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Prie Jungtiniu Ta uty sprogo 4 bombos
NEW YORKAS, N. Y. — Palestinietis Faruk Kadumi pa

sakė saugumo tarybos nariams kalbą, reikalaudamas, žemės pa
lestiniečiams. ,

Jis tvirtina, kad Izraelis, pa
grobęs palestiniečių šimtmečiais 
valdytas žemes, neduoda pales
tiniečiams pačių pagrindinių tei
sių. Kadumi kąlba buvoJabai 
jausminga, neaiški/ Nežinia, ar 
jis reikalavo karo metu Izraelio 
paimtų žemių, ar jis norėjo pa
lestiniečiams gauti Izraelio jau 
anksčiau turėtas žemes.

Kadumi kaltina 
Jungtines Tautas

Farukas Kadumi kaltina Jung
tines Tautas, 1947 metais netei- 

’■ singai padalinusias arabų ap
gyventą Palestiną. Jis pareiškė,

valstybę, kuri griebia kitiems 
priklausomas žemes.

« Da-
niel Pr atoffpihAU?!"
A ■ - ' ' . ■ ' ■' ‘

Policija rado keturias bombas

New Yorko policija visaiprie 
Jungtinių Tautų namų rado ke
turias dinamito bombas, pada
rytas storuose vamzdžiuose. Po- 
licja bombų ruošėjų nesučiupo, 
bet^yrą įsitikinusi, jog- tai yra 
politikų reikalas- Policija įta-

bas pagaminus, bet “ tuo "tarpu 
jokių Įrodymų ji neturinti. -
-Policijai pavyko padėtas bom

bas laiku rasti ir išjungti spro
gimo mechanizfną. jeigu. bom
bos butų sprogusios, tai būtų 
sužeidusios .daug žmonių ir iš
daužiusios nepaprastai daug lan
gu. f ' '

Raudo-

- “ ' Jy*’’ - - ■

Dažai sukelia vėžį
VAŠINGTON  AS<- 

nieji dažai, vadinami amaratais
ir pažymimi “Red Nri- 2”, kaip 

• dr.,D» W. Gaylor, valstybės ty
rinsimų centro vedėjas, įtvir
tina, jog minėti dažai sukelia 
vėžį. Dr. Gaylor minėtais da
žais dažytu maistu ištisus 3 me
tus penėjęs peles ir nustatė, kad 
jos visada gaudavo piktąjį put- 
menį — tumorą.

Federalinė maisto ir vaistų 
priežiūros administracija tačiau, 
įtaiguojant įmonininkams, pra
dedant 1963 m. nesiryžta minė- 

M tus dažus uždrausti vartoti mais
to pramonėje, maisto gaminiuo
se. Maisto ir vaistų administra
cijos vedėjas A. M. Schmidtas 
sako, kad neturima davinių, jo- 
gei “Red Nr. 2” yra kenksmini 
gas ir sukelia vėžį.

“Red Nr. 2” ftrb^ amaratas 
yra plačiai paplitę* maisto pra
monėje ir jis vartojamas da
žant mėsą, saldaMbus, vai<ų 

kapsules, vaisvandenius, lupų 
paišelius, vaistus ir kitką. Mais
to ir vaistų gamybos pramonė 

'• mihėtų dažų 1973 metais suvar
tojo 1.1 milijono'1 Warij vertėje 
2.9 milijonų dolerių.'“

♦ Panamos prezidentas Omar 
. Torrijoe svWiuojasi Havanoje 

pas Fide! Castro. •

BAVBORQ, n. C. — John D. 
Steele, 51, buvęs Miami priemies
čio Hallandale, Fla., majoras,, su
imtas kartu su aštuoniais kitais, 
kuriuos policija užklupę iš dvie
jų sunkvežimių perkraunant į 
žvejų kuterį 25 tonas marihua
nos. Steele buvo Hallandales 
miesto meru 1963 metais, o se
kančiais 1964 metais rinkimuo
se į Kongresą buvo net savo kan
didatūrą išstatęs. Sugautoji ma
rihuanos rūšis skaitoma “aukš
tos kokybės” ir įvertinta $25 
milijonais dolerių.

SAN FRANCISCO. — Po to, 
kai du miesto patarėjai gavo

Kanada uždraudė 
apsigynimo ginklą 
OTTAWA, Ontario. — Kana- 

į dos teisingumo ministerija pir- 
; madienį pareiškė, kad ji visiš
kai uždraudžia naujai išrastą 
ginklą nuo užpuolikų. Tas gink
las yra elektrinis įrankis, kuriuo 
paleidžiamas 40,000 voltų 
gumas elktros. “geluonis”, 
užpuoliką laikinai padaro 
kai bejėgiu.

Teisingumo minister! s 
Basford pareiškė, kad tas gink
las nėra nepavojingas; jis ga
li žmogų užmušti, dėl to tok- 
kio ginklo turėjimas, pirkimas 
ir pardavimas skaitoma krimina- 
lišku nusikaltimu.

ATEINANČIĄ SAVAITĘ JIS RENGIASI 
DAR KARTA SKRISTI I MASKVA

Dobryninas pažadėjo nestatyti užpakalin 
šaudantiems lėktuvams benzino stočių

MASKVA, Rusija. — JAV ir Sovietų Sąjungą padarė dar 
vieną kompromisą detentės politikai tęsti, — praneša gana tikslių 
žinių gaunantis Los Angeles Times specialus korespondentas Ro- 

pajė- bert C. Toth. Sekretorius Kisingeris, praeitų metų pabaigoje kelis 
kuris Kartus susitikdamas su sovietų ambasadorium Dobryninu. paruošė 
visiš- naują kompromisą, kuris, atrodo, dabar jau abiejų pusių patvir

tintas. Sovietų vyriausybė ateinančią savaitę Maskvoje laukia 
sekretoriaus Kissingerio, kad galėtų paruošti ir aptarti galutiną 
susitarimų tekstą.

bombas, Visiemsvienuolikai mie^ 
sto tarybos narių paskirta polici
jos apsauga. Abidvi bombos 
taip padarytos, kad “šokolado dė
žutę” atidarant sprogsta. Lai
mei, nė viena nesprogo. .
> CHICAGO.— Keturi bandi
tai-^pirmadienio rytą Įsilaužė Į 
John Jurge namus, 2246 W. Tay-. 
lor.-street, jį apiplėšė, peršovė, 
peiliu perdūrė,“ elektros kabeliu 
priraišiojo prie kėdės ir rankš
luosčiu užrišę akis pasigrobę 
raštus $109 pabėgo. Steele rim
toje padėtyje yra nugabentas į 
St. Luke’s ligoninę. Steels pasa

ukė policijai, kad banditai įpuolė 
u jo butą kai jis išgirdęs besibel
džiant į-duris, priėjęs jas ati
darė.

. WASHINGTONAS. — Kon- 
gresmanas Carl Albert, (demo
kratus- iš Oklanhomos) dabarti
nės Atstovų Rūmų pirmininkas, 
savo artimiesiems pareiškė, kad 
per rinkimus jis' nebekandida- 
tuos. Jis šiuo metu yra 68 me
tų amžiaus. 1966 metais jis tu
rėjo širdies ataką. “Heli, jau
čiuosi pavargęs”, Albert pareiš
kė reporteriams’. “Aš gali net 
dabar pasitraukti ir savo algą 
padvigubinti” (62,500 metams).

BANGKOK, Tailandas. -- Ka
ralius Phumibol Adulyadei mi- 
nisteriui pirmininkui Kukrit 
Pramoj prašant pirmadienį pa
leido Tautos Asamblėją (seimą). 
Premjeras'tik dviem dienom pa
siskubino atsistatydinti, kadan- 
gi seimas buvo numatęs jam pa
čiam ir jo iš 8 partijų sudary
tam ministerių kabinetui išreikš
ti nepasitikėjimą. Rinkimai Tai
lande numatyti ateinančio balan
džio 4 dieną.

LISABONA, Portugalija. — 
Įpykę fermeriai pagrasino ne- 
betiekti Lisabonos gyventojams 
mėsą ir daržoves, jei naujoji val
džia tai jų savaičių bėgyje nesu
stabdys pradėtą žemės reformą. 
Apie 12,000 ūkininkų buvo su
sirinkę Braga mieste, kur pagra
sino protesto demonstracijomis 
ir atsisakymu parduoti maisto
produktas, jei Lisabonaos valdžia 
nepaklausys jų protestų prieš 
žemės reformą.

Buvęs kino artistas ir Kalifornijos gubernatorius Ranald Reagan va
žinėja po kraštą ir tariasi su Įtakingesniais respublikonu partijos va
dais, kad jį pasiūlytu partijos kandidatu prezidento pareigoms. Jis 
aplankė New Hampshire ir Floridą, kur susitikę su keliais Įtakin- 
.■. gesniais Illinois respublikonais*.

-------- .------- ..................... . sfarz.L . j---------- ■,—z
■ g sę : ‘

AFRIKOS VALSTYBĖS NESUSITARĖ 
DĖL ANGOLOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

Ginčai ėjo tris.dienas, bet nerado
. bendros kalbos ir bendros nuomones

ADIS ABBA, Abisinija. — Konfęrencijon suvažiavusių naujai 
įsteigtų Afrikos valstybių Įgalioti mmisteriai.: negalėjo susitarti 
dėl Angolos nepriklausomybės.

Vieni .siūlė pripažinti rusų 
primetamą “liaudies, fronto”'vy
riausybę. Kitiems atrodė, kad 
rusai stengiasi ginklais primes
ti savo valią angoliečiams.

Tretineji siūlė paremti lais
vės ir nepriklausomybės siekian
čias Angolos grupes, kurių atsto
vai buvo konferencijoje. Buvo 
pasiūlymas reikalauti; kad nie
kas nesikištų į Angolos reikalus 
ir leistų paties gyventojams nu
spręsti. Ministerial nesusitarė, 
išsik61iojo ir išsiskirstė.

K

Kurios JAV valstijos 
sparčiausiai auga 
WASHINGTONAS. — Jung

tinių Valstybių gyventojų šiuo 
metu priskaičiuota 214 milijonų. 
Po dešimties metų 1985 m., tas 
skaičius sieks 234 milijonų. Gy
ventojų skaičiumi -sparčiausiai 
priauga Aliaska. -*-**'~

National Planning Assn, pa
reiškimu, per ateinančius 10 me
tų gyventojų Aliaskoje padau
gės 28.5 milijonais. Po Aliaskos 
seka Florida su- 27 nuošimčių 
prieaugliu, Nevada su 25.3%, 
Arizoną 20.5%; -Hawaii 19.0%, 
New Ifampshiįę T92% ; Texas 
18.6%" -ir Colorado 18.2%

■ VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kapitalo investacija
Kai kurie ekonomistai mano, 

kad 1976 m. geriausias kapitalo 
investavimas gali būti ■ į apart- 
mintinius namus, ypač į tuos, 
kurie turi trumpalaikes nuomos 
sutartis. '1976 m. infliacija pa
kilsianti apie 5.5-6.5%. Nuomos 
gi 1976 m. kilsiančios sparčiai 
ir tvirtai.

Svarbu tik, kad perkamieji na
mai būtų geS-oje apylinkėje, tu
rinčioje ateitį. Į žemės sklypus, 
lygiai kaip ir į vertybės popie
rius investuoti neapsimoka. Taip 
pranašauja Real Estate Research 
Corp, direktorius.

Ispanija pasitraukė 
iš Saharos kolonijos

MADRIDAS. — Pusė šimto 
metų išvaldžittsr sąyo dykumos 
koloniją Saharoje, Ispanija-pra
ėjusį pirmadienį iš jos visiškai 
pasitraukė, atšaukdama pasku
tinius kariuomenės dalinius.

Bendru susitarimu^ tą 102,000 
ketvirtainių mylių plotą su 70 
tūkstančių gyventojų valdys dvi 
šiaurės Afrikos valstybės — Mo- 
roko ir Mauritanija, kurios vė
liau tą teritoriją pasidalins tarp 
savęs.

Washingtonas laukia 
30 milijonų turistų
WASHINGTONAS. Kolumbi

jos Distrikto Dviejų šimtų Me
tų Jubiliejaus įstaigos direkto
riaus Dr. A. KAighton Stanley 
teigimo, šiais JAV jubiliejiniais 
metais Washingtonas tikisi tu-' 

; rėti tarp 30 h* 40 milijonų šve
ičiu turistų iš viso pasaulio.

Anglijoje vakar mirė Aga
tha Christie, sulaukusi 85 metų 
amžiaus ir paskleidusi po pasaulį 
350 milijonų savo raštų, tomų.

Teisėjas paskyrė milijono 
doleriu užstatą 23 metu David 
S. Fine, dalyvavusiam Madison 
universiteto matematikos maši
nų sprogdinimo paruošime. Po
licija jį rado Kalifornijos hipių 
tarpe.

♦. Amerikiečiai patys dar ge
rai neišbandė “Cruise’ raketų, 
bet Anatolijus Dobryninas pa
reikalavo. kad jų nepagamintų. 
Atrodo, kad Kisingeris pasiža
dėjo daugiau šių raketų nega
minti.

♦ Ugandos diktatorius Amin, 
norėdamas išgelbėti Afrikos val
stybių konferenciją, pasiūlė su
daryti 6 valstybių vadu komisi
ją Angolos reikalams sekti, bet 
suvažiavusieji negalėjo susitar
ti dėl komisijos darbo ir galios.

.♦ Islandija pranešė šiaurės 
Atlanto valstybėms, kad ji išeis 
iš Sąjungos, jeigu britai iki penk
tadienio neatšauks savo karo 
laivų iš Islandijos vandenų. .

♦ Ekvadoro generolai įvedė 
spaudos cenžųrą visame krašte. 
Gyventojai pradėjo reikalauti' v^j0 ngos klausimas nėra dak- 
atiduoti valdžią žmonių rink- tarų - mokslininkų galioje, bet 
tiems atstovams, o kariai nori politikierių ir įmonininkų ran- 
laukti iki 1977 metų pabaigos. 1 koše, jų valioje.

Plečiasi vėžio liga
VAŠINGTONAS. — Vėžio li

ga sergančių kasmet Amerikoje 
padaugėja vidutiniškai 1%, ta
čiau 1975 m. vėžiu sergančių 
skaičius padidėjo net 5%.. Dr. 
Samuelis Epsteinas mano, kad 
toks staigus vėžio ligos pasišokė- 
jimas yra per 30 metų susikau
pusios oro, vandens ir žemės 
taršos pasekmės. Įvairūs Var
tojami chemikalai augalams tręš
ti, vabzdžiams naikinti, maisto 
skoniui bei spalvai gerinti, ma
šinų bei Įmonių išmetamos du
jos ir kitkas sudaro sąlygas vė
žiui plėstis.

Dr. Epsteinas, Clevelando uni
versiteto profesorius, sako, kad

Ispanija didesnių 
įvykių išvakarėse 
MADRIDAS. — Darbininkų 

tarybos arba taip vadinamos dar
bininkų komisijos; kurios val
do didžiųjų Įmonių darbininkus, 
sustabdė Madrido Įmonių veik- 
lą. Apie 125,000 darbininkų iš-1 
ėjo į gatvę sausio 12 d.; šaukda
mi “laisvės”, reikalaudami iš
leisti visus kalėjimuose esąnčius 
politinius kalinius ir paskutiniu 
-laiku vėl-uždarytus-už sambrūz
džio kėlimą kairiųjų vadus, ži
noma, priede reikalavo pagerin
ti darbo sąlygas ir pakelti algas.

Vienkart Madrido universite- 
te prasidėjo riaušės. Pašaukto
ji policija juos ramino “bana
nais” — policijos trumpais vėz
dais.

Ispanijos vidaus reikalų mi- 
nisteris įspėjo kairiuosius va
dus, kad tokiomis priemonėmis, 
keliant riaušes ir ardant tvarką, 
demokratijos ir laisvės nega
lima susilaukti. Vienkart pa
brėžė, jog vyriausybės kantry
bė baigiasi.

Madrido geležinkelių sankry
žos buvo užminuotos 8 bombomis, 
kurių viena pirmadienio ryte, 
sausio, 12, sprogo. Kitos . buvo 
kariuomenės dalinių suardytos. 
Sprogusi bomba neužmušė ir 
nesužeidė žmonių.

Streikų ir riaušių tikslas — 
nuversti Ispanijos Ispanijos ka
ralių iš sosto ir paruošti dirvą 
kairiųjų valdžiai.

‘Cypeklė’ ir kalėjime 
pripažinta pavojinga

SAN DIEGO. — Lynette Alice 
Fromme (dėl savo balso pramin
ta “cypeklė” (Squeaky) už pa
sikėsinimą nužudyti JAV prezi
dentą Fordą nuteista visam am
žiui kalėjimo, iš San Diego pa
taisos namų (Metropolitan Cor- 
rction Center) oficialiu keliu nu
siuntė laišką EPĄ (Aplinkos Ap
saugos Įstaigos) viršininkui 
Russell E. Train, grasindama 
jam mirties bausme. Laiške be 
kt. rašoma: “Kaip EPĄ viršinin
kas visam kraštui tamsta esi 
perspėtas, jog atsakysi savo gy
vybe ir galva už visą taršą, ko
kia yra tęsiama ir tęsiama. Kraš
to dabartinė būklė yra aiškus vi
siško tamstos netinkamumo pa
vyzdys”.

“Cypeklė” Fromme yra narė 
žmogžudžio Charles -Manson,

QUITO, Ekvadorius. — Naujo-1 TOKYO. — Sovietų Rusija ir i kurs taip pat nuteistas visam 
ji karinė junta tebelipdo naują! Japonija savo derybas dėl ketu- amžiui kalėjimo esą rašinėja pa-

Sovietų valdžia, patyrusi apie 
prezidento Fordo kelionę Į Peki
ną ir kiniečių pateiktus duome
nis, nutarė patenkinti patį svar
biausią amerikiečių reikalavimą 
— abiem galais šaudančios lėk
tuvo kanuolės nepadaryri puola
muoju ginklu. Amerikos karo 
vadovybė, patyrusi apie ŠĮ nau
ją rusų aviacijos ginklą, ji skai- 

| tė puolamu ginklu ir reikalavo 
Įrašyti i kontroliuojamų ginklų 
skaičių, tuo tarpu sovietų val
džia minėtą kanuolę skaitė tiktai 
gynybos ginklu, nes jis tinka 
tiktai 324 .mylių nuotoliui. Mi
nėtas lėktuvas gali būti,. naudo
jamas tiktai Sovietų užpuolu- 
siems priešams naikinti. Toliau 
esančių priešų jis negali pasiek
ti. ' -
' Prezidentas Fordas Helsinkyje 

Brežnevui pasakė, kad minėtas 
lėktuvas, turis atominių ginklų 
kanuolės, gali būti naudojamas 
ir puolimo tikslams. Sovietų ka
ro vadai gali pastatyti specialias 
lėktuvams benzinu aptarnauti 
stotis. Padangėse gavę kuro 
sovietų lėktuvai galėtų nuskris
ti .750 mylių ir daugiau. Sovie
tų valdžia pasižadėjo nestatyti 
lėktuvų, kurie aprūpintų benzi
nu šios rūšies lėktuvus.

Sekretorius Kisingeris priža
dėjo Dobryninui nestatyti Sovie
tų Sąjungai pavojingų “Cruise” 
raketų. Šis naujas JAV ginklas, 
siunčiamas priešo teritorijon 
narlaiviais arba lėktuvais, gali 
rusams padaryti didelių nuosto
lių. Dobryninas reikalavo, kad 
šių ginklų statyba būtų sustab
dyta. Kisingeris, pasitaręs su 
atsakingais saugumo tarybos 
nariais, pažadėjo minėtų raketų 
nestatyti.

Be naujos sutarties nušlifavi 
mo. Kisingeris Maskvoje ap
tars keliais atvejais atidėlioto 
Brežnevo vizito Į Washingtona 
laiką ir formą. Manoma, kad 
Brežnevas atvyks į Washingto
na vėlyvą pavasarį, o gal net 
ir vasarą, o jo pasirašyta su
tartis bus ratifikuojam tiktai po 
lapkričio rinkimų Amerikbje.

REYKJAVIK, Islandija.
Šios salos valdžia perspėjo Na- 
to valstybes, kad ji kels Nato 
valstybių bazės klausimą, jei 
Anglija ir toliau žvejos Islan
dijos vandenyse, kurių ribą Is
landija iš 50 mylių savavališkai 
padidino iki 200 mylių nuo Islan
dijos pakraščių.

ministerių kabinetą iš beveik 'rių salų grąžinimo Japonijai bai- našius grasinančius laiškus įvAi- Vėsiau, 
vienų karininkų. gė jokio susitarimo nepasiekus, riems aukštiems asmenims. Saulė teku 7:16, leidžiasi 1:46.
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Pirmosios rir.kimy žinios iš Suvažiavimo būstines

NUOTRAUKA, KURI

VEIDAI

DARBAI

WATERBURYJE

Chicago, Ill. 60608

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.

LEIDŽIA LIETI* VU’ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Visai programai vadovavo 
'Ramutė česnavičienė.

s. Kostas Nenortas, sek 
.— s. Saulė Šatienė.

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds ar e so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nešt egg for 
something (or someone) 
special.

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

Fondo reikalai. LSS Tarybos ir 
LSS T. Pirmijos nutarimais 
įsteįgiūs ir suorganizuotas Lie
tuviškosios Skautybės Fondas 
jau veikia ir iš steigimo tarps
nio yra perėjęs"Į visai.normalią 
būklę. Jo, valdyba pasiskirsčiu- 
:^;-pąreigoj&i^r:-pjpn.i?iį-j>kąs •— 
y._ s. Česlovas Kiliulis; vicepirmi
ninkas — s. Dr. fil. Jurgis Gim-

nors ,da- 
ir maža. Pasiū-

Sesė Čepienė pateikė trum
pą santrauką apie paukšty
čių pastovyklės tvarkymąsi. ’

Rytinė skaučių '’AUvaŽiavinio 
sesija užsibaigė jautria if'bięir 
bolišku sesės JankaiialdėtiėM at
sisveikinimu -su krekvi&laftogj 
važiavmo dalyve, jtfeikknt jdm 
po gražų chrizantemos žiedą. '

L J.

Atidarymo progą kiekviena 
tautybe atliko 15 minučių kalė
dinių giesmių'-programą.

Muziejus yra . gausiai lanko
mas amerikiečių visuomenės. 
Programa uždaryta sausio 3.

'• G. M.

nos programai.
Toks bendras darbas visada 

turi teigiamą prasmę, ugdo soli
darumą ir jungia visus Į vieną 
šeima. , (p. j.)

EINA j. ISTORIJA

Ligšiolinė Liet. Skautu Sąjungos aukščiausioji vadovybė, kurią po Suvažiavimo rinkimu pakeičia .nauji žmo
nės. Iš kairės: Vyriausias Skautininko Pav. Č. Kiliulis,-V..^-kė I. Kerelienė, LLS Tarybos Pirmininkas A. Sau- 
laitis, V. S. L. Milukienė, Petras Jurgėla, "Lietuviškoji Škautija" knygos autorius. Akademinio Sk. Sąjūdžio S.

Gedgaudienė, V.' Skas P. Molis.' r. ~ ’
•> . • V. Kizlaičio nuotr.

Pasisekimai ir nepasisekimai 
Atlanto Rajone

ėmimą. Perskaitė Vyriausios 
Skautininkės sveikinimus. Pa
sveikino dvi seses, kurios buvo 
pristatytos apdovanoti. Ji per
skaitė ir s. Katinienės paukšty
čių veiklos per praeitus trejus 
metus apibūdinimą.

Paukštyčių šventė vyko Me
morial dienos savaitgali Putna
me, Conn. 1974 Putname daly
vavo 58 paukštytės, 1974 Šven
taragio vasaros stovykloj — 32 
paukštytės, 1975 Putname •— 
50 paukštyčių, 1975 Knygnešių 
stovykloj — 50 paukštyčių.

Sesė Aldona ragino ir busimą
ją paukštyčių skyriaus vadovę 
tęsti tradicine paukštyčiu ir vil
kiuku švente.

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

vakarinės programos stovy
kloj nesiribotų vien šokiais 
ir laužais, bet kad būtų įves
ta daugiau rim t eshių užsi
ėmimų, kaip muzikos u: me

no vakarai.* . > •, J . ; *
Pasiūlyta. kad plorlerija bu

tų panaudota tokion darbam, 
kuriais galėtų pasiriaūdotr Visk 
stovykla (kaip va rikte kr Teitai £ 
Įrengimais). •*?-,

Vyr. skaučių veiklos pranę-
. Šimą. .perskaitė ps, F.. N eb; 

miekienė.

Gegužės-mėnesi vykęs''vyr. 
Skaučių -ir - sk. vyčių suvažiavi
mas praėjo su dideliu pasiseki
mu. Dalyvavo daugiau kaip 100 
asmenų. Buvo pasiūlyta suruoš
ti per kadenciją bent po vieną 
tokį suvažiavimą. S. R. česna
vičienė pasiūlė, suruošti savait
galini suvažiavimą mokytis spe
cialybėm. pritaikant jas prie am
žiaus ir šakos. S. Jankauskienė 
padėkojo sesei Ramutei už sėk
mingai suruoštą skautų ir Skau
čių suvažiavimą New Yorke. 
Hartfordo skautai ir Skautės sa
vo 25 metų šventės proga kvie
čia surengti skautų ir skaučių 
suvažiavimą Hartforde 1976 spa
lio 2. Buvo didelis visų dalyvių 
pritarimas ir noras'dalyvauti šioj 
šventėj.

Sporto vadovė ps.F. Nemic- 
kienė savo pranešime daug kal
bėjo apie praėjusią sporto šven
tę Worcestery, prašydama atei
ty būti punktualesniom ir labiau 
laikytis įstatų. Prašyta palikti 
paukštyčių programą, 
lyvių gali būti

.Skautė. REGINA BRAZWSf<AiT€ 
iš N. J. dabina' lietuvišku iegTut«Ąme 
rikes skautų,cįęntce -North Brunswick,

. ė.. jiatoniėnes nudC.

K’etas su Sib'ro kankine 
nvaEide Juočepiene

New Yorke

Waterbury. Conn., lapkričio 1 
Įvyko Atlanto rajono skaučių 
vadovių suvažiavimas.

Pradžioje Vida Jankauskienė 
padeklamavo kun. P. Butkaus ei- | 
lėrašti apie Kalėdas, paskui išėjo ' 
10. skautų ir po sakinį padekla
mavo šv. Pranciškaus maldą apie 
taiką.

Prigesinus šviesas, i salę Įneš- i 
ta Kalėdų švenčiu žvakė. Atne-' 
šė Daiva Vebeliūnaitė. Ji pasa
kė eilutes, o nuo žvakės buvo pri- J 
degtos kitos žvakės ir paskleis- Į 
tos visoje salėje. Kalėdų šviesa i 
palietė visus stalus. Tėv. Pau-! 
liūs Baltakis, OFM, sukalbėjo in- 
vokaciją. prasidėjo kūčių vaka
rienė paplotėlių laužymu, pasi
sveikinimu.

Skautai visada pasikviečia Į 
savo kūčias tuos, kurie pirmą 
kartą Amerikoje švenčia Kalė-

//> SAVŲJŲ VĖLIAVŲ SARGYBOJE

Ch;e»0os Nėr jos juru skaučių skautė Vilija Jakaity'*

want to use that money : 
right away,- there’-s 
a 10-ycar extensions 
privilege; Either
you’ll find that Bondslį.tįij 
mature sit just the right \ 
ageforyom-

me vienos 'šeimos narės.
mirŠkim.e ir“ neatmeskime^-jų 
prašymofkiąfžali paskiASdėįe- 
tai apsnrfeti atlikti' gerjj-f; ter
belį ir pad&P sidm/• vargiii^es- 
nėm sėsėm*. ' M

Irena Jankauskienė pra
dėjo suvažiavimą
a Waterburio skautinin

ir rūpestingą pri

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE>/;,<>S 
LIETUVAI IR žEMDiRBIA5iS<;

J. Dr/Juozas Dauparas. ŽEA4ĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. #
tat Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. 7 Knyga dviejj&.,ga
liui Žemės ūkio švietimo problemos ūkininką’ krašte. H dalis; Zem^s 
ūkio švietimas Lietuvoje, ‘ i - \ į* ; / v*. v ; -V

Autorius savo žodyje rašo;/ “Jėf liūdnas liėtuvič 'taufds^likūB-as 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvęrumo,ir’..ngfciįUį' su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjasiu laalavos. politimK.-^^Cjbmi- 
nių ir’kult orinių laimėjimų, šiandieną, < drąsiai galimą^^kyti.$Kė^vių 
tauta galėtu .didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkių k^tūff^įąiŠiaiš 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos; tautoms^.,y 
_ /Knygos apie žemės ūki:atrodo^tik^n^ttuąĮfc^^ityb,;'kadangi 
absoliuti, lietuvių tautos dauguma ’ (88.12%) buvo^ųkijiinkai/jį pd- pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti'dauguma yra arba' ^tyšriįįvę./uki-- 
nin kai, arba ūkininkų Vaikai,: reiškia,; kad- ši knyga - bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai^ ypač, kadaiį^/^yga su tofi^^^įteį^įtivoš 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nehestdfe' " “
autbriaūs skiriama Lietuvai7 šiais žodži^;5^ 
mai Tėvynei Lietuvai’/.^..

Knygos 300 puslapių su* daug2 vaizd^ftrūr 
Gaunama‘Naujienose."’ ~ ' ’ į - b

•Čekį arba Money Orderį * siųsti * tokiu jgdri

• ~ . 5 - -N. A/.UėJ

A’ew Yorko skautiškoji šeima 
buri g’rąžų' paprotį drauge atšvęs
ti kūąias: draugę-sutikti Kalėdų 
jven^ų džiaugsmą. y-jyTai graži Įiętimška bentoo-Į

N. Y. -skautų kūčios buvo gruo- ; menė. Ta vyresnioji bendruo-1 
džio 20^ šeštadienį; Kultūros ži-imenė,-. pasiteikusi pačius skau-1 
dinyje/iPrasidėjo 7 v, v. Prieitus, po visos vakarienės sutvar-i 
ęanuoštų stalų, apkrautų kūčių, kė salę ir parengė ją kitos die-j 
valgiais, sėdėjo per 200 žmonių

. stock y 
uųynerica.

Bonds matare m lees than six yean.
B pay h> Vwwt M«T B ymn. 10 wmtM «% am

V atolam, er dAatreyaaL tlMT
earn be onherf «t yo« beck. InirtrfV wt to
toste to load ioeotoe hutą. mnI Man( to* M«V

tės žaidžia tinkiinjC'>ši mintis vi
sų dalyvių priimta su dideliu 

•‘pritarimu.' ■ o a >-. N: . j :

T61iaū‘5uvb ps.* AL 'Bulotie
nės. taulinib'Įavnęimo ‘ sky 

riaus apžvalga.
Sesių- planuota kęlionė pas dai

lininkus Tamošaičius atkrinta, 
nes yra užsiėmę “Tautinių raštų 
bei rūbų” leidimu. .JSegė Bulotie
nė ragina visus tuntus bei vie
netus įsigyti ,šį. ųąjąją; leidinį, 
kaip pavyzdini aųfėjitiskųHlėtu- 
viškų rūbų bei raštų lobyną. Ji 
taip pat buvo susirūpinus, kad 
mūsų išleisti dainorėliai yra 
gaidų, ir kad būsimas dainortį 
lis jau būtų su gaidomis. Sesė 
česnavičienė pasiūlė,-kad Skau
tų Aidas galėtų vieną savo nu
merį skirti vien dainom su gai
domis. Galima būtų juo naudo
tis visiems kaip daiiiorėliu ir taip 
suvienodinti dainų mokėjnhą.

Sesė Jankauskięnė išsamiai 
apžvelgė praėjusios vasaros 
Knygnešių stovyklą!: Taip pat 
sesė Bulotienė, kaip programos 
vedėja, pranešė apie stovyklos 
programos atlikimą, pasisekimus 
bei nepasisekimus, Prašė pa- 
siūlymų. Po to vykb diskusijos. 
Buvo prašoma, kad Intoj stovyk
loj būtinai būtų sanitarė visą 
laiką. Taip pat siūlyta pakeisti 
datą kitai vasaros stovyklai, nes 
Darbo dienos savaitgalį Chica- 
goj bus šokių šveitė, į kurią 
vyks daug skautų šokėjų. Taip 
pat buvo siūloma, lead

■ das. šiemet tokia buvo Sibiro 
Į kankinė invalidė Juočepienė. Jai 
! ‘teikta skautų dovanėlė, ir ji 
I susijaudinusi tarė žodelį visiem 
i skautam ir visam jaunimui.

Gėlėm, dovanėlėm buvo atžy- 
!.mėti ir vyresnieji, skautai, kiti 
j iš pareigų cąšitraukią.

Prieš sceną papuošta skautų 
eglutė, o scenoje buvo snaigių 
šokis, žvėrelių pasirodymas, ei
lės. Buvo ir gyvasis paveikslas 
— Betliejus, palydėtas giesmėm.

Tokiam vakare dalyvauja 
skautai’skautės, jų tėveliai, 

Į • > ’ skautu bičiuliai.

Telefoniniu pranešimu iš LSS 1975 m. Suvažiavimo Prezi
diumo būstinės, praėjusi sekmadienį patirta, jog Suvažiavimo 
balsų skaičiavimo komisijos duomenimis išrinkti šie sąjungos 
naujo ios (1976 -1978) kadencijos šakų vadovai; LS Brolijos 
Vyr. i'kantininku — s. Sigitas Miknaitis, Pavaduotoju — ps. Ro
mas Rnpinskas; LS Seserijos Vyr. Skautininke — v. s. Irena Ke- 
relier.ė. Pavaduotoja — v. s. Janina Mikutaitienė; AS Sąjūdžio 
Pirmininku - - fil. v. s. Vytenis Statkus, Pavaduotoja — fil. ps. 
Virginija Sabaliūnaitė. Pilni balsavimo duomenys bus oficialiai 
paskelbti artimiausiomis dienomis.

■975.m. LSS Suvažiavimo Prezidiumas buvo sudarytas New 
Yorks,.pirmininkavo v. s. Antanas Bobelis. Rinkimų eiga, tvar
kingai ir pagal planą vykusi, buvo truputį užtęsta dėl Kanadoje 
ĮvykjSno paš^dnkų streiko.

Fondo pagrindinįam kapitalui 
| pradėti Pirmijauš savo iždo per
vedė $10,000. Taip pat jau gau
nama kitų įnašų bei aukų.

’ /( ■ - ■ į
Fondu susidomėjimas didelis. 

Daug atskirų asmenų bei viene
tų dabar gali tapti fondo kū-; 
rėjais. \

■jį- Europa prašo mažytės pa
ramos. Yra gautas laiškas iš 
sesės R. Molienės, kad Europos 
sesėms reikia pagalbos. Specifiš
kai prašo: ’ .

Anglijoje; Uniforminių diržų- 
— 5 paukštyčių, 5 skaučių, 5 
vyr. skaučių, 5 skautininkių. 
l’aip paf Anglijoje negalima gau
ti ligi kelių mėlynų kojinių.

Vokietijos skautės neturi uni
formų. Ar nebūtų-galima'viene
te surinkti išaugtų uniformų Ir 
joms pasiųsti? . . . -j

Adresai:-Anglijoje — ps. Ja
nina Traškienė, 23 Hazelwood 

;Rd., Chellow Grange, Bradford, 
BD 9 66S England.

Vokietijoj — vyr. si. Aldonapapuošė New -Jersey skautai, 
skautės. • ’ . . .

Paroda atidaryta gruodžio 6. 
Atidarymą plačiai aprašė ame
rikiečių laikraščiai ir Įsidėjo nuo- 

New Jersey eglutę. PIačiai žino‘-'^raU^a'S’ 7. _ -
mam Amerikos skautų centre 
— Johnston istoriniame muzie
juje, Ndrth Brunswick, N. J., 
vyko kalėdinių eglučių paroda. 
Muziejaus centfe stovėjo gražiai 
išpuoštos trylikos,tautų eglaitės, 
kurių aukštis ^.pldps. Tarp.tų 
eglaičių žėrėjo ir lietuviška eg
laitė, papuošta- šiąųęljnukais.; Ją

Sfj S i

k wRtnj.

-. , ■ ■ '/> 1 J ;

Florantina |įiĮį£um|įĮė, iždinin-Į heim Renfiiįof,| West
Germany.' '*

///■ I'/// /I
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ARCHITEKTŪRA

koki4

53.00

Sažalilio statytas 1667—1712 m

$2.00

ImeUjer;

sumos ir

Investavimo knygelės sąskaitos neša

$3.00
$2.00

$2.00
55.50

Kazimieras Ra- 
vienuolyno Pa- 
Plamis bažny- 
architektas A.

S3,00, minkštais vir- 
$3,00. minkš-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

56430 
$6.00 
Gra-

$5.00

Išduodami Certifikatai, kurie neša

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

^atąlj^-^^^i ausiai • perdeūg- 
.kryžminiais' 

Šklmiffiais. ;?I^airiiui priėkiniąi- 
įĮt&^atų-fasadai Turteją," vengi a- 

-aklų 'frtąsių šienos^Pažnai- 
.paštatąi: yra; papuošti, netin- 
^upt^: šieūrps^ itekorupjamos 
tedine.tnfiiaSš'. raštais iš juodų

Perkūno Siena nepriklausomybės Paikais Kanne
Foto AJ. Balsio
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Vytauto Bažnyčia Kaune 
'y '■ ’ Foto.Al. Balsio,

nepajėgdami sukurti 
stiliaus, atgaivino patį

Tačiau; du geriausi mūsų ba
roko architektūros pavyzdžiai 
buvo pradėti statyti beveik kar
tu ir abu gerai išsilaikė iki mū
sų laikų. Pirmasis yrą Pažais
lio vienuolynas, statytas 1667 
— 1712 metais Lietuvos. Didžio
sios Kunigaikštijos, kanclerio 
Kristupo Zygmahto Paco rūpės 
čiu ir lėšomis. . Jaunystėje Pa
cas, studijuodamas Italijoje, 
susipažino su- vienuoliais, taip 
vadinamais Mo-nfis Coronae 
vienuolyno eremitai, ir vėliau 
juos pakvietė Lietuvon; Ka- 
manduliai apsistojo Pažaisly
je, ir nedelsdami pradėjo vie
nuolyno statybą. . . .;

Planus paruošė ir statybos 
darbus prižiūrėjo jų pačių at
sivežtas vifenuolis L- -architektas 
Lbdoyico"■ Fredo, ; Vięnifolynot 
centrinis ir svarbiausias pasta-1 
tas yra bažnyčią,kuri dominuo- į 
jąlirimeniiįėmiš detalėmis. Pa-L 
grindiniar"'*kompoziciniai: ele-| 
mentai tab yra būdingi tų lai-j 
kų italų barokui irypač-fasadasĮ 
reprezentuoja " tipin^iš į 5taIųĮ 
baroko požymius. Panašaus 
tokio kito architektūrinio kū-į 
rinio pasaulyje nėra. Vienuo
lyno architektai neatsivežė! 
jiems žinomo vienuolyno ir bažl 
nyčios kopijos, bet suprojek
tavo ir pastatė naują, savitą kū 
rinį. Pažaislio, vienuolynas tur r 
būt yra vienintelis architektū
ros kūrinys Lietuvoje, sujun
gęs visas pagrindines dailės ša-l 
kas — architektūrą, skulptūrą 1 
ir tapybą į įspūdingą ir iškil- - 
mingą visumą. Stucco lipdi-l 
niai yra gražiausi iš visų baž
nyčių Lietuvoje. Freskų gau- ! 
sybė ir išpildymas yra aukščiau- ( 
sios kokybės ir labai vertingas I 
meniniu atžvilgiu Kamandulių ĮI 
Mergelės Marijos su kūdikiu h 
paveikslas.

šv. Petro ir Povilo bažnyčios H 
Antakalnyje fundatorius buvo Į . 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš-f* 
tijos etmonas ir Vilniaus vai-j į 
vada Mykolas 
cas, Pažaislio 
co giminaitis, 
čiai darė italų 
Zaoro, 1668 metais atvežęs į 
Vilnių bažnyčios maketą — 
modelį, šv. (Petro ir Povilo 
bažnyčios .planas suprojektuo
tas, ' sekant garsiąja ILL GESU 
bažnyčia Romoje, statyta ar
chitektūros stilių teoretiko Gia
como Vignolos. šv. Petro ir Po- i 
vilo bažnyčios fasadas spręs
tas tipiškai barokiškai, pabrėž
ta tiksli simetrija, naudujimt

■’ . FonajHpjąntįsI^ęjfiybs vąŲ- 
vyst antis 

įr pastatų 
aP’ 

Aąugo^ <^,tybą ‘pilių staty- 
jbaę jįgg;-. .^hepatenkino gy vė- 

ČejkįUvnnŲ, O neitgaam- 
^išjmedižiągo< X jnedžio naū- 

pradedamas 
į* akmens ir- mūro archi- 

felijųrą.7 Šulcus 1 miestams 
X4. iųstip-

^padidėjus syę- 
^m  ̂A , -prrkRųį j odėj i- 

atsirą^ reikalas statyti 
nut^S;-pirkių kiemus ir san- 
,^Jn$'<^ęO<^nkšę>ėnybę> Lre

baroko, stilių. Barokas tuo bū
du tapo Lietuvos, ypatingai 
Vilniaus dominuojančiu- archi
tektūros stiliumi; pasilikusiu 
mums aukščiausios vertės sta
tybos kūrinius. .Pirmasis lietu
viško baroko kūrinys buvo šy. 
Kazimiero bažnyčia Vilniuje, 
suprojektuota architekto‘• K. 
K. Tencalli, statyta 1596 — 1609 
metais. ■ <

vynč buvo Anglija ir ji 
giliausių prieštarai imu dirvo
je. Romantikai, ieškodami vi
dinės ramybės, rado ją praei
tyje, o kovoje prieš seną stilių 
— baroką siekė ir ieškojo nau
jo stiliaus. Romantizmo reiš
kėjai, 
naujo

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

seniausiąjį antikini. Tokiu 
būdu architektūroje ginu-, maž
daug šimtmetį tesęsis, ncokla- 
sicizmas. Netrukus, pagal ano 
meto greitį, neoklasicizmą ma
tome atkeliavusį Lietuvon Vil
niuje architektų Knakfuso ir 
Kisieliovskio darbuose.

(Bus daugiau)

- Visais laikais architektai ir is
torikai veltui spėliojo šv. Onos 
bažnyčios fasadų- kilmę. Neži
nomas ir architektas, sukūręs 
nepaprastai originalų kūrinį, 
kuris negali būti sutapatintas, 
ar net prilygintas su kituose 
kraštuose statytomis tuo metu 
bažnyčiomis.

šv. Mykolo bažnyčia yra jau
niausias ansamblio pastatas, 
-renesanso, ne gotikos, stiliaus 
ir, pagal nusistovėjusią tradi
ciją, nukreiptas-į vakarus ir 
iš aikštės matomas tik šoninis 
fasadas. Bažnyčios fundato
rius — Leonas Sapiega, be to, 
keturių kartų giminės palai
doti šioje bažnyčioje. Jiems, 
įrengti antkapiai — pasigėrėti
ni renesansiniai skulptūros kū
riniai. 1 < -.'. n ; . .
- Bernardinų, šv. Onos ir šv. 
Mykolo- bažnyčios yra pagrin
diniai Vilniaus , o taip pat- ir 
Lietuvos gotikos architektūri
niai pavyzdžiai. •

Baroko architektūra, po re
nesanso periodo siekė vidaus 
įtempimo, neramaus judesio, 
dinamikos ir tapybos efektų. 
Baroko pastatų, planai darosi 
sudėtingesni, fasaduose reiš
kiasi dekoratyviniai ieško|i- 
mai, siekiama stiprių švieąos 
.ir šešėlių kontrastų, vvTau-ja 
pupšmefios: .7?

‘ Barokinio metfp.. šukrestėji-- 
mas'Lletuvoje nebuvo atsitfk- 
t i ii urnas,', radęsgerą dirvą', ir 
pamėgtas vietinių žmonių. Tai 
buvo sėkminga, kaip ir visoje 
Europoje, antireformacinė mi
sija. Jau ankstyvojo renesanso 
laikotarpiu, menas stengėsi įsi
savinti humanistines pažiūras. 
Laikui bėgant, vykstant pasku 
tinei renesanso fazei, barokas 

, pradėjo išreikšti to meto idėji
nę kontrareformacinę dvasią, 
šiandien nėra abejonių, kad 
barokinis menas ne tik pradė
jo sustabdyti reformacijos plė
timąsi, bet dar.net sutvirtino 
katalikybę. Ypatingai gausiai 
ir reikšmingai barokas pasireiš
kė Lietuvos architektūroje, ne 
tik tame amžiuje buvo statomi 
barokiniai pastatai, bet ne\ 
seni gotiški buvo perdirbami į

Taupykite dabar.

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

griežiąs proporcijas. Tačiau, 
ne istoriniais fasadais pasižy
mi tas baroko meno kūrinys.

Kas yra buvęs šios' bažnyčios 
viduje., tas prisimeną drama
tinį įspūdį, tik peržengus baž
nyčios slenkstį. Čia matomos 
skulptūros ir-ornamentikos kū
riniai, daryti .italų meistų P. 
Peretti ir G. Gaili, padedant 
vietiniams meistrams ir archi
tektams. Žinoma, kad vilnie
čiai M. Žilevičius, tapytojas J. 
Sreiteęis našiai dalyvavo baž
nyčios dekoravime. . šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia, kaip ir 
Pažaislio, yra geriausias meno 
kūrinys, harmonizuojantis ar
chitektūrą, skulptūrą, orna
mentikąir freskinę tapybą. Dar 
bu skaleyra fantastinė'—ji re
prezentuoja mitologines,- filo
sofines jr gyvenimo scenas. Vi
sas bažnyčios vidus yra tarsi 
muziejus arba nuostabus skulp
tūrinių figūrų, piešinių ir de
koracijų rinkinys, suderintas Į 
vieną stiprią visumą. Tai, be 
abejo, baroko šedevras,- išpuo 
aelėtas, sukurtas ir pastatytas 
aukštos, kultūros asmenų, įro
dantis dar kartą mūsų brangų 
kultūrinį palikimą,' priklausan
tį lietuvių tautai.

Vėlyvajame baroke, Lietu
voje matome, italų, prancūzų ir 
pietų vokiečių stilistinesjlakas.

Dar vėliau- atėjo rokokas, 
.jau praradęs gilesnį turinį, tiks 
lingumą, pasižymėjo formų 
sudėtingumu -ir ornamentiką. 
Lietuvoje rokokas; kukliai pa
sirodė ir tai daugiausiai mažes
nės skalės darbuose.. Tame pe- 
rijode daugiausiai Vilniuje ran
dame architekto Kristupo Glau
bico darbūs, iš kurių kabiau
siai pažymėtinas—■ buvusių Ba 
zilijonų .vienuolyno vartai. — 
tikrai pasigėrėtinas rokoko me
no kūrinys. ;

XVIII- šimtmečio viduryje 
Europos kultūrinis 'gyvenimas 
tapo sukrėstas.. Herkulaneumo 
ir Pompėjos iškasenų atradi
mais. iPirmą kartą -istorikai, 
galėjo suSipažiriji. ,sų kasdieni
niu buvusiu .romėnų gyveni
mu ir binties dalykais. Taip 
maždaug -gimė naujasis -klasiš
kas interjero stilius, i pirmiau-- 
šiai ątkuriąs< .Robertu<A;dąm 
(4728 a ręhitektūrimūo
se darbup^i7 vRomantiMuoj: iėr

.‘plytų galų. Dar vėliau išsivys
to,dvigubo lenkimo arkos, pvz,. 
Perkūno name, Kaune, ir $v. 
Onos bažnyčioje, Vilniuje. Pa
mažu iškilo vietinė, iš, gotikos 
kilusi bažnyčių tradicija, su
sijusi su renesanso formomis, 
šią tradiciją geriausiai repre
zentuoja Bernardinų, šv. Onos 
ir šv. Mykolo pastatų ansamb
lis Vilniuje.
V Seniausias- iš ansamblio pa
statų yra . Bernardinų bažny
čia,^ pašventinta 1520 metais, 
'statyta pačių bernardinų vie
nuolių, kurie viduramžiuose 
pasižymėjo kaip sumanūs sta
tybininkai. Bernardinų bažny
čioje randame daug gotikos sti
liaus ^lementų, būdingų tiktai 
Lietuvos, architektūrai, o ypa
tingai pažymėtinas prie bažny
čios šono prisiglaudęs bokštas 

varpinė, be abejo, geriausias 
Lietuvos architektūros kūrinys.- 

L,_ šv.-; Onos bažnyčia, turbūt 
yralabiausiai išgarsėjusi, fi
nansuota ..Vykdant statybą Mi- 
kalojans Radvilos, pašventin-. 
ta ’ 1581 .metais. Norėdami su
kurti lengvas formas, bažny
čios statytojai mūrijo .labai 
plonas i sienas - pusantro- ir 
-net iki pusės plytos storumo, 
tuo. įrodydami mūsų protėvių 

■sugebėjimą pagaminti didelio: 
patvarumo plytas, kurių pro
filiai išlaikė iki mūsų dienų.

:$<9r&nai išėjusi laukta , įį
-i: ; Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
\ . 100 didėti# forniato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
, . Aiisambfiaiį chorai, grupės, užsakiusios10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
i . 7 knygąrgaB™a gauti Naujienose arba pashmčiant čekį ar Money or
derį tokiuadresu: ‘y 1

C NAUJIENOS
7 • 17Š9 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

iūi-CiiŠį<Ty$^ją -ptiėžiūra,'sveikata ir grožis.
MooAdabir tik

ItAURŪS ŽMONĖS.
:JE«MB4“^pndžiąi.‘ liąbąį ftiŽ

atsiuntus čaki arba,

ž ■1 ž:~>:: 1-; •: 7 r‘:
z ■ ' ■: z

■^l^^^V^Mdaug nuo XVI 
j^ivysfiuą gotikas 

^ar 
i-' -; ■ 

pastatai,^.pą 
^yzdžiųr: bažnyčią. 
Kaiū)ė,7)tmS0oį paprastas gotišr

^3JsS^us,r iįįosrląngų angos

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galime gauti puikiy knygy, kurios papuoš bet 

knygy spintą >r lentyną,

• K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl._______

.. Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas.
„ •: žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta
sėliais — S2,00; H dalis, 225 psL, įrišta 
tais viršeliais ---------- -- --------------

ProK S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais, —:— ----------------------------------------------------
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psL_________ ___________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL / —------------------------------------------------------------
• Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

170 psL Ji____ 1____________ _______________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

r; z ' p uslapiai_______________f______________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

N A U J IE N O S,

Įsteigta 1923 metais.

; Įstaigos pietuose kiemas automobiliams paatatytL
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Gailiaus įsakymą Nr. 15 iš 1939 
m. balandžio mėn. 7 d. pasira
šytą Kaune) nuo tų metų ba
landžio 1 d. penki (Jurgis En- 
dzikaitisK Martynas Užpurvis,

(Tęsinys)

Vokiečiams Klaipėdą okupuo
jant Gubernatūroje liko net 19 
tarnautojų, kurių (pagal Klaipė
dos krašto gubernatoriaus Vk.

įt?^Į 1 '■"'■V,..,.; HElji !■
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Galvas kelia nauji “globotojai”
Antrojo Pasaulinio Karo pabaiga atnešė Amerikon 

gana daug nepaprastai gerų ir nuoširdžių lietuvių. Ame
rikoje gyvenusieji lietuviai stengėsi nelaimėn ir tremtin 
patekusius savo brolius atgabenti i Ameriką ir padėti 
jiems atsistoti ant kojų. Didelė dauguma senų amerikie
čių neapvylė. Jie ne tik patys sau duoną greit pramoko 
užsidirbti, bet jie papildė Amerikos lietuvių organizaci
jas biznio Įstaigas ir tęsia, vietomis gal net kiek geriau, 
senų amerikiečių vestą darbą.

Bet Amerikos krantus pasiekė nedidelė gudrių politi
kierių grupelė, kuri įsivaizduoja esanti daug mokytesnė 
už Amerikoje gyvenusius, visuomeninį darbą dirbusius, 
Lietuvos laisvės reikalais besirūpinusius mūsų tautiečius. 
Savo mokslo žinių ir patyrimo jie neparodė, Amerikos 
lietuvių savo išmintimi neįtikino, bet bandė primesti 
jiems savo valią pagyromis, dideliais užsimojimais, nau
jomis organizacijomis ir dar didesniais planais.

Jie norėjo pagrobti visą Amerikos lietuvių spaudą, 
kontroliuoti visas organizacijas, kalbėti visų lietuvių var
du ir Įkopti Į “pačią aukščiausią viršūnę”. Iš tos viršūnės 
jau geriau Įsakymus ruošti ir visus lietuviškus reikalus’ 
tvarkyti. Nuo aukštos viršūnės idėjos dar ir šiandien tie 
gudragalviai neatsisako, bet kai kurie jau nusiminė, nes 
Įsitikino, kad jie patys viršūnėn neįkops ir Įsakymų jie 
negalės ruošti.

Mes jau minėjome, kaip vienas gabus ir geras kalbi
ninkas bendras institucijas “istorijon” uždarė, iš kas
dieninio gyvenimo jas jau išstūmė ir apgaulingai “viršū- 
šūnės idėjos” draugams pataria nenusiminti, bet siekti ’ 
viršūnės, kaip jos siekia ukrainiečiai ir žydai. Antras 
mums primestas gudragalvis, pasižadėjęs rūpintis vien 
tiktai mūsų tautiečių sielomis, siūlo imtis “drastiškų re
formų” mūsų visuomeninei veiklai peorganizuoti, pata
ria griauti instituciją, jį Amerikon atvežusią, kaip “ne
reikalingą”.

Bet tai dar ne visi “viršūnės” idėjos šalininkai. Yra 
ir daugiau. Jie pučia ton pačion dūdon, viską verčia nesu-. 
grąžinamon “istorijon”, bet viršūnę bando pasiekti kultū
rinėm priemonėm. Jie yra šiek tiek švelnesni, drastiškų 
revoliucijų jie nesiūlo, popiežiaus neniekina, viešoms pas
kaitoms jie durų neužsirakinėja, bet savo tikslo jie siekia 
tais pačiais skaldymo ir kitų nuvertinimo metodais. Pa-

--------- ■■ . v 
šaulio Lietuvio vyriausias redaktorius, aiškindamas savo 
25 metų darbo nesėkmę, pakvietė dar Dr. R. ,ŠiĮbajorĮ pa
sakyti savo nuomonę apie bendrinių organizacijų tikslin- 
gumą ir jau. bręstantį laiką reformoms.

Paviršutinius lietuvių literatūros komentarus rašinėti 
pramokęs, bet giliau mūsų literatūros nestudijavęs ir ne- 
nagrinėjęs Dr. B. Rimvydas Šilbajoris šitaip, politinę savo 
išmintį dėsto: ' . - ‘

“Šalia diplomatinės tarnybos likučių, taip pat 
Įvairių partijų likučiai Vlike atstovauja nepriklauso
mos Lietuvos valstybės tęstinumo principui. Princi
pas nemarus, o likučiai trupa kaip smėljs. Kas jiems 
dingus tam principui atstovaus? žmonių sąmonėje 
žėri laisvės troškimo ugnelė, Kastą ugnelę glpbos? 
Tik pati ir laisvos struktūros visuomeninio - kultūri
nio pobūdžio organizacija. Ji lietuviškumo idėjos, ben
druoju varikliu galėtų jungti taip pat ir įvairias ma
žas specialių interesų ir įsitikinimų grupeles. Esant 
vienybei ir gerai valiai, tokios grupelės taip pat bus 
naudingos, nes dažnai jų ribotas akiratis pąd.ęda j oms, 
geriau susikaupti konkretiems darbams” (PL, 1975

Dr. Šilbajoris studijuoja ir dėsto literatūrą, bet Amer 
rikos lietuvius jis moko politinės kovos, kurios jis nestųdi- 
javo ir kuria nesidomi. Jeigu jis būtų susidomėjęs ir pa
studijavęs praeito šimtmečio pabaigoje ir šio. šimtmečio, 
pradžioje lietuvių vestas kovas už gimtinio savo krašto, 
laisvę, tai jis nekalbėtų apie nemarius principus ir “tru
panti smėlį”. Jis turėtų žinoti kelis dalykus, kuriuos ir- 
literatūros studijose, galėjo užtikti. Jeigu principas ne
marus, tai smėlis niekad nenutrupa.
j šimtmečio pradžioje šimtai lietuvių neteko gyvybės 

dėl tų pačių principų, kurie Pirmojo Pasaulinio karo pa
baigoje stūmė kovon mūsų tautiečius, siekusius gimtinio, 
krašto laisvės ir nepriklausomybės. Juos stūmė’ kovon 
krašto laisvė ir jų įsivaizduota demokratinė to krašto tvar
kymo sistema. Dideliais laisvės principais abejojantiėjį 
trumparegiai politikai 1926 metais panaikino nęprikįąųspr 
mybę davusias politines partijas, bet kai kraštui susidarė 
'gyvybinis pavojus, tai tas “nutrupėjęs- smėlis” suorganiza
vo Vliką ir kvietė kovon mūsų tautiečius. Barzdukas, pat 
neigęs didįjį principą, panoro pasiekti viršūnę ir įsakinėti, 
bet šiandien jis pats įsitikino, kad jo vesta “konsolidaci
ja” patikėjo tik keli nuo lietuviško, kamieno, atitrūkę inte
lektualai, bet didžioji Amerikos lietuyiųdąugumą,(pą.dėjųsi 
lietuviškus pagrindus, jau organizuoją tikrą Bend^ųor 
menę. y ’ • : -

Ar ne protingiau būtų mokslūs baigusiems mūsų, dakta 
rams nusileisti iš viršūnės, stoti Į paprastų lietuvių- gretas 
ir kartu su jais vieningai siekti tų. principų, kurie bjiyo, 
yra ir pasiliks nemarūs? Ugnelę globoti galės, tįktaj kte 
votojai, o ne nuošalyje stovintieji ir laisvės kovai trukdan
tieji tuščiaviduriai daktarai.

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

27
Taip yra šiandien ir su valstybėmis, šiandien yra 

du skirtinai pasauliai. Vienas nori ramybės, o antrasis 
ieško įvairiausių būdų babinėtis prie savo kaimynų^ 
Visa laiką taip negalės būti. Gerasis kaimynas taip su- 
krės blogąjį, kad jis niekad daugiau nebenorės kabi
nėtis. ..

— O kas bus. jeigu gerasis kaimynas neįveiks blo 
gojo? — aš jo tada paklausiau.

— Geras kaimynas yra stipresnis... Jis galės blo
gąjį lengvai įveikti. — man atsakė lenkas.

Be to. blogasis kaimynas yra nusigėręs. .. Jo 
šeima laukia, kad jis dar daugiau prasigertų ir dar gi
liau įklimptų. Blogajam kaimynui šeima nepadės. Ji 
nori, kad netvarkingas gyvenimas dar giliau jį įklam- 
pintų. - i.*|%

— Ar manai, kad lenkai atsispirs prieš rusus? —- 
tada aš ja dar paklausiau.

— Lenkai vieni vargu galės. — jis man atsakė.

Bet jeigu lenkų draugai padės, jeigu Lenkijos 
kaimynai tuo pačiu metu pakels rank;} prieš rusus, lai 
visiems bus labai lengva rusus Įveikti. . . Be to, aš 
noriu jums dar vieną dalyką pridėti. . Mes savo vaikus 
mokome anglų kalbos. . . Mes visi džiaugiamės, kad 
žingsniuojame su visa Europa, o ne su rusais... Mes 
šiandien sugyvenom su Rytais ir Vakarais, bet kiekvie
nas mūsų laukia tos dienos, kada galėsime patys, sayo, 
visus reikalus laisvai tvarkyti. ..

Paprastas iipogus pasakė labai didelę tiesą. Nie
ko kito jie nenori, kaip progos savo reikalus tvarkyti.

Komunisto Gomulkos pakeltas balsas prieš Rokosoysįiį 
buvo noras savo reikalus tvarkyti. Giereko noras nu
stumti į šalį Gomulką buvo, noras savo reikalus nepri-. 
klausomai nuo rusų tvarkyti. Varšuvos šoferio. noras 
nepriklausomais savo reikalus tvarkyti vedė jį ir visas 
armijas ten, kur tiktai buvo bent truputis vilties sava
rankiškiau savo reikalus tvarkyti. Ne tik lenkas nacio
nalistas, ne vien,lenkas socialistas, bet šiandien ir len
kas komunistas nori atsikratyti okupanto. įtakos ir sa
varankiškai tvarkyti savo krašto reikalus.

šitas rusų pavergtų ir komunistų išnaudojamų 
žmonių noras ir man duoda pagrindo manyti, kad pa
vasaris atei žymiai, greičiau, negu mes tikėjome.

' LENKAI, MĖGSTA PASISKŲSTI

Aš,pažinau kelis lenkus, dar Šaukote. Jie rietė nosį 
ir su manim, neturtingo ūkininko sūnpmi kartais visai 
nenorėjo kalbėti. Tuometinės Lietuvos lenkas nieku 
nepasikųsdavo. Jte tiktai žiūrėdavo, kur galėtų pasi
pūsti ir savo “u narą” parodyti. Man šiąndięu butų sun
ku pasakyti, ką iš tikrųjų taą. žodis. Reiškė. Ąš supran
tą jog tą1 buvo pasiutimas- Jis buvo reikalingas ne 
lik patiem plikbajoriams, bet ir prięš stambesnius ūkį 
ninkus tarnaujantiems lietuviams pasirodyti. Ameri
koje tas pasipūtimas nieko nereiškia* bet to meto Lie
tuvoje jis labai daug reiškė. Tai buvo vięuintelė dva
sinė sutvėrimo ypatybė, kuria jis gąlįjo pasirodyti, 
kad jis yra “aukštesnis”, “geresnis’, “piripesnis" ar 
dar kitaip.

Bet Varšuvoje rolės pasikeitė. Varšuvoje praeitą 
vasarą sutikti lunkai, labą! mažai Išsipūtė. Jie, patyrę, 
kad aš esu amerikietis it kad noriai išklnu.-~su lenkų 
skundų ir bėdų, tarp savęs kovojo, kad galėtų su ma
nim sueiti ir savo bėdas bei pageidavimus išdėstyti.

Jenas Šltuus, Emą Ugnaitė Ir nfjp sutipka 
Trudė Bertulaitytė —- visi iš Mhristeri^s 
pasų ir vizų skyriąua, dėl Gu- 
bernatūros likvidavimo iŠ tar
nybos atleisti. Pagal tą įpat 
Gubernatoriaus įsakymą Klaipė
doje “tarnybos reikalais Vokie- -v •**.’>

landžio 8 d. (1939 m.) buvo: pą-

dėjas M. Kukutis, ref. M.vKlim- 
kaitis, vyr. buchalteris G. Bal
trušaitis, ref. H. Bruzdeilinas, 
buchalteris. J. Kėželis, sekr. J.

žiniukės Ę. Germanavičiūtė ir

šveięorius Jį. Baltrušaitįs, portjė 
(taip įsakyme įrašytą, o turėtų 
būti “duriųinkas’) V. Pempė ir 
St. aZirys (ėjęs registratoriaus

mė įsakyme nieko nęužsimena-

KįeK tai ĮĮ^jp, mąpą W,W*-

kritišku momentų, kada i^KJai-

ninku, o. ir be tę j vąld^ios yrtąi- 
gas Lietuvoje buvo begales kan
didatų visaip laikąs, gi į Užsie
nių Reikalų Ministeriją, nors ir

mis juostelėmis o laivai 
atžymėti tįk numeriais, 
didžiuoąius, kurių, po Jfitterio ap
silankymu su kreiseriu ‘^at

, - .. n. - v . 'f Pastebėjau,kądtTilž^jęgjijl?u-
šlaviko darbui gauti., rdkėjo kitaįp? b^ Klį^dį'į ^įn

yra teip/ Ma^ąuA kad kį)U.ji-milžiniškų rakomendacįįų ir 
aukštųjų'mokslų atestacijų, ku-

lėkimas iš karto ne tik į Užsiė
•priėmė su abuojinųu nr ]

bą, bet h? paskyrimas į užsięnį 
(Klaipėda nuo 1939 m. kovo 23 
d. Ljątuyęją “formaliai“ JAte bu
vo skaitoma užsieniu,) — buvo 
vięna& labai, retų, o^^ ggl gte.

rijai (jeigu jis rašė iš viso)-ra
šė jis pate ir man niekada jo 
-matyti neteko.
* Kon^. J. Sruogą iš yišo, įųyo 
'sęnąs Užs. Reikalų Minis j$ri- 

0$, valdininkas, senos mokyklos, 
-didelis biųrokrątąs ir ląikyda- 

duodavo perrašyti jo suredaguo

Bet vėliau aš sužinojau ko- didelis biųrofcrątps ir tyiibjrda- 
dėl. Būtent: po balandžio 8- d*, ^osr savo raidės’ ir taško; >ąjpa- 

gais, dingusiais^ <Jubematūro$: il?ai Gubernatūros rūmuose ne-Įduodavo perrašyti jo suredagūo- 
buvo likę nei vieno buvusių Gą- rastą nemėgink pataisyti 
-bernatūros tarnautojo -— išsky- mažiausios- klaidos, net- ta^ko, 
rus mane, aš prieš naujus šei- bietį ten, kur- jau/buvo rėkianti 
■mininkus — konsulą Jv Sruogą sklaidą. Pradžioje -mėgraaa.'tai- 
■iir sekretorių- VI, Sadauską, at- isytię bęiį Paskui sekr. Vi SBcfeflS- 
vykusius.iš Tilžėskonsulato, jau- dt<>. įspėtas; kąd ipi

aukštais Gubernatūros valdinin-

pirmąją okupacijos dieną: admi
nistraciniu patarėju Pr. Porkum, 
ekonominiu patarėju dr. M. Any- 
su, mokyklų reikalams ref. A. 
■Klemu, spaudos reikalams, pate-, 
rėjų Ignu šeinium, svetimšalių 
skyr. ręf. Alb. Gailium, darbo.

visą riję kitų “snųilkįų tarnau-. 
tojų — kurie. Gube^natūroję 

jau. nepasirodė pirmąją okupaci
jos dieną. Jie visi, išskyrus., ą^r. 
Zabielavičių, kiek man žinoma, 
buvo iš anksto išvykę Lietuvon 
ir apie juos, be abejo, buvo pa
sakyta paskutiniame Klaipėdos 
•krašto Gubernatoriaus (Vk. Gai
liaus) įsakyme Nr. 16i kuris 
Klaipėdos jau nebepasiekė, nes 
buo balandžio 8 d. buvusioje Gu- 
bernatūroje jau nebuvo Guber- 
•natūros vardo nei jos tarnauto
jų — išskyrus mane, vienintelį, 
jau. tebedirbantį naujajame. Lie
davos Generaliniame Konsulate, 
nors dar nebuvau Užsienių Mi
nisterijos žinioje, nes. net ne
buvau padavęs prašymo, priim
ti. mane . į tos ministerijpą terny-

■litikoą centruose (šąuįių. rink.fe-. 
nės šįąbe, laetuyifikųjų Organi
zacijų vykdppaąjanąę komitete.

raštininkas Lietuvos Aido, Lie- 
tuyos Keleivio, Vakarų įę Ra-.

tą ir kįašte. — ižnpjąjį

pėdos krašte ;į vokiečiams oku-

-nekreipk djsiięsįp.

■> y - 
AI '■

j Laim^į -
^buyo, atsįųsj
M K. ... .
turtams perduoti) pav^noteįįis

rėjo, apie. Kįazm% informuoti.

nieko pezi^i ’ TJam aš. iri bpjįąų,

mamas. Pirmomis dienomis kote

ją gaudavau, kartu sn. kitete, se- trukcijų, kokių ir- kąij> jąm( žž*-. na£ Užsi^ Reikal^^S^: “^nti» davė man nuro 

ios fraMfažSž&L nteipnvteY W ir aPie “tarmės informaci
jos” rinkimą: stebėti-ir jam pra
nešinėti. kokių, vokiečių, kariuo
menės dalinių yra Klaipėdoje iš 
.kur jie atvyksta ir kur išvyks
ta? Dalinių numerius, esą, gaį,- 
ma išstatyti ant kareivių ant
pečių, o- laivus sužymėti var
dais... Žinoma — nebuvo juoką,

1939, m. rugpiūčio mėn. gale 
:gavau Užsienių Reikalų ilinis- 
.tęrio, Įsakymo Nr. 309: nuorašą,

nuo š. m. rugpiūčip, mėn. 1 čk 
skiriamas raštvedžių, pirmos ei-, 
lės gęnęi^nĮąm konsulate KĮąiy

gio mgjū.. 19- d. parašai: K. Bi
zauskas,- Įlinistro. PfjTnniin^ą 
jRava^ppteja^,— ę. UžsieniųR^Į-

Iriu Jj i® te

ręĮgosą koį 193% afc,
7 d. Respublikos- P»eąĮaeste ak-

ameniaėtiskas ^reduction
perviseR* (mat, Amerikoje j^i

^_Uęig^4ilĮa^oje), betne smuĄ- 
męniškąs^be pretenzijų ar “prie 

kabių” fj?'
Kita vę$uą. — darbo sąlygąsdarbo sąlygąs

nautojui taip ai kitaip'ką pada-

pasakojau jam apie nuotaikas 
‘mieste ir krašte, bet “karinę ia-

maųįoj1? skaičiumi (6). Nežinau, 
ką veikdavę mūsų konsulatuose • 
Tilžėje-ir Karaliaučiuje jų persų- 
nalas, kuriuose buyo pų tris (TiJ-

Algenis, Paleikaitis).

(Bus daugiau)-;;.
...

Kąi pąkįfliųsį lenkp, kąip( jfe verčiasi, tai jis tuo- Į-prękių dalis eina, tiesiai į Rusiją, bet tekio dųjylįe 
jau Ęąsąkp,. kadį^mėnę^uždirbą, 3,500 zlotų,' išleidžia 
4,000 zlotų, O; likusius neša.į taupomąją kasą. Taupy
mo bendrovę lenktai vadiną “taupymo kasa’’. .

Patys nuobodžiausi yrą tie lenkai, kurie praleido 
kelis metus Amęrikpjję, užsidirbo pensijas,, ir atvažia
vo į Lenkiją karšti,. Lenkijoje jie, aiškų, daug geriau, 
gj’yeną, ųegu Amerikoje, nes lęnkų valdžiai, ląbar rei
kalingas, doleris, todęl jųąs.ir vilioją, kądj jįepąrsivež- 
tų, kąd ir nędąųg dolerių, bet yįš_ deltų jų parsiveža. 
Jeigu tie Amerikos lenkai pensi.onięriąj dolerių nepar- 
s i v e/.tų, tai už kumpius lenkų valdžiai būtų labai sun
ku išęinkti mokesčiams reikalingus dolerius.

Visi lenkai kombinuoją Jie išleidžią daugiau, ne
gu uždirbą bet jie gerokai uždirba. Man atrodo,, kad 
ir tie pensiomeriąi kurie dolerius keičia ir gyvena kaip

tvirtinti negaliu. Tokį dalyką man pasakoje, Yuųhkvojjje 
gyvenantieji Amerikos lenĮš^i. Niękas taip pat nežhąp, 
ar Gierekas gauna is rusų pinigų už “perkamas” pre
kes, Iki šio me to rusal mokėjo mokėjinMpišy^Jgtf, 
ar. jie iy sų Giereku prašiai ęlgtąjųi tar-sųtiK^į^^- 
įkyiit ’

Niekam ne paslaptis, kad Giereką^yrey^k^ų^y^ . 
Jis turi mokėti dideles sumas amerikiečiams, vokie
čiams, belgams, aųgląms it kįtieųis. Bet-jis paskolą 
nebijo. Jam. nepatinka jųokfėjųųų, ląiką^» bet jis i^ 
anksto yra numatęs, kad už visus tuos pirkinius turąs 

’mokėtipatys lenkai ~:’7‘ 77*.^
K. *4 sntiMS teP&t
aksi šoferis. Jis mail j-au tada pasakė, ka< stei&pt- 

čiai meteis tenfcąmft labai
~ kios dienos. Jis, paimdamas valdžią prižadėjo
dideli ponai, taip pat kombinuoja. Tokia dabar, tų „ . v . - , , . . ’ F _ i
aukštoj ponų ųuptaika. Jie užmirto apie antoa&u bu? ****** „ t**??? rP“,'m J" *?•
vusį “unoĘą”; Jie nieko nebijo, neą nęt ų- j^o^ci 
kyla su jais būti mandagiai, jie atveža kraštui ęaika- 
lincu doJerių. (

Komunistes Gierekas tuo skiriasi nup^Jki^ kopįiį- 
nistų, kad jis nęstūmė Vakaęų quo savęs, Mę, tai <Į^- 
Tė Rusijtes koiąunistai. Gierekas sutiko tartfs su kiek
vienu. Amerikęs biznierių, atvykusiu į Lenkiją ir pa
siūliusiu. tartis prekybos ir-pramonės klausimais. -Gaor 
rekaa ir Vašingionan važinėjo, kad įtrauktų Ameri
kos prekybininkus į savo tinklą. Lenkijoje aiškią 
Gierekas privajojprekiauti »u rusais, bet Vašingtą^eJjps 
tebekalba apųe. prekybos padidintąją sų ją i va^ipmą 
Ix-nkija.

tas taksi 
čiai metais

Ml
k reikalai negali eiti Ilga- 

pasakojo, kad vteps

j» jau

viską ką tiktai gali Vakaruose. Jis jau yra gavęs didelių I 
kreditų. Žinovai tvirtina, kad didelė užsienyje-pirktųl

feakatiL tai reiškią kad ateinančiais metąis karnos juo
dės kilti, o nepasitenkinimas (Hereto vaMJKa augskmjtu 
pu kjląpčipfiiĮį mis. Lenkai negalėje pekrfti 
brangių dueneS h- rnėsos kainų prie GomnUtes, nes-ap- 
*W>>ą Mkitek W ?avasari pradės kiti 
maistjį kainoj. Gieęekas komunistus iš ąnksto jpp^|^, 
kad taip buK > a ' u

(Bus daugiau)
4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 4, ILL. — ^TT>NTX, JANUARY 14, 1976



TELEF.BR8-3229

dr; anna baugias
AKIĮŲk ausų, NOSLES 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street.; .

Valandos pagal susitt^nf^.
-r . v» ■

DR. K. G. BAtUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLQGJHB CHIRURGIJA 
6449 .Sc. PuUski Rd. (Crawford

Medičį BviMing). .Tel. LU 5-6446 
Priima-.U^pjcuus pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti, 374-8012

TtuTEa paslclii'lt kad George 
Mikeli Uurgb Mikclaitis) gimė 

sir augo Tauragės apskrityje.

DR. G k: BOBELIS
INKSTU 1R: ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6956533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELČIN, ILLINOIS

DR. PET£R amis
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434( WEST 71st STREET 
OfĮMjįf'jHEmlock '4-5849

— Kalėdų švehtėjns sulau
kėme “Šiaurinės Anglijos Lie
tuvių Biuletenj”, pažymėtų 27 
eilės numeriu. Jį leidžia Man- 
chesterio . Lietuvių kultūrinis 
ratelis. Išeina 3 — 4 kartus per 
metus, šiame numeryje api
būdinta Kalėdų švenčių reikš
mė ir paminėti vysk. M. Valan
čiaus ir M. K. Čiurlionio sukak
tuviniai šimtmečiai. Kelionės 
į Romų įspūdžiai ir smulki to 
rajono lietuviškos veiklos kro
nika.. Filatelijos apžvalgoje ra- 
šoma apie lakūno Itn. F. Vait- 

Lkaus skridimų per .Atlantą ir 
! ta proga išleistus Lietuvos paš
to ženklus.

s imujieinos
Kai rusai antru kart okupavo 
mūsų tėvynę, tai jis kartu su 
savo'tėveliais pasitraukė iš Lie
tuvos. Pradžioj gyveno Vokie- 

Londan, alėgia karčios miglos.!,Ten 

x. teatro, sceną. Tai ir jo pirmo- 
I sios ^Crossroads" rolės įžanga

— Jau ir Anglijoje susirū- 
f pinta inž. S; Kairiui atkapio — 
į pamiklo statybos reikalu. Au
kas renka PLB Anglijos krašto 
valdvba.

~~ ?OFISO VALANDOS:
Pirmadiėniąis^ir^ kė tvirtai 1—7 
an trad., -peiu tediem nu<f L—%

. t ir šeštai tiktai susitar.ua.

vah, 
tree.

DR. PAUL V. DAkGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.,

1933 S. Manheim Rd., Westchester, ill. 
VALANDOS? 3-~9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
. TeL: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. jJt, ESiN - EiSiNĄS 
AKUŠERIJA'IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Šo. Kedžie Ave., WA 5-2670

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

. TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
39G7jWest 103rd Street . .

ValgAdos; pagal susitarimu'

GARANTUOTI 
RADIJAI ' 

NUO $8.50
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

; AHd. 9—6; pirm. Ir ketv. 12—8. ■ 
Sekm. ir treč. uždaryta.I:-----—----- - -- ---J

(PŪTRAMENTAS)
■ Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninėse 
kapams gėlės. ■;

ROY. R. PETRO (PŪTRAMENTAS) 
Hariem Avė. — 586-1220

— Žengiant J gruodžio mė
nesio antrąją Jpusę, staigiai 
atšalo oras. Kai kuriose vieto- ' 
vėse jau ir sniego dribtelėjo. O ■'

ir žengė pirmuosius žingsnius į lai pirmieji sios žiemos šalčiai ■< e f — . . . . 1
A . * cz>an/> l ai i

Anglijoje.

— Bristolije palaidotas Izi- maždaug susijusi su jo tikro- 
doriūs Jasmontas, 64 metų am- vinių gyvenimu.
žiaus. Velionis gyveno atsis
kyręs ir nepalaikė jokio ryšio 
su lietuviškomis organizacijo
mis. Tai ir nežinoma iš "kur jis 
buvo kilęs ir ar tūrėjo kur nors 
giminių. “Europos Lietuvio” t 
„redakcija padeidauja, kad kas 
nors .atsilieptų iš buvusių ve
lionio draugų ir pažįstamų. 
Tai gal apie velionio mirtį bū
tų galima pranešti jo giminėms 
Lietuvoje.

♦ • r j

— šiemet sukako 27 mėtai
kai Jungtinių Tautų Sąjunga 
paskelbė Žmogaus Teisių De
klaraciją. Ta proga The Bri
tish League for European Free
dom, gruodžio 10 d. suorgani
zavo Londone demonstracijas. 
Jose su plakatais ir proklama
cijomis dalyvavo ir pavergtų 
tautų atstovai. Dienos metu rie buvo suvaidinti Anglijoje, 
demonstravo Fleet Street ra- Jo eilėraščių buvo daug patal- 
jone (ten yra įsikūrusi daugu-Įpinta “Kaiyje”, kuriuos man 
nia laikraščių redakcijų) ir. teko pastebėti 1930 metais. Su- 
įteikė britų laikraščių leidyk-. kaktuvininkus nuoširdžiai pa
loms informacijas apie žmo- sveikino gausiai susirinkę apy- 
gaus teisių laužymą S. Sąjun- linkės lietuviai ir palinkėjo il
goje. Tos dienos vakare 'de-' giausių ir kūrybingiaiisių metų, 
monstracijos vyko prie" S. Są
jungos ambasados. Taip pat 
buvo įteiktas atatinkamas raš-l .
tas ir Britanijos užsienių rei-'.^ Kongreso a.tstOVQ 
kalų ministerijai. ’’ "X - -4 .- • .. , . . .. ’ - '' *•' ' ; - ’ - 3- * * ...

— .Londono Lietuvių Moterų 
Sambūris “Dainava’.’ nuošir-

I — BradfoTde buvo pagerbti 
lietuviškos veiklos veteranai V.

■ Ignaitis ir A. Bučys. V. Ignaitis 
jau sulaukė 72 m. amžiaus, yra 
mokytojas, buvęs ilgametis Gi 
žų "pradžios mokyklos vedėjas. 
Dabar ir Bradforde mokina 
lietuvių valkus ir yra aktyvus 
kultūrininkas ir visuomeninin- 

tkas. Jautrus lietuviškiems rei- 
Jcalams ir uoliai bendradarbiau
ja spaudoje. Daug surinko an
glų kalba parašytų lituanisti
nių knygų ir jas padovanojo 
Bradford© anglų bibliotekai. 
Dabar renka mūsų kompozito
rių muzikos kūrinius. A. Bu
čys jau. irgi Sulaukė 70 metų 
amžiaus. Tai veiklus visuome
nininkas, rašytojas, poetas. Pa
rašė keletą scenos veikalų, ku-

’. V. Vytenietis

t ajuairywontBJui nmn nwmwvK rm » r

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
■ KIEKVIENA DIENĄ SOTINI KRIKŠČIONIUI

"N>$ tversi VIeipats, mano prieglauda. AukWausl<|Į tu padarei
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta**.

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji

gjj makn.u, kad p.czicfcatas pa- 
s2yr2 specialų etniniams reika
lams asistentą, tuo pripažinda
mas etninių kartų įnašą, kuris 
JAV padėjo įsigyti pirmenybę 
kitų tautų tarpe.

Toks prezidento veiksmas yra į 
nuoširdi duoklė demokratinia- tebus apsaugoti nuo'suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mp nmnMU> Tai fpikia pini- mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 

nėms grupėms, lygiai ir jų va- kibiumą ir' 
dovams Amerikoje, teisę tartis 
su specialiai skirtu oficialiu ats
tovu prie Baltųjų Rūmų ir teisę 
nagrinėti iškilusius klausimus.

šis paskyrimas yra reikšmin
gas ir rodo, kad visos etninės 
grupės yra pripažintos, kad jos 
priklauso, kad jos nėra apleis
tos. Taipgi toks prezidento 
veiksmas patarnaus atstatyti pa
sitikėjimą mūsų demokratinėje į * 
santvarkoje ir sumažins dabar, 
esantį visuomenėje abejingu
mą”.

mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolus geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas/

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrino- 
toly aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusleji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

į iV. RAITO TYRINĖTOJA!

JEI “NAUJIENAS” TU 

SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO

■ ŠVIESA.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J// 2533 W. 71st Street
j> -> Telef,: GRovehill 6-2345-6
M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero

" Telef.: TOwnhall 3-2108-a
j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Tet.cŠ6U605 ir 489-4441 '
; OFISAI:

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

Valandos7 pažai- susitarimą.

Ofiso teLi HSJH818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J, MESKAUSKAS
GYDYTOJĄ^, IR CHIRURGAS

VID AUS į LiG$ ”,SPĖCI AUSTĄS 
2454Žįst STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niai#; ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 -iki 7 vai, popiet 
Tik susitarus.

Tfečiadieniais ‘ uždafyta.

DR. FRANK PLECKAS
■OPTOMETR1STAS

KAURĄ LffiTUVISKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina zakis. Pritaiko akinius ir į 

'’contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKąiŲ, P.ŪįSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 ^sj 63rd STREET*. 

VaL: acJAtįuo* 1—4 po, pietų, 
ketvirti®. nuif&A? vai? vak.

dffito.tetef.r'776-2880
Natj|«Kf rez, telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisasį 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrai., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir ^8 vai. vak. Šešta die* 
niais 2-4.vąl. pp pietų ir kitu laiku 

pafcal susitarimą. 
■ ■■■■<>■■—■■ ■■

V. Tumasonis, M. D., S. C 
C H AMt G;a’S:

2454 W,ĘST 71s1 STBEET v 
Ofise tetefj: HEmlock 4-2123 
Rwi<t jK|tef.: • Gibson 84195

Priima ligonius: pagal susįUątĮį. Dėl 
valandos skambinti telef; lit 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telefptGli8-6185.

"GĖLĖS visoms progoms

Beverly Hills.
6 Et lNYCIA
2443 WEST.63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
-......  Wir" " k..  " —oh—»■

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

- , Tel. WA 5-3063

M 0 V I NG
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS -VILIMAS

823 West 34 Place
Te L: FRontier 4-1882

SOPHIE BARČUS;, —T r » i ’ > J
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
/ 1490 kO. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir į 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. ?

Telef.: HĖmlock 4-2413V x. x Į
7159 So. MAPLEWOOD AVE. I

CHICAGO, ILL. 60629

p. Šileikis. č; p.
rv? 0RTHCPEDAS’f>R0’rEZ,STASąjCę Aparatai - Fivtezai, Bati-

dažai. ŠpeeiaM pagalba kojoms
5 (Arch Supports) ir t t. 4

VaL: 9—4 kJ—8, Sesta didžiais 9—k
2850 St., Chicago. |lU 60629

T«I«L P Respect 6-5084 
w| ---- ASE! Į

Derwinskio pranešimas
Koilgr. Ed. Derwinskio rašti- 

Sambūris ’ “DĖdnava” nuošir-.nė specialiu laišku priešą, kad 
džiai dėkoja visiems- prisidėjū- ^ongr. Ed. Derwinskis ir kongr. 
siems prie - Kalėdinio ■ bązaroj Frank Annuilrib užgyfė prezi- 
suruošinro. ŽNes-Gk geraširdžių ^en^° F°rdo pasirinkimą skir- 
tautiečių-aukoririš ir darbu bu- * Myrbn’ą/Bl Kuropašą etninių

- , įj— * • \ ‘ v- irnlii oTvrLAinti'M.'ixOTC'ln'nl'n Ran

. vo galima-- suruošti tokį gerai 
pavykusį bazarą. - - < ' :

Manchesteryje. mirė Sta-
■ sys Sidaras. Palaidotas gruo

džio 19 d. Alos to n o kapinėse.

— Londone, Hammersmith li- 
gonihėje mirė Marijonas Pisa- 
vockis 52 metų amžiaus. Ve
lionis buvo kilęs iš Kauno mies-

■ i°-

/— Kalėdų švenčių proga su 
nuoširdžiais linkėjimais .Angli
jos skautus pasveikino t SB 
vyr. skautininkas P._Molis. An
glijoje' platinama LSS įiiiTnū- 
no P. Jųrgėlos parašyta knyga 
‘’Lietuviškoji skaiitija ’’. Taip 
pat skautai platina ir E. Jūciū- 
tės * parašytą knygą “Pėdos 
Mirties Zonoje”. Tiėsioginiąi 
tas knygas galima užsisakyti 
pas J. Maslaūską, ,Fkuris yra 
Anglijos — Vokietijos rajoho 
vadas ir LS Forfdo’ Atstovas Arig 
lijoje. ... .. . . .

— Londone mifė Bronius 
Liudvinavičius, gifnęs 1908 m. 
Velionis gimė ir Vaikystės die
nas praleido Škotijoj. Po ku
rio laiko kartu šū tėveliais pat- 
važ.iayo į Lietuvą. Gyveno Pa
jevonio .vis., Mlkaviškįo aps. 
ir ten sukūrė šeimą. Karinę 
prievolę atliko 9 pėstininkų L". 
K. Vytenio pulke Marijampo
lėje. Apie 1938 metus sugrįžo 
į Angliją. Gyveno Londone ir • 
.vertėsi siuvėjo amatu. Velio
nis buvo, ramaus būdo, rėmė 
bažnytinius reikalus ir domė
josi lietuviška veikla. Palaido
tas I^eytonštono kapinėse, lie
tuviškų kapų skyriuje.

—' Lčnffloffo ’ ITV tflėvižijos 
stotis jau kuris laikas rodo še
ri jin'ės firograhioš filmą “Cfoss i 
roads”. Lapkričio mėfiesfjel 
Vaidyboje pradėjo dalyvauti fr 
lietuvis filmo aktorius Gėbrge 
Mikeil. Jis ten Vifidina-inŽinfe- 
riaus AVartm rile, 'll* vWMybos ■ 

(ėijfos paaiškėja, kbd fitž. AVar-j 
ren yra lietuvis VarrtfltWs. Jis' 

į pasipftšškrijū'Mąs kilęs iš Lie-' 
fnVds. Anglijoje baigė univer
sitetą ir primena , kad dabar

* Lietuva yra rusų okupuota.

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame .vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas^ Patik- ‘ 
rinti, kokiy varsty trūksta ir juos pa-į 
pildyti, kad būtum bet kokiam neti-i 
kėtumui pasiruošęs.

reikalų specialiu ąšistentu. Ben
drame ’pareiškifne? abu atstovai, 
Derwinskis -ir Annunzio, pri
minė, kad- p. Kuropašo paskyri
mas yra’labai'praktiškas ir se
nai lauktas prezidento štabo 
priedas ir teigiamas išjireziden
io pusės visų etninės kilmės 
amerikiečių- įnašo,.pripažinimas 
krašto daromoje pažangoje:

“įžengiant i šimtmečių metus,, 
gyventojai kreipia dėmesį į mū
sų krašto turiningą -istoriją, — 
sako atstovai,---- todėl ypatin-

Susirinkimo
PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuviu Na--; 
mu savininku organizacijos nariu; 
susirinkimas Įvyks sausio mėn.- 16; 
d. 7:30 vaL vak. parapijos salėje," 
6820 So. Washtenaw Ave. Yra daug į 
svarbių reikalų aptartų Prašomi na
mų savininkai skaitlingai dalyvauti. .

Stasys Patlaba, sėkr.

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

X Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get eqnal billtag at your party table!

This prize*-wlnxiixig recipe combines Fritos brand com chips 
and Pritd-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 

* caps. Flashed Oder the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
iestf^e occasion. z

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or ’white wine before stuffing and they will retain their 
Mght Cofer dttahg ddokfng.

MAHy tfOUR MrŠHRCk>MS
Maltom-»fted mmhrooms

I tab^ypooua

1
% etp
Ž taMeitpoone
g tables oat

Melted butter
Bftftter, softened
GxHk, minced or hushed
Grated Mon terr y Jack eheesc
Red wine *

Ptfto-Lfcy brand toasted onion dip mix 
’Ffeety crushed Fritos brand corn chips

Remove stemi from mushrooms. Wash caps and brush with

id crated eheesr

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODtRNIšKOS ATR-Č^NDITIOSeD KOPLYČIOS

Chicagds
Lietntiu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS ■ VASATTIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

■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 ffOUTHWKSy 'filGiiWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
So.'H ALSTED^tREET Phone: Y Ards 7-1911Toom caps with mixture. Place on baking afreet and 

nlMtak* or tmtfi. bubbly and lightly browned.
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PROGA LIETUVIAM STUDENTAM GAUT! STIPENDIJA

ką iš (ihicig is t niversitet:» di-įslipendijų fondą visiems lietn- 
l ekloriitus Fred R. Brooks. Jr. iviškos kilmės berniukams ir 
.lis praneša lietuviams apie Char
les Blizos paliktą sumą pinigų ; Čikagoje mokyklas ir kurie yra1 
neturtingiems lietuviams siu-Į reikalingi pagalbos lankylį 
deniams. Studijuojantis jauni- aukštąsias mokyklas univer- 
mas galėtų šiomis stipendijomis į sitetus. Fondo sąlygos reikalam į 
pasinaudoti. Štai atsiųsto laiško j ja, kad kiekvienas mokinys-ni 
vertimas:

mergailėms, kurie yra

r PRANĄ KAVAiaCNĄ V 
ATSISVEIKINUS

P. STRAVINSKAS J’
sausio 1 dienų, 

po sunkios ir ilgos.
1976 metu

Chicagoje,
ligos mirė Lietuvos teisininkas 
a. a. Pranas Kavaliūnas, buvęs 

1 Kauno Apygardos Teismo civi
linio skyriaus pirmininkas.

.Jis buvo pašarvotas Marque 
tie Parko koplyčioje. Sausio 
6 d. vakarą buvo liūdnos jo at- 

Į sisveikinimo iškilmės, kurių 
i-),,- - a i -Įmetu jo amžininkai ir draugai,vienkart trims mergainems bei | J ” .
beniukams. kolegos teisininkai jį atsisve>-

Mes būtume dėkingi, kad šislk,no ,r š,ltM žodžuJ k:U 
įbomis, išryškindami jo gyve
nimo datas ir asmenybe. Ne

žiniai. Jei studentai teirautųsi Į n kitą
’universiteto priėmimo raštinėje, 
mes mielai suteiktume jiems 
visas universitetą liečiančias ži- v 

jnias ir išaiškintume stipendijų 
atkreipti lietuvių : programą.

THE UNIVERSITY
OF CHICAGO

The College office of 
Admissions

lllti East 59 St,. Chicago, 
Illinois bOti.37

būtų baigęs gimnaziją (high j 
j school) garbės pažymiais, būtų 
'gero elgesio mokykloj ir aukš-1 
■ tos moralės bei charakterio, i 
! Fondas gali suteikti stipendijas

stipendijų fondas būtą patiek-
1975 m. sausio 5 d. tas lietuviškos kilmės studentu

1739 Six Halsted St.
Chicago, Illinois 60608

Jhangus Pone: 
j Norėčiau : 
bendruomenės narių dėmesį Į Į 
Charles Bliza stipendijų fondą, j
esantį Čikagos universitete. Po
mirtinis Charles Blizos testa-1

apie mirusįjį kolegą parašyti, 
jį ir jo sunkiai šį momentą iš
gyvenančią šeimą prisiminti ir 
pareikšti čia užuojautą jai.

Jūsų
Fred K. Brooks, Jr. 

Priėmimo ir pagalbos 
direktorius

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagielės įspūdžiai akli 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais 84.00.

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

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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 
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet šuėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
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 pavergtu lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais. /

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltrnių 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 vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryk 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuviskų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

no Apygardos Teisme, kurio 
civilinio skyriaus pirmininku 
buvo a. a. Pr. Kavaliūnas, bet 
man teko būti to teismo bau
džiamajame skyriuje, todėl su 
juo dirbti neteko. Net ir šei
momis /mes nebuvome pažįs
tami Kaune.

Apie jį ir jo šeimą mane dau
giau painformavo tik prieš ko
kius 5-rius metus mano gerasis 
gimnazijos laikų draugas, o jo 
žmonos sesers Irenos^ vyras, 
taigi, jo svainis Povilas šalčius, 
irgi didelė ir kilni asmenybė, 
buvęs Dotnuvos ž. C. Akade
mijos mokomojo personalo na 
rys, gyvenęs Chicagoje, dabar 
jau irgi miręs. Jis labai gražiai 
apie mūsų velionį atsiliepė, 
kaip apie savo tikrą brolį.

Dar kaikurių jo būdą ir as
menybę paryškinančių žinių 
gavau iš jo žmonos p. Aldonos, 
kuriomis čia ir noriu pasinau
doti, ne be to, kad ir pats, gy
vendamas Chicagoje, a. a. Ka
valiūną 'tiesiogiai arčiau paži
nau.

Man norisi, visų pirma, at
kreipti kitų dėmesį į a. a. Pra
no Kavaliūno pavyzdingą pri
vatinį gyvenimą, ypač gi šei
moje. Apie jo visuomeninį 
darbą daugiau parašys kiti. Jis 
iš tikrųjų buvo idealus vyras ir 
vaikų tėvas.

* “Niekad jis man nepasaky
davo aštresnio žodžio, niekad 
neparodydavo man pikto ar ne 
patenkinto veido, net tada, kai 
mam šeimos gyvenime pasitai
kydavo kokia klaida ar pan.” 
— kalbėjo man p. Aldona Ka- 
valiūnienė apie savo mirusį 
vyrą, kuriam ji už jo gerą, kaip 
aš pats mačiau, atsilygino su 
kaupu. Ji gi $u' didžiausiu at
sidavimu ir pasiaukojimu slau
gė jį. ligonį, sunkioje ir ilgoje,

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ........... .............. . ..... ..............
į>.- .■'■ .

ADRESAS
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i net pustrečių metų jo ligoje, ka
da jis gulėjo lovoje," ligos joje 
prirakintas ar tiesiog prikal
tas, negalėdamas neį pajudėti, 
nei valgytu nei gertiltjfe buvo 
maitinamas dirbtinai^, jnei kal- 

-bėti, net^nei akių ^atmerkti. 
Jos ribų nežinanti menė savo 
brangiam v^rui davė jai dvasi
nių jėgų, kurios stiprino ją ir' 
fiziškai, kad ji galėtų pakelti 
sunkų vargą, slaugydama tokį 
ligonį, -.v’l... . į-

Ji prisiminė tada šąvb myli
mąjį vyrą, (kuris, kaip ji man 
pasakojo, visą ją dviejų san
tuokos gyvęnimą buvo' nepap
rastai gerus ne tik jai, bet ir 
jos tėvams ir kitiems gimi
nėms.. Ji su. ašaromis akyse pa- 
pasakdjoEnrtan, kai jos a. a. 
Pranas, 19^-1 njetų- vasarą bū
damas jatr jjabėgęs nuo bolše
vikų Vokietijon, prisiminė jos 
Lietuvoje" pasilikusius tėvus ir 
ryžosi per karo audras'ir mū
šio laukus tų metų spalio-mėne- 
sj pasiekti Lietuvą josz tėvų pa
siimti. Deja, tėvai jau buvo ka
ro audros iš nainų išblokšti ir 
jų pasiimti jis negalėjo. Jis vėl 
per. didžiausius pavojus savo' 
gyvybei grįžo į Vokietiją prie 
savo šeimos, giliai nuliūdęs dėl 
savo žmonos tėvų likimo.

Ak, kaip tas gražu. Kad 
mes visi, ypač mūsij jaunoji 
karta būtume tokie savo, šeinio 
se! -.

A. a. Pranas Kavaliūnas, kaip 
sakiau, gražiai sugyveno ir su 
visais p. Aldonos Kayaliūnie-, 
nės, savo žmonos, giminėmis, 
ypač su jos sesers Irenosšalčiu- 
vienės šeima.

Jis buvo .pavyzdingas ^ savo 
vaiku tėvas. . ; Į

“Savo vaikams — jis viską 
atiduotų” — irgi kalbėjo man 
p. Aldona Kąvaliūnienė. Ji 
pasakojo mįpi, kaip jis^dėl sa
vo šeimos labai sunkiai ’dirbo 
ducmpelnį darbą, o yįenu tar
pu net gyvybei pavojingą (kar 
tą vos buvo neužmuštas ąame). 
Reikėjo lėšų šeimai' išlaikyti,' 
ypač gi vaikams į mokslą leis
ti. Bet užtat vaikai-įyerįįho tė
vo rūpestį ir gerai mokėsi Sū-.. 
nūs Algirdas bąrigė-iĮ^^caną ir. 
dabar yra žymus daktaras, nors, 
dar jaunas, p'.dūkte’Ma^arita-

gimnazijos būreliai — tai a. a. 
Prano Kavaliūno idėja.

Nežiūrint tų visų idėjos dar
bų velionis, įsigijęs namus, pats 
reikale juos taisė, remontavo, 

I atlikdamas savo galva ir ran
komis visus jų remonto dar
bus, nors anksčiau tokių darbų 
jis nedirbo ir jų nemokėjo.

Daug, labai daug ko galėtu
me ir mes visi jš velionio pasi
mokyti, ypač gi mūsų jaunie
ji, nes vyresniesiems, jo bu
vusiems kolegoms ir draugams, 
Sjau "nedaug beliko gyventi...

.Tebūnie '. mirusiajam a. a. 
Prąnui, kaip yra įprasta saky
ti “lengva svetimoji žemelė”, o 
jo šeimai ir artimiesiems — vi
sų mūsų gili užuojauta.

— Stasys šakinis iš Town of 
Lake apylinkės atsiliepė į naujų 
skaitytojų vajų užsisakydamas 
Naujienas vieneriems metams. 
Anksčiau, jis jas pirkdavo pa
skirais numeriais. Naujasis 
mūsų prenumeratorius yra ži
nomas namų dažytojas, savo 
sąžiningu darbu įsigijęs dauge
lio pasitikėjimą. Žiemos metu 
jis daugiau užsiima kambarių ir 
koridorių dažymų bei dekora
vimu, o vasarą užimtas išorės 
darbais. Vakar jis telefonu už
sisakė, o šiandien jis jau gavo 
'paštu. Naujienų vadovybė dė
kinga jam už dėmesį.

’ . J. > ■ ■ f

— Vytautas Olįšauskas iš Ci
cero apylinkės .tapo Naujienų 
skaitytoju. Jas jam užsakė 
trims mėnesiams viena oriūsų 
skaitytoja ir lietuviškos spau
dos rėmėja, linkėdama laimin
gų Naujųjų Metų ir tikėdama, 
kad p. V. Olišauskui Naujienos 
patiks ir jis taps nuolatiniu jų 
skaitytoju, kartu prisidėdamas 
prie demokratinių Amerikos 
lietusių, sąjūdžių ir visiems lie- 
tuviariiš riaudįjggiį linkmių, Nąų? 
j ienų vado vybė^yrą jam dėkin
ga ir kartu su ja sveikina nau
jąjį Naujienų skaitytoją.

— Marquette Parko lietuvių 
parap. mokyklos krepšinio ko
manda. tapo apylinkės pradžios 
mokyklų čempionu, nugalėjusi 
St- Clare .mokyklos rinktinę 
43:21. rezultatu. .. . • '

:. — Rimas - Černius, -• Ghicagos 
aukšt. lit mokyklos lietuvių

irgi su aukštuoju moksĮų; nors-[kalbosir,Jiteratūros mokytojas, 
gerai ištekėjusi,’. yr^cnajnuose-paruošė. nąmų...ir/ artimiausios 

aplinkos žodynėlį, kuris jau ren-ir gražiai auklėj a Mtiįčręl^ ’
Velionio žmbriųToliė^rpąpa- ujamas: spausdinti.- Autorius yra 

šakojo man, 'kąipXV'ę|iiQnis slŲj baigęs Pedagoginį-Lituanistikos 
pasi aukojimu* <firi?o \vi$uome-1 Institutą, yra aktyvus lietuviško 
ninį, ypač gi Sainrvjiir sVasario-L—•- - 
16-sios gimn 
mo darbą. Gi ir V
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jaunimo judėjime ir kursuose, 
pakviestas į Švietimo tarybą.

—•' Hamiltono Lietuviu teatras 
“Aukuras” vaidins Antano Rūko 
komediją “Bubulis ir Dundulis” 
Toronto Lietuvių namų Min
daugo menėje sausio 17 d. Re
žisuoja E. Kudabienė.

— “Peikiu žiburėlio” literatū
rinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiia tarp 2—3 
vai. p. pi, ši ketvirtadienį, sau
sio 15 d. Henrikas. Nagys skai
tys savo poeziją. .

— Donna Marek, lietuviams 
žinoma menininkė iš Beverly 
Shores apylinkės Indianoje, da
lyvavo metinėje anvlinkės^ dai
lininku atrinktu darbu parodo
je. Michigan City Marquette 
Mall. Jos vienas paveikslas bu
vo pripažintas geriausiu ir lai
mėjo Mėlvnojo kaspino ženklą 
taip pat 25 dol. premiją. Teisė
jas buvo Field muziejaus meno 
parodų direktorius Wm. C. 
Pasek ir Meno instituto. Chica- 
je profesorius Wm. Brincka.

Morgan M. Finley, 2-j o Pasaulinio karo veteranas, t metus bu
vęs valstijos senatorius, dabartinis Cook Apskr. Apylinkės ‘ teis
mo raštvedys, kalbėjo Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto 
sueigoje sausio 12 d. poste salėje. Posto komaiwftoHtte MWard 
Tysrka šiuo susirinkimu pradėjo Amerikos neprHrfousamybės 

200 moty sukakties minėjimą.

♦ Lietuvių Taurasis klubo 
metinis nariu susirinkimas 
įvyks š. m. sausio mėn. 25 d., 
sekmadienį, Balio Pakšto salė
je. 2 vai. popiet 3800 So. Ca
lifornia Ave. Nariams dalyva
vimas būtinas. Prašome atsi
nešti nario knyaele.

Klubo Valdyba 
(Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE ca® SALE 
Namai/Žemė — Perdavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

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

- ' DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS —VALDYMAS — 

NOTARIATAS — zVERTIMAI. 7
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE.

6455 So. Kedzie Ave. / 778-2233
3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū

rinis. x 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA. Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. -Income Tax-

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

IEŠKAU PIRKTI
4 ar 6 butų namo tarp Californijos 
ir Kedzie gatvių Marquette Parko 
apylinkėje arba keisti i nauja 5 unitų 

namą 87 ir Pulaski apylinkėje 
Skambinti 

(išskyrus sekmadienį)

— Sibiro tremtinys J; Krei
vėnas kalbės tema “Vykimas 
okupuoton Lietuvon ir bendra
vimas su okupantu” sausio 18 
d. 4 vai. popiet'CIevelando Lie
tuvių namuose. Paskaitą ruo
šia Karin.. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa. Po paskaitos bus 
vaišės. Visuomenė kviečiama.

JŪSŲ LAIMEI
I LIUKSUS. NAUJA REZIDENCUA, 
8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki .vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000.

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,8p(L

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

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700;

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

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valah domis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
bemokamai nagai gautus natrei- 
davimus' ir galimų skaitytoju 
adresus. .

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDBLAI
Maloniai jums patarnaus

š BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE
- _ v x TeL 254-5551 _ , : .

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

(Pr).

The-Lithuanian ‘American 
Community of the United 
*' States, Incorporated

? JAV LB

Atida ra nuo 7:00 iki 9:00 val. vale, 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk

tadienio). >

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
vitoms ‘ progom*.

3237 WEST Urd ST, CHICAGO 
Telef; 434-4660 '

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-59W

k._. -

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

JM8 vieninteli 
lietuvį kailininką

Chicagoje —■ hliiifiH

NORMANĄ

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

2nd Floor Chicago, IQ. 60601

263-5826 
(į* tai go*) ir 
677-8489 

(buto)

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. .

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURANCE

Call Frank Žapolis 
3208 Vi W. 95th St.

GA 4-8654

D Ė M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET
Telefj REpubIFc 7-1 Ml

■ j« .................... r II Į
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