaip tai 
lemia komunistai, marksistai 
ir Įvairių radikaliaių sąjūdžių 
atstovai, tame skaičiuje ir ka
talikų? šiam tvirtinimui pa
remti vartoja Markso istorijų 
materializmų ar pritaiko paly
ginimą su Romos imperijos iš
kilimu ir žlugimu.

Užmirštama, kad Vak. Eu-

NAUJIENŲ raštinė atdari fra-s/iien išskyrui sekmadieniui, nua
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vii.

Stasys Barzdukas planavo Įlipti į pačią aukščiausią 
Lietuvos visuomeninio gyvenimo viršūnę, bet jam nepa
vyko. Jaunatvėje, jis linko prie krikščionių demokratų, 
bet vėliau pradėjo ieškoti kitų kelių tai viršūnei pasiekti. 
Antrasis Pasaulinis karas, Lietuvos okupacija, pasikei
tusi tarptautinė padėtis sumaišė visus jo planus.

Nepasiekęs aukščiausios viršūnės Lietuvoje, jis buvo 
Įsitikinęs Įkopti Į pačią viršūnę Amerikoje. Ne Į Ameri
kos visuomeninio gyvenimo viršūnę, bet Į Amerikos lietu
vių viršūnę. Bet Amerikos lietuviai ir čia jam pakenkė. 
Jis kopė ir kopė, bet viršūnės nepasiekė. Jis pats nežino, 
kas čia Amerikoje atsitiko. Jis buvo viską apskaičiavęs, 
visas galimybes numatęs, pačius artimiausius kopėjus apie 
save sujungęs, bet viršūnės nepasiekė. Jis dar ir šiandien 
nežino, kodėl jis virūnės nepasiekė.

Jis ryžosi kopimo Į viršūnę klausimą aptarti su arti
miausiais savo bendradarbiais. Ne su bet kokiais, bet su 
pačiais mokyčiausiais. Jis pasirinko tuos, kurie ne tik 
patys mokosi, bet jau kitus moko. Jam atrodė, kad kopi
mo Į kalną klausimą geriausiai gali išaiškinti praeitų me
tų lituanistinės jaunimo studijų stovyklos dėstytojai. Pa
saulio Lietuvio redaktorius nepasakė, kur ta stovykla bu
vo ir kas tą studijų stovyklą organizavo, bet lietuvišką 
spaudą sekantieji žmonės žino, kas apie tą studijų sto
vyklą daugiausia kalbėjo. Kas toje stovykloje buvo stu
dijuojama, galėtų tiktai patys.dėstytojai arba klausyto
jai papasakoti, bet šis klausimas gal ir nėra esminis. Svar
bu, paties Barzduko Įsitikinimas, kad ten buvo susirinkę
kopimo Į viršūnę patys didžiausi žinovai, kuriuos liiuanis-. 
tai, vadovaujami paties mokytojo Barzduko, galėjo at
rinkti.. '■ •:

Barzdukas, nepajėgęs Įkopti į visuomeninio lietuvių 
gyvenimo viršūnę, klausia specialistų priežasčių, sutruk
džiusių jam pasiekti viršūnę, ar tai buvo institucijų gau
sa, diferenciacija, konsolidacija ar stoka racionalios re
formos?

Vertingiausią Barzdukui atsakymą parašė Dr. A. Kli
mas. Ne sportininkas Klimas, ne kopimo Į kalnus specia
listas, ne atkaklus kovotojas su audromis, šalčiu ir vėju, 
bet mums visiems žinomas lituanistas parašęs naudingą 
lietuvių kalbos gramatiką. Kalbininkas Klimas Barzdu
kui nieko neaiškina apie lietuvių kalbos dalykus, kuriuos

jis aukščiausiose mokyklose studijavo, bet apie tuos da
lykus, kurių jis visai nestudijavo ir nieko nebežino. Barz
dukui jis Šitaip visą nepasisekimo klausimą aiškina : -•

“Mūsų bendrinių institucijų gausa jau yra “isto
rija”. Manau, kad gausiems mūsų veiksniams reikėtų 
sudaryti kokio nors pobūdžio 'federaciją, viršūnę. Sa
kysim, kažką panašaus turi ukrainiečiai: Ukr. Kon
greso Komitetą. Panašią viršūnę taip pat turi gau
sios Įvairaus pobūdžio JAV žydų organizacijos. Tu
rint vieną viršūnę, gal galima būtų lengviau bei tiks-, 
liau pasidalinti darbo sritis ir pan.”. (Pasaulio Lietu
vis, 1975 m. lapkričio-gruodžio numeris, 388 psl.).

Savo anketos pradžioje Barzdukas išvardijo visus 
bendrinius lietuviškus veiksnius, Įtraukdamas į juos net 
jokios rezoliucijos nepravedusį “Rezoliucijų Komitetą” ir 
jo paties suskaldytą, bet dar nesukonsoliduotą Lietuvių 
Bendruomenę. Barzdukas nepajėgė Lietuvių Bendruome
nės konsoliduoti, neapsaugojo jos nuo Įvairių skilimų, bet 
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nės filosofijos atatovū, «<Bietė] 
kaip religinius prietarus. Apšvie
tus amžiuje gimė natūrfilosofi
jos gadynė, kurioje 4rauge su 
romantizmu ir nacionalizmu at
gimė pagoniškos praeities kul
tas, paneigęs krikščionybei 
išskirtinumą ir ypatingą rolę 
Vak. Europos kultūros brandi
nime.

Į šią problemą visai kitomis 
akimis žiūri judaizmo ir refor
macijos atstovai. Vienas iš jų, 
Max L Dūaond kritiškai per
žvelgęs visas istorines teorijas, 
priėjo išvados, kad jų pagal
ba negalima išaiŠrinti žydų' 
tautos istorijos kelio, o taip 
pat stebėtino reformacijos iški
limo į pasaulinės politikes, 
mokslo, technikos ir kultūros 
viršūnes. Pagal viąas sukurtas 
teorijas, žydų tauta, pergyve
nusi daugelį siaubingų katas
trofų, seniai turėjo išnykti tmo 
žemės paviršiaus, bet ji pergy
veno Šešias civilizacijas, o jų 
persekiotojai išnyko iš istori
jos, nors ir buvo savo laiku pa 
šaulio galiūnai. ' 1

Dimondas sekančiai aiškina

L pimont pasisa- 
wti naujųjų am- 
aafcratijos dvasi- 
, tea visų laisvių 
teteistuotl žmo-

1 daug gilesniu teologiniu ir fjlo- 
am- soliniu istorijos supratimu. Tas 

dėsnis palieka pilnoje galioje 
mūsų amžiaus kovoms už žmo
gaus laisvę ir neprivalo mumy

j itURrė, be kurios se sukelti didesniabejeiuiį
jbū^ ■neįiwa*eoMB žmogaus kū- dėl Vak. demokratijos laimėji» 
jĘj^tngumaa. dvasinėje lai*- 
įvėje gimsta naujos-idėjos, be 
kurių neįmanoma kurti naujo 
^yveniaao ar Mbgalėti artėjan
čius pawųs». lėrdkaizmas ir pro
testantizmas, b&tami visuomet 
mažumoje w apalpti neperma-1

kuoju MolMįPita Skildavę dva
sios galiūnai su naujomis idė
jomis, kurių dėka buvo nuga
limi pavojai te išsprendžiamos

so dialektika, dar XIX a. pabai
goje pranašavo, kad kapitaliz
mas jau. įžengė į savo paskuti-

‘ cializmo «epeefeą. Po li Pas. ka- 
’jpo Stalinas giliai įsitiki- 
" nęs kad karo išvarginta ir nu

alinta Europa, netekusi savo 
koteaiją, kaip prinokęs obuo
lys įkris į kėftMftdstinį krepšį, 
išeinant iš jŠJą .prielaidų, parem
tų Markso, Lenino ir Stalino; 
“Htokslais”, buvo pradėtas šal-

vo maža klajoklių grupe, atsi

jų kaip Babilonija, Asirija, Ei
druomenės atsistoti ir viršūnę pasiekti J

Klimas, Lietuvos visuomenės mokslus, matyt., sėmes iš: 
Barzduko, visus tuos bendrinius veiksnius, ko gero ir su-: 
skaldytą Bendruomenę, nurašo Į “istoriją”. Visa tai yra 
praeitis, šiandien tų bendrinių institucijų jau nebėra. Dr. 
Klimas aiškiai nepasako, ką jis taip lengvai “istorijon” 
siunčia, bet reikia manyti, kad jis seka Barzduko pėdomis-: 
praeitin jis siunčia visas politines ir ideologines grupes,' 
kurios iki šio meto Barzdukui labiausiai pakenkė viršūnei, 
pasiekti. ( / -

Pasiuntęs visas bendrines lietuvių institucijas praei
tin, Dr. Klimas Barzduką ramina ukrainiečių ir žydų Or
ganizacijom. Jis jam aiškina, kad šios' dvi didelės tautos 
jau yra sukonsolidavusios visas bendrines institucijas ir- 
sudariusios viršūnę. Ko jis Bąrzdukuį nepasakė, kad tų 
sukonsoliduotų institucijų viršūnėje.jau tūpi vadas. Ten, 
greičiausia, Įkopė tas, kuris pajėgė tas ukrainiečių ir žydų' 
institucijas konsoliduoti.

Dr. Klimas Barzdukui nepasakė, kad jis lietuviškų 
institucijų nepajėgė konsoliduoti, o kol šito darbo neatli
ko, tai viršūnės jis nepasieks. Protingiausią atsakymą; 
davė Dr. B. Mačiuika, kuris iš viso abejoja, ar sliuogimas 
viršūnėn turėtų būti pats svarbiausias aukštus mokslus 
baigusio lietuvio darbas. ■ -

Naudingesni darbą dirba tie lietuviai in' 
rie įstojo Į tas bendrines institucijas ir tempia 
už Lietuvos laisvę vežimą. Dr. Omas daug 
bet jis niekur neužtiko 1926 metais demokratėj 
nusių drąsuolių manifesto pirmo sakinki: 
partijos panaikintos ...”.' Jeigu tą sakinį Dr. 
tų radęs, tai nesąmonės apie “istoriją” būtų 
Daktarui kaip ir nepritiktų.

galėjo žydai išlikti kaip kultū
rinis .vienetas šimtų metų- 
laikotarpyjė , kada visos 
galingos tautos naikino vieaa. 
i ritą? šiame periode žydai 
daug sykių buvo arti išnaikini
mo. Juos išgelbėjo jų pačių 'su
kurtos naujos idėjos, kuriomis 
jie pasitikdavo artėjančius pą-J 
vojus... Tautos, kurios pra
džioj e buvo užkariautos Į£rąi- 

■ rijos, o vėliau Romos, išnyk©. 
Jų vietą užėmė isiveržnsios. 
naujos tautos . ir čia įsikfibė. 
Žydai tačiau išliko ne savo 
ginklų dėka, bet savo sukurtų 
idėjų galia.... k

Susidaręs santykis tarp žmo^' 
gaus ir Dievo, iškėlė pagrindi
nį skirtumą galvojime ir vei
kime, kuriu© -žydai tapę Išskir
ti iš viso pagoniško pasaulio. 
Pagoniška idėja apie £)ieyąy 
pririšo žmogų prie sąv© dievų. 
Izraelio samprata apie -'Žmo-

< gaus san-tykį su Dievų, išlais
vino žydus laisvai ir nepriklau

mo.
LIETUVOS PLOTMĖJE 

šioje šviesoje turime žvelgt} 
Į lietuvių tautos tikiminę kovą, 
nes ji yra tampriai surišta su 
Vak. demokratijos strategija ir 
politika. Lietuvių išeivijoje, 
puolant dažnai Į beviltiškumą, 
nukreipiami žvilgsniai Į žydų 
tautos tragišką istorijos kelią, 
iš kur mėginama pasimokyti 
ir pasisemti dvasinės stiprybės. 
Norint pasekti ar pasimokyti 
iš žydų, kaip tai skaitėme Dj- 
mont išvedžiojimuose, lietuvių 
tauta privalėtų išpažinti religi 
ją, kuri ją dvasiniai išlaisvin
tų, o ne pavergtų.

Reformacija nešė lietuvių 
tautai dvasinį išsilaisvinimą, 
bet per šimtmetį trukusias ko
vas kontrreformacijos buvo 
nugalėta ir Lietuva grąžinta Į 
viduramžius, kur viešpatavo 
institucinis autoritetas. Po šio 
istorinio įvykio,- lietuvių tauta, 
naujųjų amžių - istorijoje ;jš 
su b j ek to virto obj ektu%: arba 
paprastu pėstininku Europos 
šachmatų lentoje. Tuo; pačiu, 
lietuvių taųta; prarado savd in- 
dividualumą, y'savpl; dvasinę 
laisvę ir toli* atsiliko nuo Vak. 
demokratinio pasaulio. Delio 
lietuvių tauta netapo demo
kratinė tauta ir ' nėįšij ungė’. i , 
Vak. demokratijos pašauli.i’^;

Maža to, ’; Lietuva ' ssęyp

žlungantį kapitalistinį pasaulį.
Kokie gi režftdtatai? Vaka

ruose, siaučiant Šaltajam kaV 
rui it ktomtmištinių gaivalų, 
agresiūgunaui, buvo atsiekti 
didžiausi mokslo ir technikos 
laimėjiūiai, kurių dėka buvo' 
Įvykdyta ąjitioji industrinė re: 
voliuciją, loti palenkdama ir 
nustelbdama visus komunisti
nio pasaulio tarmėjimus, pa-? 
•siektus didžiausio teroro ik ne--“t . . . I _' ¥ . ■ 
girdėtos eksploatacijos dėka. 
Šiandieną kosafctoistinis pasau
lis yra suskiįgs į priešingas 
stovyklas it ižžko Vak. demo
kratijos paramos ;savo atsiliki
mui moksle-technologijoj iš
lyginti. / .y

Nežiūrint iškžusių sunkumų 
varuose, Wk demokratuos ^asLUTcJu i-ni« jėgų stovyklą, i Liūtiniai fte*a p¥a?dSsios iniciatyvos ko į °’ ..- 
voje prieš komunizmą, tik esą 
majame periode kovą perke-; 
liąme į kitą plotipę. Yak. de- į 
ėftcfe^įijos yra Jaaveldėjūsios 
konįrtfeformacijOs ir reforma- — 
ei j ss Stovų istorinį- patyrimą,

ko nusistatymo, buvo pastūmė
ta Į
demokratiją, j; XVII.3.', lalinėr 
jus
tapo, kovoj ančiu forpostu priės 
protestantizmą ir ? stačiatikys- 
tę. Nepriklausomybėsmetais, 
Uracho pakvietimas į Lietuves 
sostą, gruodžio lŽįjeryėrsriiM,: 
pastūmėjo ją į; antidemokrati-

šia, kži. buvo mėginta Įjungti 
Lietuvą į . nacių1 ;pląnudjaįttą 
“Nauj ąj ą .Europą”./

(Bus daugiau)

tane! jų ėjimai, 'kiuriais yra iš- 
.jėgos, panau- 

paties tiesiorientavi- 
naujųjų

iainiėdave mūšius 
galingesnes kontr- 

jėgas, ne vien 
technikos ar orga- 

bet savo
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’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

M z
Bet azerbeižaniečiai apsiriko. Vokiečiai Kaukazo 

kalnuose mažai teišsilaikė. Jie buvo priversti trauktis. 
Kartu su besitraukiančiais vokiečiais Į Varšuvą pate
ko ir azerbeižaniečių batalijonas. (Greičiausiai tai bu
vo tiktai anksčiau buvusio batalijom) likučiai, bet jie 
buvo Varšuvoje. Jie traukėsi į vakarus nes žinojo, kad 
bolševikai, paėmę į nelaisvę azerbeižanietį, ceremoni
jų nedarė. Vokiečiai taip pat nekreipė į- juos dideli© 
dėmesio. Kalnų kovon jie galėjo tikti, bet lygumų ko
voms. kur viską spręsdavo tankai arba aviacija azer
beižaniečiai mažai kam tiko. Tankų vairuoti jie nemo
kėjo. o arklių jie jau seniai neturėjo. Jeigu iš Kauka
zo jie pasiekė Varšuvą, tai jų nuotaikos turėjo būti ne 
kokios. Jie nujautė, kad vokiečiai pralaimės karą, bet 
kitos išeities jiems nebuvo. Jie skaitėtsi vokiečių ka
riuomenės dalimi ir klausė vokiečių karo vadovybės.

Kada Varšuvos sukilėliai išaiškino, kur jie apgy
vendinti ir kas jie toki, tai lenkai bandė jiems išaiš
kinti. kad Varšuvos lenkai sukilo prieš vokiečius ir 
kvietė juos prisidėti prie sukilėlių. Azerbeižaniečiai rei
kalo nesuprato. Jiems nebuvo aišku, kuriais sumeti
mais lenkai galėtų sukilti prieš vokiečius. Jiems atro
dė. kad priešas yra tiktai vienas — rusiškas. Be to. jie 
žinojo, iš ko duoną valgė. Vokiečiai juos maitino ir 
Įsakymus paruošdavo. Vokiečių jie ir klausė.

Lenkai bandė jiems išaiškinti, kad karo reikalai 
eina kita kryptimi, kad vokiečiai pralaimės karą, ir 
kad būtų geriausia, jeigu azerbežaniečiai atiduotų len- 
k<Mns savo ginklus. Dar geriau būtų jeigu jie prisidėtų

prie lenkų sukilėlių.
AZERBEIŽANIEČIAI ATSISAKĖ TAI DARYTI

— Neiti su vokiečiais, tai su kuo tada eiti? — jie 
klausė lenkų. Azerbeižanui buvo tik dvi galimybės — 
rusai ar vokiečiai. Rusus jie labai gerai pažino ir ne
norėjo nieko bendro su jais turėti. Jie ėjo su vokiečiais. 
Jie tikėjosi laimėti.

Eiti su lenkais jiems buvo tokia naujiena, kad jie 
negalėjo susivokti. Iš viso, lenkai jiems buvo nauja 
tauta, apie kurią jie mažai negirdėjo, o apie vokiečius 
tai jie gerai žinojo. Vokiečiai kirto smūgi rusams ir su 
vokiečiais nuėjo azerbeižaniečiai, — toliau man pasa
kojo įsismaginęs šoferis.

— Kaži, ar apie lietuvius jie ką girdėjo? — aš pa
klausiau.

— O. je, — jis man atsakė.
— Lietuviai rusų buvo pavergti. Jie žinojo, kad, 

lietuviai pateko į tokią pačią nelaimę, į kokią buvo pa
tekę ir azerbeižaniečiai. Tiktai azerbeižaniečiai pate
ko į sovietų vergiją žymiai anksčiau. Lietuviai kebs 
metus išsilaikė, bet vėliau buvo suimti ir pasiųsti į. 
Sibirą “socializmo statyti”. Didokas tų statytojų skai
čius buvo vežamas pro Azerbeižartą. Jeigu lietuviai 
azerbeižaniečius būtų pakvietęs sukilti, tai būtų gal ir 
prisidėję, bet su lenkais jie nieko bendro nenorėjo tu
rėti. . . Jei jie būtų sukilę prieš vokiečius ir patekę tie
siai į rusų rankas. ,

Lenkai vedė pasitarimus su azerbeižaniečiais, kol, 
aiškiai nustatė kiek ten jų buvo, kokios jų buvo nuo
taikos. Bet dabar einam prie paties svarbiausio reikalo.

LENKAI PIOVĖ VOKIEČIAMS GERKLES
Dabar grįžkime prie ligoninės į kurią vokiečiai

visą uaktį ir antros sukilimo dienos rytą vežė sužeistu©-- 
sius. Ten, aišku, vežė mažesniuosius, -— toliau itnan pa
sakojo mano palydoves h- sukiiimo eigos žinovas.

Rugpjūčio 2 dieną Litexvskos gatvės ligoninės par
tizanams buvo įsakyta trauktis. Vokiečiai gavo sustip
rinimų ir veržėsi minėtos ligoninės kryptimi. -Jeigu fty 
giau būtų sukilėliai. minėtoje ligoninėje užtrukę, tai 
būtų juos suėmę vokiečiai.

.«=- štabas (sakė lenkams lauktis, p kaip jie tarėjo 
trauktis, tai vietos viršininkas pats turėjo žinoti. Jis 
žinojo, kad jo žinioje buvo gerokas skaičius vokiečiu 
kareivių. Jiems buvo suteikta pirmoji pagalba ir jiems 
buvo Įsakyta juos gydyti.

Kiekvienam buvo aišku, kad vokiečiai kareiviai, 
pasitaisę ligoninėje, vėl bus sma&ami Į pirmąsias ti
ni jas prieš lenkus. Kiekvienam buvo aišku, ka4 vokie
čių ligoninėje negalima palikti, jeigu jie bitų (šankiai 
sužeisti ir nebūtą jokios vilties jiems pagyti, tai tekj 
būtų galima ir patikti. Bet lengvai pažeisto vakieČio 
palikti negali.

Vietos viršinmkiaR gi’šas'riam {sakymą teanktis. 
buvo aišku, kad vokiečius teiktis Itet jfc pri
simena kelis kertes pakartotą štote M^tehko (tek'-- 
mą — saugoti kiekvieną toriną. Kaip gali vuiatfti Vo
kieti ir išsaugoti šovmą? Teks dalykas neįmanomas. O 
vis tik sprendimą reikia vykdyti. Reikia frvi&tiste 
vokiečių nepatikti.

Sukilėlių vadvi terva ai&u, kad vekiečteB neikia 
užmigdyti be knRtes. ▼te’ te teks jan tengv*6 'teijkes. 
Kėli kariai pariterę ir priėjo išvados, kad pnV tekgriw-

visą atsakomybę, bet kareiviai -sukilėliai- turėjo darbą 
atlikti. .'

Už 15 ijįintičrų visiems vokiečiams, buvusiems to
je ligoninėj®, bųv© perplautos gerklės. Jie dar galėjo 
gyventi, bet jte tegauti gtvykusiems Hitlerio kariams 
pasakyti, kęs jtaMS terftika.

Mane šiurpulys sukrėtė, kati tekteusiau iki gal© vi
sos šios žiaurios ir Jabiti liūdnos Varšuvos sukilimo-is- 
torijGS.

G&R&LES -KVAILIEMS

Besitrauktai ^gatvės, negali pa-
Jie juk dar .tu- 

■ litavę ik buvo pats bran-
gramas Jetafet jį dar kuva koks
šoviftyK 4^” ^4 idtak'aa* ir .pulHavoki#- 

jlį. be iį Įfei jis niekam -tikęL
veik ^HaBeliai -aiekauvatti

ko. Jie feevi iwi. •; tilte vokifc-
rtart Tfeifciar. ar liatei-

he: tw tesriciy

,k.; ; t • V *'

-K AITYKTTE IK PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAUJIE'- US"

šia mirtis yra getktės perpiatewas. Taktai redte na- j 
rasti pjovikų. Viršininkas atiteko būrį jamaą g»-1 
Įėjusių imtis tokios kariškos operarijos., tšaiJfldTto j 
kalą ir liepė vykdyti Įsakymą. Pats viršininkas ėmė)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIESu 
IR GERKLĖS LIGOS "
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA . 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBEliS
INKSTŲ (4R ŠLAPIMO TAKŲ 
t ii GHtgURGIJA

Telef. 695-0533. . .
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET '
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS 

L . * “ ■'t . V ', ■ ► *’» I > j

DIL PETER BRAZIS^
PHYSICIAN ANO SURGEON 

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

Rezid.į 388-2Z33
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais, ir ketyirtad. į—7 vaL, 
antrai, penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šestau.- tiktai susitarus.

GARANTUOTI 
RADIJAI 

NUO $8.50
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sek m. ir *r«č. uždaryta.

? . u- (PUTRAMENTAS) :
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

?!ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
552^ So. Harlem Ave. — 586-1220

. .................. .
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

GELINYCIA :
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
* :____ -i___ V ___________ LL.___ * r

I.' -t1nrniTi Lių per valtadą.
Nauji,metai Europoje 'prasi- j Daug laivų buvo pagauta ju

dėjo didelė audra, kurių pana- '^je jr nuskandinta ąrba apga- 
šių tame žemės rutulio kampe dinta. Britų laivas Carnoesti, 
retai pasitaiko. Pereitą savaitę 500 tonų talpos, buvo netoli sa- 
lifrtys ir 100 mylių per valandą Terschefling nuskandintas, 
greičio turėdami vėjai hūsiadtė jįs tespėjo išleisti į erdvę pagal- 
britų salą ir beveik visas vaka- šauksmą SOS. Jūreivių li
rų Europos valstybes, kaip Pran-' kimas tebėra nežinomas. O rytų 
cūziją,,Olandiją, Daniją, Belgi- ' Vokietijos krantų sargybos lai- 
ją, Vakarų Vokietiją ir net kai-j vag Capella buvo pačiuptas prie 
nuošė pasislėpusią Šveicariją ir -- ________
Italiją. Perkūnija ir vėjai, pasi- ~~ 
spardę” vakaruose ir nužudę. 42 
žmones, nudardėjo rytų link:-į 
Lenkiją ir. Rusiją,,Žuvo 47 žmo
nės..

Liūtys užpylė vandenių žemu
mas, o vėjai skandino laivus ir 
griovė namus. Vien tik rytų 
Berlyne buyo sugriauta bei ap
gadinta 213 namų. 'Auto maši
nos pagautas kelyje buvo kaip 
vaiku žaisliukai pakeltos į orą ir —---------- —----------- ■■------------
Išmestos iš kelio. Vakarų Vo
kietijoje šiautusioš audros vė-

j vertus jį į šiaurės jūrą.
Apie 20 tūkst. Jut lando 

salio gyventojų, Danijoje, buvo 
iškeldinti į saugesnes vietas. Jie 
tegalėjo grįžti j namus pirma 
išvalius purvą iš kiemų ir gy-Į 
venamų namų, kurie dar buvo 
nesugriauti. j

Britai skaito, kad pas juos 
audra yra pridariusi apie 2-300 
mil. dol. nuostolio.

_ i Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
pusią-1 ui.inHF.ri Vkftwtn inuuMimtiinKIEKVIENĄ MENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“P»bu*k, kurtai m 1*91 fr kelkit H numirvtlv, tai Kr!«tv» apjvlet 
tave“. — Efaz. 5:14.

DR. PAUL OARGiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•• - 't' ’* *1Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius-^

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-^728 •’

PERKRAUSTYMAI ■ ■■ I

M 0 V ING
Leidimai ■— Pilna apdraūda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 U

įtOPHIE B AR C U Si
RADIJO'ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, '

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

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml' 3-0G01.

MOV I N G
Apdraustas perkrąustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place!' 
Tęlu FRontier 6-1882

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio. 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE,

CHICAGO, ILL. 60629

i

TEL,

jo

mn

BE 3-5893

DR. A. S. GIEVĖCKAS 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS ■>, 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS '
3907 West 103rd Street 

Valandos Tpagai susitarimą.

DR. K.-A V. JUČAS
Tel.^46.H605 ir, 489-4441 -....

J- : r-:

5214-N. WESTERN AVE. t - - ■ *■■■'• - ė, \r'-
Valan36s_ p<Žąl susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1813 , „ . .
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAiJSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, arftradie- 
niais ketvirtadieniais- ir penkta
dieniais nuo-iki 7 .vai. popiet 
Tik susitarus. '> ■ . ū

Trečiadieniais uždaryta. , '';

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETR1STA&

K A T,R A LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tėl. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
x ‘"contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą... Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
L INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 1 

VaL: antrad. nuo’;l-^-4 po pietų.
ketvirtąjį ,nųp '5r^7<yal. vak.

Ofiso telef^ 776-2880, |
Naujas rez. Yelef.: 448-5545 <

DR. VYT. TAURAS I
GYDYTOJA^IR CHIRURGAS

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

' Tel.: PR 84223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. I 
ir penkt.-2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- i 
niais 2-4 vai. po pietų ir Mkitu laiku 

pagal šusuarimą. r . *

V. TumascniSr M..’ D^S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st "STREET
Ofiso Wef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima-ligonius'pagžl susitarimą. Dėl 
valandos skambibt'i telef.. HB 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. <*I 8-6185. ■

p. Šileikis, o. ’E
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

) Aparatai - Froiezai. lean. Ban
dažai- Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir L t.

2850 West 63rd St., Chicago 111. 60629 
Te M.: pRospect 6-5084

AMER!CA5 PEACE,į 
BUT U V SAVINGS

Kauno Apygardos Teismo skyriaus pirmininkui

PRANUI KAVALIŪNUI'
mirus,

žmoną Aleksandrą - Aldoną, dukrą Margaritą, sūnų dr.
’rdą, gimines ir 

kartu liūdime
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir J

LIETUVIŲ TEISININKŲ DR-JOS
CENTRO VALDYBA IR, _

URICAGOS ^YŽIAUŠ VAIDYBA
7"/ ^

a lt..-1*

Garbingam lietuviui ir veikliam Cicero 
Lietuvių Respublikonų Partijos nariui

KAZIMIERUI DEVEIKIUI
■mirus, ■<-

gilią užuojautą reiškia žmonai, dukroms, sū-~ 
nui ir artimiesiems

C. L. R. Partijos Valdyba
ĖKKNIUl

Pranešame giminėms,, draugams ir pažįstamiems^ kad po ilgos ir 
sunkibs ligos 1976 m. sausio, mėn. 4 dieną^ 5 vai. ryto mirė

l <4 . • - M '
t*. • •- *? *•

Teisininkas

PRANAS KAVALIŪNAS
Gyv. 6219 So. Washtenaw Aye^ Chicago, Ill.

z Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskr. ir valse., Rudelių kaime.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Priklausė Chicagos Lietuvių Teisininkų Draugijai, Lietuvos Cki- 

hlnkų partijai, teisėtai Lietuvių Bendruomenei. Lietuvių Fondui, -buvo 
iniciatorius ir Įgyvendintojas Vasario 16 Gimnazijos būrelių.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71št 
Street, > a ;

-Atsisveikinimas su velioniu bus antradieni. sausft> 6 dieną 7 vkL 
vakare.

Trečiadieni, sausio 7z dieną 9:15 vai. ryto bus lydimas iš kopiy- I 
čios į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 1 
laidojamas Sv. Kazimiere Lietuvių Kapinėse. H

4. ^ Visi a. a, teisininko Prano Kavaliausko giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

lį _ £ V"TI •» ’■■■■-*-’1^'A *’*-*# .. J ‘■’ i , r’ ■

> Nuliūdę lieka: . v 4,
** -t *' ,•*. Tį, < ' 'Vj £

Žmona Aleksandr a-Aldona (Balkeviciūtė), sūnus dr. 
AJfirdas, Metė Margarita MarcAortas iu loimomis, 

, sesuo Adele KivaU(Malte, gyv. Menfreatyl*. <>”
nadoje, švogerka Irona Šalčiuvienė, jos sūnus Jo
nas Ir kiti giminės, dršugai bei pažįstam i Lfeluvoje

' . fr Amerikoje. ♦

r Laidotuvių 'Mrckterhis Ttmršlti A. Petkus. Tel. GR 18^2345.

Teisininkui ’

PRANUI KAVALIŪNUI
mirus,

našlei, žmonai Aleksandrai - Aldonai, vaikams, giminėms 
ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

1 Lidija ir Rapolas Skipičiai
______;_______ __

Kuomet krikščionio akys Ir ausys atsidaro ir jis pamato tflmui pasau
lio stovį jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia j švie
sos angelą”. — 2 Kor. 11:1 A 15.

Kas antrą antradieni Sophie Barcos radi |aa skelbia švento Rašto tyrino- 
toĮy aiškinimus.

Visi lino, kad mirtis yra žiauri ir paliažla kiekvieną. Bet kur yra ml 
rūsio H? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite*

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

i 7 . ■ iI A. A. I
j į JUOZUI ZAKSUI , i

Lietuvoje-mirus, |

jo broliui Jonui Zaksui ir jo šeimai reiškia 
^ilią užuojautą j

_ . Pranas Rumšą ir
Antanas Brokevičius

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

Teisininkui

mirus

jo žmonai Aldonai, sūnui, dr. Algirdui, dukteriai- Margari
tai Marchertienei,’ seseriai Adai ^Kavaliūnaitei, žmonos sese
riai Irenai ŠalČrnviener'ir kitiems artimiesiems reiškiame 
■gilią Užuojautą., i

Jadvyga ir Petras Stravinskai

i ’

. ~ ANTANAS JAKSYS
' Gyv. 5841 So. Rockwell Street
N ..... -

. Mirė 1976 m. sausio mėn. 5 dieną, 6:30 vai. vak., sulaukęs 66 me
tu amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šakių aps. ” z'
' - Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko nuliūdę: žmona Ona, pagal tėvus Tamauskaitė, sūnus Ray
mond, 2 dukterys —į Česlovą Gudelis, žentas Julius, ir Nijolė Debeek, < 
žentas Frank, 5 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

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

^Ketvirtadienį, sausio 8 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antano Jakšio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jum ffeškutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, dukterys, 'anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

2 Metų Mirties Sukaktis

LOUIS PRANCIK
Gyv. 7253 So. Western Ave., Chicago, Ill.

Mirė 1974 metą Sausio mėn. 7 dieną, sulaukęs 71 metu amžiaus. 
Gimęs Chicagoje.

Palaidotas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Wasilauskis. 3 sūnūs: 

Edward, jo žmona Sandra; Raymond, jo žmona Geraldine, ir Louis Jr„ 
jo žmona Joanne, 12anūku< sesuo Margaret Mažeika, gyv. St. Peters
burg. Fla., sūnėnas wilier Wasflauskis, jo žibona Lil ir kiti giminės

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįžt bet mes anksčiau ar vėttau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lėngva si žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, anūkai ir giminės.

ESBBBB8O9S

aS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

Sutkus - vasaihs
1446 So. 50th Ave„ Cicero, Ill. Phone: OLytnpic 2-1003

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 7 Phone: YArds 7-1911
MM
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Po 37 metų ir vėl susitikom

Prof. Jonas Brazauskas ir Juozas Skeivys

1975 m. lapkričio mėn. 18 d., 
(4 v. p. p.) sušauktam Balfo 
XVIII-tame seime, su dideliu 
džiaugsmu ir nuoširdumu susiti
ko du miškininkai: buvęs Aly
taus Aukštesniosios Miškų'Mo
kyklos — miškininkystės profe
sorius Jonas Brazauskas ir bu
vęs tos mokyklos studentas — 
miškininkas, Juozas Skeivys.

Tuo laiku prof. J. Brazauskas 
Įdomiai ir patraukliai dėstė sa
vo sėklinių medžių atrinkimo, 
sėklų parinkimo ir jų aižymo,

daigynų užvedimo ir jų priežiū
ros kursą ir pagaliau tuščių 
miško plotų apželdymą sėklo-

■ mis ar daigais.
j Paruošti jaunieji akademi- 
! kai-miškininkai. išėję i tarnybos 
puikiai sugebėjo administruoti 
ir auginti Lietuvos miškus.

Net po 37 metų šiandien esa
me dėkingi savo auklėtojams- 
profesoriams už gerą išauklėji
mą ir profesinį paruošimą, o ypač 
Tau kolega Jonai!

Miškininkas Juozas Skeivys

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

■2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 8 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas.. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Dgu metų patyrimas.

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

•• TF.7 ,- , -------- ■-------! g ■.."L.-UJ-gM. MM—rry ■ ■■ ■ ------■. i

STINTINIAI T LIETUVĄ
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 
įvairiu prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 

maistas, doleriniai Certifikatai.
______________________ V. V4LANTINAS

~".innuni/ii' vni
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

N A U-l IH ęip-mof ęvpi’n co mofn Minint fa cntnVfi kerbiant pirmoje
Amerikos Hpfnvin stpigeinc bpj lipfnvi^knę pirmū
nus ir atliekant būtinu narėms amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstu lietuviu laisve 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS oalaikn visas lietuviu demokratines emnes iu bendras institu 
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauta tvliaia lietuviu dauguma šiais pasimetimo reto 
tikos ir ooltiniu ilnmin laikais. Jos vra visiems idomios. naudingo* 
ir reikalingos net būtinos Ne veltui gerose draugijose girti Naujip 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Nauiienu vadnvvbė ir Valaus komisija .Tubilieiiniu metu progr 
skelbdama nlatinimn vain kreipiasi i visus lietuvius oasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnu navvzdžiais užsip^enumeruniant Naujienas tikslu suriarvt- 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino Tie 
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoie ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu __ Slfi.00

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metam* 
— S26.00. pusei metu — SI A.00. vienam mėn. — S2.50. Užsieniu© 
*e — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Lietuviai pensininkai
l ietuvių Pensininkų Sąjungos 

j ('hieagoje narių susirinkimas 
ivyko gruodžio 18 d., 4 v. p.p., 

i Chieagos Savings and Loan As- 
| sociatian patalpose.

Susirinkimą, kaip įprastai, 
i pradėjo sąjungos pirm. J. Gi- 
I baltis, pakviesdamas toliau va-. 
| dovauti savanor. kūrėją J. Ta- 
jmulį, o sekretoriauti p. Litviną.

Susirinkimui buvo patiekta 
dienotvarkė, susirinkimo buvo 
priimta be pataisų. Prieš prade
dant dienotvarkės punktų apta
rimus, buvo duotas žodis pensi
ninkų socialinių reikalų žinovui 
p. Gečui, kuris smulkiai paaiš
kino pensininkus • liečiančiais 
klausimais ir tarimom galimy- 

Ibėm pasinaudoti taksų sumaži
nimu, papigintu važinėjimu ir 
po priemiesčius busais, gauti pa
pigintus pietus, o neturtingiems 
net ir pašalpą ir kita.

Priėjus prie dienotvarkės 
punkto: “Protokolo skaitymas”, 
kur susidurta su klausimu, dėl 
vicepirm. vietos, kuri neužpildy
ta jau kelintas mėnuo.

Tai vietai buvo parinktas kan
didatu Juozas Skeivys, kuris ir 
buvo išrinktas. Naujasis vice
pirm. savo žody jis pasakė kar
tu dirbsiąs su kitais valdybos 
nariais ir prisidės: prie sąjun
gos veiklos pagyvinimo ir jos iš
plėtimo.

Vėliau, priėjus prie “klausi
mų ir sumanymų”, buvo pasiū
lyta šaukti dažniau narių susi
rinkimus; negu praeity — kas 
2-3 mėn.

Taip pat pirmininkui buvo 
duotas pasiūlymas, prieš kiek
vieną narių susirinkimą sukvies
ti valdybos posėdi, kad susirin
kimui būtų iš anksto paruoštą 
visi rūpimi klausimai ir būtų 
sklandesnis nagrinėjimas.

Buvo susirūpinta banketo pa-š 
ruošimu, salės negavus prieš 
šventes neįvyko. Nutarta ruoš
ti banketą pasibaigus žiemai ar 
anksti pavasari.

Tuoj po susirinkimo, nauja
sis vicepirm. pasitaręs su pir
mininku, trumpai aptarė veiki- 
tno gaires, nusprendė po švenčių, 
sušaukti valdybos posėdi sklan- 
desniam sąjungos vadovavimui.

šiuo metu valdybą sudaro:
Juozas Gibaitis, pirmininkas, 

tel. 847-1930; Vladas Velža, L 
vicepirm., GR 6-5937; Juozas! 
Skeivys II vicepirm., PR 8-6536; 
Juozas Blažys, kasininkas, 434- 
3419; Jonas Juozaitis, sekreto
rius, LA 3-3797; Kazys Karazi
ja, socialiniai reikalai, 376-6342; 
•Martynas Nagys, organizacijos, 
propaganda.

Nariai išsiskirstė pakelta nuo
taika ir iltimi geresniam ir gy- 
vesniam veikimui.

Susirinkimo dalyvis

■ ■ i . ■ i
HtL? WANTtb — MALE

Darbininku reikia

- • k. :ti‘ rr -r.- jt
Hfy> WAwreb •«- Fmmale

OatMninkiy reikia

BEEF BONERS
* We have reeently expanded our ficllitles* and "have openings. 

for experienced •
PIECE WORK COW BONERS.

Steady employment all year long in a modem beef boning operation. 
Extremely good pay checks. Please apply in person for an interview 

at our plant. Must be able to speak.some English. r

WEXLER MEAT CO. ■ ■
1 963 W. 37th STREET ' ’

927-5656 •-
---------------t

Specialištai Massachusetts 
bendrosios-ligoninės' ir Massat 
chusetts akių ir ausų ligoninės 
įrašė Jansono vardą į sėkmin
gųjų operacijų sąrašą. Gydyto
jai pasakė,'kad berniukas tik
riausiai būtų miręs vienų metų 
bėgyje nuo komplikacijų, su
siėjusių su augliu, jei šis nebū
tų pašalintas. ■ ■ v

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
. Reikia'-Darbininku ir Darbininkių

BOOKJCEEPER
Good at figures, typing, operates
Burbugh’s sehšimatic bookkee

per, machines. '
SOUTH WATER MARKET 

" MO 6-1861

REAL ESTATE
UAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE for SALE
Narnai, Žarna — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

>. f ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

> DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
r. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą,
2212 W. Cermak Road. Chicago, UI. Virginia 7-7747-

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS _____ _______ _________________

ADRESAS . .....................

Reta operacija ■ 
išgelbėjo kūdiki

BOSTONAS. — Daktarai tu
ri vilties, kad dviejų mėnesių 
kūdikis galės matyti normaliai 
nasekmėj retos operacijos, ku
rios dėka jo gyvybė buvo išgel
bėta, pašalinant iš jo dešinės 
akies auglį.

“Jis jaučia šviesą ir aš tikiuo
si jo akis matys normaliai”, pa
sakė Dr. David S. Walton. Kairio
ji akis yra visai normali.

Grupė specialistu, vartodama 
modernią diagnostinę techniką 
ir tiskliąją chirurgiją pašalino 
auglį, kai vaikas buvo vienos sa
kaitės, ir gydytojai sako, kad kū
dikis atsigauna labai gražiai”.

Jason Mulderig gimė Webber • 
ligoninėj Biddeford, Me., kaip 
visiškai normalus kūdikis, išsky
rus tai, ką vėliau diagnostika 
nustatė terotoma, nepiktybinį 
auglį, sudarytą iš nevietoj atsi
radusių audinių.

Auglys išstūmė akie obuolį iš 
akies duobės, atsitikimas toks 
retas, kad medicininė literatūra 
užregistravusi mažiau kaip 50 
tokių atsitikimų pasauly. Ir tik 
trijuose atvejuose iš šio skai
čiaus chirurginis gydymas bu
vo sėkmingas išsaugojant akį 
laike auglio pašalinimo.

Moteris - alyvos 
žinovė

Pasirodo, kad Amerikoje ir 
visame pasaulyje geriausias aly
vos žinovas yra moteris ameri
kietė, žurnalistė ir geologė Ruth 
Sheldon Knowles.

Ji gimė alyvos pirmūno šei
moje. Jos tėvas iš vargšo buvo 
tapęs alyvos didiku, bet vėliau 
subrankrufįjo ir mirė vargšu, 
prisitaikydamas žmonių posa
kiui: “Kokiu gimė, tokiu ir mj-_ 
rė”. Taigi,: Ruth jau iš mažens, 
nuo pat lopšio, augo alyvos kva
pais prityįnkusioje aplinkoje; 
Todėl ir nesistebėtina, .kad ji 
tapo pasaulinio garso alyvos, mo
kove. - - .■ . ‘

Ją kvietė visur, visi norėjo iš-/ 
girsti jos.nųpmonę, gauti pata-‘ 
rirųų. 1988 ią. ji buvo pakviesta 
į Meksika ip tenai davinėjo pa-; 
tarimus valdžios, pareigūnams, 
kaip geriausiai tvarkyti alyvos i 
pramonę, 'kąsti alyvos šulinius/

Antrajam pasaulio karui pra
sidėjus, ji jhū darbavosi Ame
rikos vidaus,-reikalų, sekretoriaus 
padėjėja įr-sprendė alyy.oš>ir vi
sos energiją klausimus, Vėliau 
ja susĮŽay&o-- Arabijos šachai 
bei alyvos dųjikai.- Jos patarimų 
ir jie buvo -reikalingi..

Ji rašo knygą

Ruth, rašinėjo į daugelį Ame
rikos žymių žurnalų straipsnius 
ekondminiaisŲbėi žemės alyvą lie
čiančiais klausimais. Jos straips
niai -tilįdayp.TFortane; ./Reader/ 
Digest, Atl^įjtič ?Įę_iį$ų žurnalų! 
puslapiuose? Tačiau, 1973 m. iš
kilusi energijos krizė ją priver
tė- parašyti tuo klausimu kny
gą “America’s Oil Famine:. How 
it Happened and JVhen it . will 
End”. ?'■ .

Knygoje sako, kai Amerika 
turi gerus alyvą tvarkančius įs-_ 
tatymus, kai, alyvos nepriklaū.-. 
somos bendrovės, kurių yra apie 
10 tūkstančių, jaučia pelną, tuo
met jos ir ieško naujų alyvos 
klodų, gręžia šulinius. Bet kai 
to nėra — viskas sustingsta. Pa
sak Ruth, reikią nepamiršti, kad 
75% alyvos buvo surasta sa
vistovių ieškotojų.

Knygoje ji peikia prez. Fordo 
energijos įstatymo projektą, šis 
energijos įstatyjno projektas, 
pasak Ruth,* yra politiškai pa
grįstas: jis rinks balsuoto j usir 
naikins alyvos pramonę. Tuo įs
tatymu daugiausiai nukentės sa
vistovūs alyvos pramonininkai, 
sumažins alyvos ieškojimą ir jos 
gamybą pačioje Amerikoje.

Ruth knygoje nekaip atsilie
pia apie arabus: “Jio yra ap
svaigę atsiradę naujos jėgos vir
šūnėje”... r V. P.

čių, tai yra beveik pusė, dėvi 
akinius. Praėjusiais metais už 
stiklus, akinius ir “contact len
ses” amerįkiečįąi. išmokė jo 8 L 83 
bilijono. -p-.'

■"< -JAV-bėsd priskaitoma 8,300 
oftalmologų ir akių ligų sbeėižU 
listų. daktąrų, 18,400 optometris- 

‘tų įr, 1įUMQ optikų. . ,, \!

— Lor. Samoškaitė iš Brigh
ton Parko Lietuvių parąp.: mo-’ 
kyklos laimėjo 1-mą vietą 3 ir 
A skyrių grupėj už meniską pla
katą/ skatinantį taupyti: Pre
mijas? įteikė- Standard Fed. Tau
pymo b-vės preZi Justinas Mac
kevičius.. į--7'

— Anne ir Vitas Galskis ato
stogavo Tahiti salyne, aplanky
dami keletą įdomiausių salų, o 
grįždami sustojo Palm Springs, 
Cal., .vasarvietėje,. Jie siunčia 
visiems gerus Įįnjęėjįnlųs. Vitas 
Galskis yrd Nau j ienųb-ves di
rektorius. ' • < * '"' ' ' .

— J; Eigelis išrinktas Bever
ly Shores Lietuvių klųlto pirmi- 
ninkiiŲR, Arbieriė sekr,, V. 
Radys —iz<į,! Sf. jRųliėdė —. 
narė. Į klub^ įstojo;'Gražina įr 
Jonas Stankūnai, naujieji Pines 
restorano savininkai.

BUTŲ NUOMAVIMAS' 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6455- So. Kedzie Ave. - . 778-2233'
. S 3UTV IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biaipaduoti- * *

5 PO 5. MARINIS - MEDINIS. $1.100 
į. fraso $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS.' Nauji įrengi
mai. JLabai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
Skubiai parduoti. / z

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

Brangūs akiniai
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Prekybos Komisija tei
gia, kad daugumas amerikiečių' 
moka perdaug aukštas kainas 
už stiklus ir akinius, aiškinda
ma, kad kainos yra sukeltos dėl 
to, kad iki šiol veikiančiais įsta
tymais daktarams ir okulistams 
(akių gydytojams) yra uždraus
ta garsintis. ,

Apie 100 milijonu amerikie

; Į)ail. Jurgib Juodžio darbų 
'paroda r puošiama ...Člėvelando 
Lietuvių namuose sausio 10 ir 
IT-d. Jo kūryba tau^nėmis'bei 
istorinėmis temomis? ir /vieniu- 
teliu? stiliumi/ visuomet susilau
kia masinio dėąnėsio. -Il$ją laiką 
gyvenęs ■ New York o yalstij oje, 
tidil; J. - Juodis dabar yrą Flori
doje ir .pilną .laiką’ skįrįa-kūry- 
bai, kuri, pagal jo' sampratą, 
turi .būti habdinga visiems^ lie
tuviams ir pavergtai • tėvynei. 
Jis priklauso Lietuvių - Dailinin
kų S-gaf Chicagoje. Parodą: glo
boja L. B. apylinkės valdyba.

— Laima ir Vilius Jakušovai 
nnpirkernamą- ir ten pėrkėlė sa
vo IrūTf 'Associates Real Estate, 
6705 Gulf Blvd,Petersburg 
Beach,. Fla. 7'.?

— Maž. Lietuvos Draugija 
1976 m. sausio 18 d. 3 vai. p.-^i 
Tėviškės parapijos salėje, 6639 
So. Troy St. ruošia Klaipėdos 
krašto atvadavįmo 53. m. su
kakties paminėjimą, bus pri
statyta naujai atspausdinta 
Henriko Tomo - Tamašausko 
knyga “Lietuviškasis Pama
rys” (Pakalnės ir ’ Labguvos 
aps.). Rėzos 200 • metų gimi
mo sukaktis bus paminėta pla
čiai vėliau. Visi kviečiami atsi
lankyti. " ''

• —Kongresmenas Henry Hyde 
dalyvaus Trikalbės ALTos’ Cice
ro skyriau!? rengiamam Lietu
vos Nepriklausomybės Šventės 
minėjime Ciceroje vasario mėn. 
8 d. 12 vai. parapijos salėje.

— Amerikos karo veteranų 
posto unifohnuoti vyrai su vė
liavomis dalyvaus ALTos Cice
ro skyriaus rengiamam Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjime Ciceroje vasario mėn. 
8 d. 10 vai. 30 min. pamaldose 
ir 12 vai. parapijos salėje.

IEŠKOMAS PIRKTI 2 aukštų namas 
su 3 miegamaisiais kiekviename. Pa
geidaujama tarp 59- ir 74 gatvės su 
Rockwell if Califomija. arba 59 ir 63 

. su Califomija ir Kcdzie. *;
‘ Tel. 434-7765.

-• , 3%,.- į -.L-

. — James Demikis iš Brigh- 
ton Parko apylinkės gavo iš 
Knox kolegijos vadovybės ge
riausio futbolo (soccer) žaidėjo 
pažymėj imą. Knox kolegij os 
rinktinė laimėjo 1-mą vietą 
Midwest kolegijų rungtynėse. 
Jis yra -baigęs Laurens aukšt. 
mokyklą, kurioje taip pat pasi
žymėjo sporte. •

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

(Prj.

PROGA DABAR
MODERNUS 2 aukštu namas ir 2s 

auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū
ras, didelLkambariai. 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 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai 
S15,000 metiniu pajamų. Arti musu. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT —

< NUOMosrr..-
ĮVATRCS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 
~Tel. 257-5861 * "

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitoki blankai.
....v. „i

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

. i The Lithuanian American
H Community of the United
■ - : States, Incorporated

/ J, A. V. L. B.
CENTRINE RAŠTINE

Atidarą nuo 7:00 iki 9:00 vak vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk

tadienio).

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
4444 Sc. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. TeL VI 7-3447

2951.W. 63rd ST., CHICAGO, 
ILL. 60629. .Tel. 436-7878

Brangenybei, Laikrodžiai, Dovanot 
t* cO 2 visoms progoms.

32J7 WEST 63rd ST^ CHICAGO 
/ c Telef. 434-4660 I

Siuntiniai į Lietuvą 
. ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av«
Chloęo, III. 60632. Tel. YA 7-59W

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvj kailininką

Chicago Je

NORMANĄ

677-8489 
(buto)

185 North Wabaah 
2nd Floor Chicągo,

263-5828 
(ptaigoa) fr

Call Frank Zapolis 
3208*4 W. 95th St.

DĖMESIO
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

GA 44654

A. TVER AŠ 
LAIKRODŽIAI IR SRANGENY8RS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Ttafc R E pub Ik 7-1,41

HEART 
FUND

i _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNESDAY, JANUARY 7, 107«




