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Kisingeris bando sustabdyti karo veiksmus 
bet sovietu daliniai veržiasi pirmyn

LUSAKA, Angola. — Kubos kariuomenės daliniai, ginkluoti 
sovietų atvežtais tankais, artilerija ir. kulkosvaidžiais, vakar ap^ 
supo gana svarbų Cela miestą ir šiandien planuoja jį paimti, — 
sako pranešimai iš kovos' fronto. .

1 Angolos nepriklausomybės ir 
laisvės - siekiantieji- partizanai 
nepajėgia pasipriešinti gerai 
ginkluotiems kubiečiams.

laikoma^ pozisijasj 
tankai, o dar vėlia 
pėstininkai, kurie į 
doką kiekį svarbių sankryžų ir 
strateginių pozicijų.

Nekreipia dėmesio į tuščius, 
t žodžius ' '■

- =•

Sekretorius Kisingeris tarėsi 
su diplomatais Europoje, juos

Kubos

bet niekas nekreipia didesnio dė
mesio i tuščius diplomatu žo-

apėmė

kluoti Kubos kareiviai yra vie
nintelė jėga, kurigaK klausimus' 
spręsti kovos lauke. Revolve
riais ir medžiokliniais šautuvais 
ginkluoti nepriklausomybės ka
riai negali pasipriešinti sovietų 
gerai ginkluotiems.kariams.

ĮŽaires vyriausybei nepatinka 
kubiečių įsiyeržimas j Zaites 
teritoriją, bet Zaire, jei nbskaity- 
ti kelių lėktuvų, netių'i priemo
nių sustabdyti giilkltiotus Ku
bos: karius. ■;

. Beginklius kovotojus 
panikai,/'-

Sovietų žinių agentūra Tass 
praneša, kad Angolos kovotojai, 
ginkluoti menkais ginklais, ke
lių susirėmimų metu apimti pa
nikos bėga Zaires kryptimi. Ne
priklausomybės partizūnai įsiti
kino, kad be gerų ginklų neįma
noma pasipriešinti kubiečiams. 
Kastro atsisakė tartis dėl įvykių 
Angoloje. Tai esąs'Angolos vy
riausybės reikalas.

Iš viso “liaudies fronto” vy
riausybė nemato jokio reikalo 
tartis su kitomis grupėmis ko
alicinės vyriausybės sudarymo 
klausimu.

- Viena 70 metų

Kaip Čikagos lenkė 
vadavo savo sūnų 
CHICAGO.

amžiaus senelė lenkė Stanislava 
Jelinski, sužinojusi, kad Len
kijoje likęs jos sūdraus “už suk
čiavimus' ir vagystes” nuteistas 
10 metų kalėjimo, turėdama per 
amžių sutaupiusi 11 tūkstančių 
dolerių, visas santaupas pasiėmu
si išskubėjo, j Lenkiją, užtikrin
dama savo artimuosius ir val
džios pareigūnus, kad savo sū
nelį ji ne tik išpirks iš kalėjimo, 
bet ir į Ameriką parsiveš.

Grįžo atgal į Chicago be sū
naus ir be skatiko. Visas savo 
santaupas išdalinusi, o tik tiek 
laimėjusi, kad jai leido 25 minu
tes su sūnų kalėjime pasikal
bėti.

■ šilčiau, galimas sniegas.
j Saulė teka 7:11. leidžiasi 1:18.
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į X^EEC average 
$4,180 *

Gross Notional Product 
per head v 

1974
Over $6,600 
$5,500-$6,600 
$4,400-$5,500 
$3,300-$4,400 
$2,'200-$3,300 
Under $2,200

Urugvajaus laivynas padės brazilams ir 
argentihiečiams tikrinti laivus

BUENOS AIRES, Argentina. — Argentinos karo laivyno va
das sekmadienį pasiūlė Pietų Amerikos valstybių karo laivams 
tikrinti visus laivus, plaukiančius Pietų Atlanto vandenimis. Ar
gentinos laivyno viršininkas pirmiausia šį projektą pasiūlė Ura- 
gvajaus, o vėliau ir Brazilijos karo laivynų vadams. Jis būtų 
siūlęs ir kitoms Pietų Amerikos valstybėms, bet jos neturi karo 
laivynų, galinčių plaukti į Pietų Atlantą ir tikrinti plaukiančius 
laivus. -

DENVER, Colo. — Elvis Pres
ley šio miesto policijos kapitoną 
ir policijos departamento sveika
tos patarėją apdovanojo Lin
coln Mark IV sedanais- automo
biliais, kurių kiekvienas kaštuo
ja $27,000. -Kapitonas Jerry 
Kennedy departamento spaudos 
reikalų skyriaus viršininkas, o 
Dr. Gerald Starkey yra departa
mento sveikatos patarėjas —- 
vienam už gerai organizuotą ap? 
saugą keliuose Prešley koncer
tuose ir Dr. Starkey už mėdici- 
niškus patarnavimus Presley vi
zitų metu. ' . .

■kiečiai 1974 metais išgėrė kiek
vienas po 1.6^galonus vyno (ne- 

■ pasakyta ar-ir kūdikiai), skel
bia Vyno Institutas San-Fran
cisco mieste. Tai tik lašas jū
roje lyginant su italais. Italijo
je kiekvienai galvai atiteko po 
29.2 galionus; Prancūzijoje .po 
27^2 gąbbnų ; Portugalijoje 21.1; 
Ispanijoj 19.8; Šveicarijoje 11.9; 
Vokietijoje 5.8;.Australijoj 2.9; 
Olandijoj e 2.7.; %; Afrikoj e. 2.7 ; 
Švedijoj ė 2.4; Kanadoje 1.7; 
jungtinėse Valstybėse 1.6 ga
liono. - 5
; INDIAN0P0LIS.Indianos 
universiteto tyrinėtojas Mįlos 
Novotny paskelbė savo tyrimus, 
kad -marijuanos rūkymas suke
lia vėžį dar daugiau kaip cigare
čių rūkytojams. “Marijuanos rū
kytojas dūmą giliau į plaučius 
įleidžia ir ilgiau palaiko karci- 
nogeniškus dūmus negu cigare
čių rūkytojas, dėlto daugiau su
sidaro kenksmingų hydrokarbo- 
nų (angliavandenių)., ' 

! CHICAGO. — Internal Reve
nue Service (mokesčių įstaiga) 
perspėja visuomenę būti atsar
giais su po namus vaikščiojan
čiais “mokesčių formų išpildyto- 
jais IRS “tarnautojų vardu pa
sivadinusiais “valdininkais’, ku
rie sakosi atsiųsti ištirti ir iš
reikalauti nesumokėtus mokes
čius. Tokiam (atsilankius, pa
klausti jo identifikacijos ir kiek
vienu atveju paskambinti IRS 
įstaigai. ... ;

Jaunuoliai sniego
pusnyse

OREGON CITY. — Trys kalnų 
laipiotojai, Oregono jaunuoliai 
studentai, gruodžio 31 d. užsi
manė, užlipti į Mt. Hood kalno 
11,235 pėdų - aukščio viršūnę. 
Užėjus sniego audrai, jie 9,500 
pėdų aukštyje buvo priversti įsi
kasti į sniegą, tūnoti ir laukti ( 
pagalbos, skaitant bibhjas, ku-U u 
rias sti savimi buvo pasiėmę.' sudaužė Wvą, tai, mano many-

Juos tesurado 16 dienų, pra- mu, turėjo užmušti ir jame bu- 
ėjus, šiek tiek apšalusius. ' vusftfr jūreivius. Daugumas jų

ą Šiaurės Jr- Viduriu Europa finansiniai vyr< įaJvirš lutu Europos kraity, kaip ročlo žemėlapis, 
_ ,___ s _______ _______Economist News- Servteft' Ttirtingjavstsr-'atskira
Europos apylinkė yra Hamburgas, tuo taėpu Pietų Italija.ir Irlandija tebėra neturtingiausios.

KELIAUTOJAS VLADAS RASČIAUSKAS
PASIEKĖ ANTARKTIKAi*'

CTeko gelbėti sudužusio Argentinos laivo . 
žmones, pluduriuojančius šaltame vandenyne

' PALMER STOTIS,. Antarktika. — Keliautojas. Vladas Ras
čiauskas-Walter Rask praeitą šeštadienį radijo telefonu pranešė 
Naujienoms, kad jis laimingai pasiekė Palmer įlanką ir gana 
didelę Palmer.-Stotį, įrengtą šaltoje Antarktikoje. Visur ledų 
kalnai, vandenyje daug pingvinų ir nepaprastai saltas vėjas.. Esu 
gerai apsirengęs, apsiaviau storus vailokus, telefonu pasakoja Ras- 
čiauskas^ bet vėjas ir šaltis visvien randa plyšelį ir kerta, šaltis 
nešaldo, bet gelia, jeigu neapsisaugosi.

— Ar buvai Pietų ašigalyje, 
— Naujienų redakcija paklausė 
Rasčiauską.

— Ne,.dar nebuvau, — atsakė 
Rasčiauskas.' — Ten skrisime 
lėktuvu, bet pirma turime pabū
ti. Pairau stotyje. Kelionė iš 
Malvinų šhlų gana sunki. Iki Rio 
Grande,. Argentinos galo, viskas 
vyko labdi sklandžiai, bet kai su
lipome . į laivą ir patraukėme 
ašigalio kryptimi, tai kelionė ne
buvo tokia lengva. Svarbiausia, 
laivas labai smarkiai supo. Lai
vo įgulai teko smarkiai kovoti 
prieš vėją ir stiprias bangas. Ne
galėjome išeiti ant denio, nes 
šaltas vanduo tą denį visą lai
ką apliedavp.

—' Blogiausia, ' kad praeitą 
penktadienį turėjome dar sukti 
iš kelio. Taivo kapitonas gavo 
pranešimą, kad audros trenkė 
į akmeninę Carcan salų uolą ne
didelį Argentinos žvejų laivelį. 
Iš viso tokiam mažam laivui ten 
nereikėjo plaukti, bet ėrgentinie- 
čiai ieško žuvų ir riebalų. Jie 
nuplaukė toliau, negu, jų laivas 
galėjo pakelti. .Banga trenkė 
laivą į salos uolą ir viską sutraiš- 
kino. Nelaimės vietą mūsų lai
vas pasiekė tiktai už 12 valandų. 
Mūsų laivo jūrininkams pavyko 
ištraukti kelis argentiniečius iš 
vandens. Kaip jie išsilaikė, sun
ku Suprasti. Jeigu jau vanduo 

prapuolė vandenyne, bet aštuo
nis mūsų kapitonui pavyko iš
gelbėti... Nenorėčiau atsidurti 
šaltame Antarktikos vandenyje.

— Palmer stotyje yra neblo
gas viešbutis, kuriame visi ap
sigyvensime. Aš noriu gerai pa
silsėti, nes kelionė iš Rio Grande 
į Antarktiką gerokai išvargino. 
Prie laivų ir lėktuvų aš jau esu 
pripratęs, bet į Ąntaktiką 
plaukti jau visai kitas dalykas, 
čia laivą smarkiau supa, viską 
reikia pririšti, čia neramu, net 
ir atsigulus. Mageliano vande
nys yra patys neramiausieji pa
saulyje. Jūrininkai vengia plauk
ti šiais vandenimis, bet argen- 
tiniečiai ir čia palaiko susisieki
mą.

Antradieni keli skrisime į Pie
tų ašigalį, bet iš ten negalė
siu telefonuoti, nes susisiekimas 
dar nesutvarkytas. Man pasako
jo, kad Amerikos stebėtojai tu
ri gerą telefoną, bęt kiti susi
siekimo dar neturi. Praneškite 
American Travel Biurui, kad vis
kas tvarkoj,-— baigė praneši
mą iš Antarktikos keliautojas 
Vladas Rasčiauskas. 5

— Praeitą šeštadienį įvyko 
sprogimas Peterson Puritan Ae
rosol bendrovės dirbtuvės, 7 dar
bininkai labai sunkiai sužeisti, 
o 23 lengviau.. Daugelio smar
kiai nudeginta oda.

— Nepaprastai smarkus vėjas 
sutrukdė žemės satelito iškėlimą

Libane sutartos 
naujos paliaubos

BEIRUTAS, Libanas. — Li
bano premjerui Karami vis dėl
to pavyko susitarti dėl naujų 
paliaubų. Tai bus bene 24-tas 
susitarimas, kuris pirma proga 
gali būti ir vėl sulaužytas.

Susitarimas įgareigoja krikš
čionis pasitraukti- iš dviejų pa
lestiniečių stovyklų — EI Zatar 
ir Jisr ai Paša. Krikščionys su
tiko atšaukti savo jėgas iš Dbaje 
stovyklos ir baigti Damoųr mie
stelio apgulimą. Karami pareiš
kė, kad arabų valstybių ambasa
doriai padėjo pasiekti šio susita
rimo ir baigti savitarpines žu
dynes.

Pataria nevažiuoti
Į Maskvą

WASHIGTON, D. C. — Įta
kingas senatorius Robert C. 
Byrd pataria sekretorių Kisin- 
geriui nevažiuoti į Maskvą, kol 
sovietų sąjunga nesustabdys sa
vo apetitų Angoloje. Jis per 
Amerikos baisą patarė Kisinge- 
riui griežtai protestuoti dėl įvy
kių Angoloje ir besitarti su 
Maskva kitais klausiniais.

Tuo tarpu sekretorius Kisin
geris pareiškė, kad jis rytoj ren
giasi išskristi.-

Sekretoriui atrodo, kad susi
tarimai strateginių ginklų kon
trolei yra sverbesni, negu Ango
los reikalai.

Mažinami procentai 
■. už paskolas 
VAŠINGTONAS. — Federali

nė reservų taryba praneša, kad 
ji įsakiusi centriniam bankui su
mažinti iki 5.5% nuošimčius už 
duodamas paskolas. Sąryšyje 
su tuo, didieji bankai irgi suma
žino nuošimčius nuo 7 iki 6.75.

Padidėjo gamyba 
Amerikoje

VAŠINGTONAS. — Federali
nė finansų tarnyba praneša, kad 
Amerikos pramonė ir visas kraš
to ūkis pradėjo gyviau judėti. 
Gamybos ir viešųjų įmonių, ka
syklų gamybos pajėgumas pa
didėjęs rugsėjo mėnesyje 1.8% 
ir gruodžio — 1 %. Vien tik pra
monės įmonių gamyba lapkri
čio mėnesyje padidejd 0.5%, 
kai spalio mėn. buvo, paditfėjiišr ža^ ^Kiekj vienam šiandien aišku,

n-- Auto-, gamybos Įmonės perei
tais metais pagamino iki 8 mili
jonų automobilių, skaitant visų 
metų vidurkiu, žymus gamybos- 
pagerėjimas jaučiasi plieno įmo
nėse. Plieno gamyba per pasku
tinius du mėnesius padidėjo 5%. 
Tekstilės, popierio ir chemijos 
pramonė, skaitant ištisų ihetų 
vidurkiu, pagyvėjo 30 G.

Kennedy ■ Onassis 
nusikalto

ATĖNAI, Graikija. — Atėnų 
laikraščiai paskelbė, kad buvusi 
Amerikos Pirmoji Ponia Jac

queline Kennedy-Onassis, antra
jam vyrui mirus, i šsivežė iš 
Skorpios saloje esančios vilos 
Graikijai brangių kultūrinių se
nienų. Kadangi Graikijos įsta
tymai draudžia iš krašto išvež
ti senienas, kurios turi ką nors 
bendro su Graikijos praeitimi 
ir jos kultūra, tai Graikijos vals
tybės gynėjas iškėlė bylą ir-ve
da tardymą.

Kennedy-Onassis ir Onassis- 
Andreadis bus taipgi apklausi
nėtos joms grįžus į Graikiją.

Siūlo didinti 
draudimo mokesčius

VAŠINGTONAS. — Prez. ^or
das įteiktoje kongresui patvirtin
ti biudžeto sąmatoje siūlo padi
dinti 4.2 bilijonais dolerių se
natvės draudimo mokesčius, kas 
sudarytų 6.1.V4 nuo uždarbio. Iki 
šiol tebuvo atskaitoma 5.8-5G. 
Senatvės pensijų arba, kitaip 
tariant. Social security pakelti 
6.15/f mokesčiai nuo uždarbio, 
jei kongresas kitaip nepakeistų, 
turėtų būti atskaitomi pradedant 
1977 m. sausio 1. Taipgi preziden 
to pasiūlyme valstybės sąmatos 
projekte numatyta padidinti 
pensininkų čekius.

Pensijos arba Social Security 
fondas 1975 m. Užbaigė turėda
mas 3 bilijonus dolerių nuosto
lio. . .

Uragvajaus laivyno viršinin
kas priėmė pasiūlymą, bet pra
nešė, kad jis turįs pinna išsiaiš
kinti su Urugvajaus vyriausy
be. Tuo tarpu Brazilijos laivy
no viršininkas pritarė Argenti
nos pasiūlymui ir pranešė, kad 
jis yra pasiruošęs pradėti tik
rinti visus Pietų Atlanto vande
nimis plaukiančius laivus.

Argentinos laivyno viršininkas 
paskelbė, kad kiekvienas laivas, 
plaukiantis Pietų Atlanto van
denimis, bus priverstas praneš
ti, kur jis plaukia ir ką jis ve-

-kad; laisvasis pasaulis neno^iš- 
iaišvintos 'Angolos paversti nau
ją kolonija. Angolai reikia tai
kos priemonių pramonei ir že
mės ūkiui kelti, bet nereikalingi 
patys naujausieji tankai arba 

-kita moderni karo medžiaga. Ar
gentinos laivyno viršininkas yra 

pasiryžęs sustabdyti bet ku
rios valstybės laivus, vežančius 
bet kokius ginklus ar karo me
džiagą į Angolą arba kaimyni
nes valstybes.

Brazilijos vyriausybė pareiš
kė, kad Brazilija turinti didelio 
intereso į Angolą ir Pietų Afri
ką. Angolos gyventojai kalba 
portugališkai ir gyvena portuga- 
lų-brazilų kultūrinėmis tradici
jomis. Brazilijos vyriausybė ap
gailestauja, kad Portugalija ne
paruošė Angolos savarankiškam 
gyvenimui, užtat Brazilija yra 
pasiryžusi prižiūrėti, kad didelė 
ir turtinga sritis nebūtų iš naujo 
paversta kolonija.

Brazilijos ir Argentinos ka
ro laivyno viršininkų padaryti 
ir per radiją paskelbti pareiški
mai nustebino Washington©, 
Londono, Pietų Afrikos ir visos 
Afrikos valstybių sluoksnius. 
Idėja atrodo gera, priimtina, bet 
tokiam darbui reikalingas tarp
tautinis susitarimas. Turint gal
voje dabartinę įtampą. Brazili
jos ir Argentinos karo laivų įves
ta kontrolė gal ir būtų priimti
na. bet netrukus turės iškilti mo
kesčiu klausimas. Kaip ilgai 
Argentines karo laivai galės tik
rina Pietų Atlartto vandenis? 
Kraštas gyvena stiprią ekono
minę krizę, kas mokės karo lai
vams už Pietų Atlanto vandenų 
sargybas, Brazilija galėtų dau
giau prie šio darbo prisidėti, nes 
krašto ūkis yra stipresnis ir lai
vynas galingesnis.
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right away, there’s 
a 10-ycar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds . 
mature at just the right 
age for you. f

to mature.. Take another 
look. The old green Bond

A lot of people don’t 
buy U.& Savings Bonds 
because they think it

Now Bonds mature in 
less than 6 years.

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

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

užbaigta 
šventė.

BRONIUS VYTIS - VRUBLEYIČIU& 
su Legion D’Honneur ordinu

iš Romos 
kad Vytis 

rektorių c 
Iš Villa Lituana,

išreiškia >avo
Kas atsitikę,
Romoj? Gal

išleido savo atsinii- 
knygą “Lietuviai Vietna- 
Muzikos ir dainavimo 
mokėsi Orano konserva- 

į. Dalyvavo Orano ope-

Masiuliai Australijoj
Beverly Shores (Sandūnai) ne

teko naudingo specialisto archi
tekto, o šios rezortinės vietovės 
lietuviai — malonios,, draugiškos 
ir lietuvių gyvenime visapusiškai 
naudingos šeimos.

Prieš apie 10 metų iš Aus
tralijos čia persikėlė gyventi ar
chitektas Erdvilas«Masiulis su 
žmonele Erika ir dukrele Ina ir 
labai greitai Įsitraukė Į šios vie
tovės lietuvių tautinį, socialųjį 
ir kultūrinį gyvenimą, Įstodami 
Į vietos lietuvių Organizacijas, 
kur abudu veikliai darbavosi, bet 
kaip architektas p. Masiulis šiai 
gražiai lietuvių kolonijėlei buvo 
ypač reikalingas. Visai eilei lie
tuvių jis' suplanavo šaunioms 
rezidencijoms projektus ir pats 
savo šeimai puikią' rezidenciją 
pastatė. Primintina, kad Be
verly Shores miestelio parką Li
tuaniką p. Masiulis suplanavo 
ir pastatymui prisidėjo. Deja, 
valdžiai Beverly Shores Įjungus 
i planuojamąjį federalinį Paeže
rės Kopų Parką, miestelis tai 
skaudžiai pajuto, statyba visiš
kai sumažėjo, ir architektams bei 
statybininkams nebeliko kas 
veikti, tad ir p. Matuliai sugal
vojo grįžti į '‘antipodus”^ Į to
limąją Australiją. iŠ kur buvo 
čia atsikėlę, tikėdamiesi galėsią 
gyventi savo tautiečių draugė-

Abiejuose laiškuose buvo ra
šoma, kad- tautietis Bronius 
Vytis nėra pavyzdingas žmo
gus

1969 m 
nimų 
me”. 
Vytis 
tori joj 
ros chore, kai kada atlikdamas 
ir mažesnius solo vaidmenis. 
Vėliau mokėsi muzikos Pary
žiuje ir dainavo L’Opera Na- 
tionale Chatelet. Savo pamėg
tą lietuvišką dainą jis daina
vo jau nuo 1943 m. ‘"Čiurlionio” 
ansamblyje. (1975 lapkričio 
mėn. “varpo” chorui gastroliuo
jant Clevelande, Vytis buvo 
apdovanotas sidabriniu. 35 me
tų “Čiurlionio” choro žymeniu).

Tuomet Bronius buvo papasa
kojęs ir savo apsisprenimo 
priežastį. .Jis prisipažino esąs 
nusivvles gyvenimu. Jis buvo 
per daug visko matęs ir dar 
daugiau pergyvenęs.

Ti:o pačiu jis pasijuto esąs 
kažkam skolingas. Jis tarsi iš
girdęs keistą vidujinį šauks
mą. paslaptingą balsą, reika
laujantį atsilyginimo. Ne dėl

■' Architektas Erdvilas Masiulis 
su žmona Erika iš Amerikos grį
žo Į Australiją. Po IT Pasaulinio 
Karo jis išJSuropos emigravo 
Australijon;. Canbęrroje vedė 
latvaitę, kuri šiandien puikiai 
kalbą liefcuyiškąi. Prieš 10 me
tų persikėlė į. Ameriką. -Linkime 
Masiuliams gerai įsikurti Aus
tralijoje ir vėl pasireikštu lietu
vių visuomenėje savo našiais 
darbais!’ Kr. Pr.

tčs (j. Lrįščiūmenėą), nei Ma
nikes mamos (p. .Austin). AŠ 

, suprantu ir taip pat turiu stiprų 
jausmą gyventi arčiau su Jumis.' 

i Architektas Masiulis laiške p.
■ Jozefinai Krikščiūnienei ir jos
Įdukrai p. Kristinai Austin be kt. 
■’rašo: ’ k
Į. — Mielieji, jau praėjo ilges
nis laibas Australijoje, tačiau

l atostogos vis dar nesibaigia, nes 
darbo neturiu, bet gyventi nėra 
sunku — valdžia tebemoka kas 
savaitė “unemployment bene
fits”. Eesame tuo tarpu sveiki 
ir linksmi,-visai neblogai... Nusi- 

| pirkome automobilį, kurį nąudo-
■ jame darbams ieškoti. Archi- 
i tektūrinio darbo be pusmečio ne
gausiu. Erika bando išsinuomo
ti restoraninį pastatą, kur dirbs 
ji pati su pora draugių. Būtų 
nelengvas biznis^ bet įdomus.

Ina (dukrelė) jau visas menui 
kaip lanko katalikišką' mokyklą 

", su geru pasisekimu, kadangi ten 
į giedama ir šokama, tačiau jai 

Ten buvo išvardintos ir jp §irdj skauda, kad, ten nėra lie- 
neigiamybės. Svarbiausioji laiš tuviškų dainų; taip pat jai ne
ką mintis buvo, kad Vytis jo- aišku, dėljco visos draugės ir 
kiu būdu netiko būti kunigu.! draugai likosi Amerikoje.
O jeigu ankstyvesnėje reko-^ l ietuvybė Anstrąlijoje yra 
mendacijoje (kaip vienas laiš- mažesnė kaip JAV, tačiau ne
kas teigė) per apsirikimą buvo trūksta lietuviškų draugijų, 
kas nors teigiaiji'ai atsiliepta, bažnyčių, restoranų^ ir klubų, 
šiuo laišku tas viskas atšaukia- Teko daug kur būti- ir susipa- 
ma. Gerb. preį. *Tulaba prašo- žinti su klubų prezidentais, kū
mas daugiau nekreipti į tai dė- nigais ir architektais.
mesio. ' , I Australijos lietuvių laikraštis

Jeigu klausydamas skaito-. aP^e Masiulių grįžimą parašė, 
mus laiškus Vytis buvo pri
trenktas, tai juos baigiant jis 
nebeturėjo žado. Jis nebega
lėjo, net nebežinojo kas ir be
atsakyti. Jis tik'jautė, kad jo 
svajonė, jo puoselėti lūkesčiai- 
subyra kaip pūstelėtas kortų 
namelis. Tuo metu jo galvoje 
nebesutilpo naujos padėties 
apimtis. Visa tai išsivystė į vie
ną didžiulį ir nebeaprėpiamą 
klausimą. Už ka visatai? Nie
kuo nenusikaltus; nieko blogo 
nepadarius. Ir" jis buvo taip 
pasmerktas. Už ką. gi jis buvo 
smerkiamas. Ai- už tai,’ kad 
dirbo šeštadieninėj mokykloj? 
O gal už tai, kad nesibijojo 
visuomeninio darbo? O gal-už 
tai, kad iš Paryžiaus rašė re
portažus "į vietinį savaitraštį? 
Bet viena buvo aiškų, kad už 
jo gerus norus buvo “atsilygin
ta”. Kaip toje patarlėje, kad 
už gerą, visuomet' atsiteisia
ma blogų. S. Pranckūnas

Tikriausia jau virš 15 metų, 
kad Vasario 16 gimnazijos 
Evangefikiį Jaunimo Ratelio 
vadovas kun. diak. Fricas Skė 
neorganizuoja ir praveda ad
vento šventes, šios šventės pil
dos adventinio susimąstymo, 
bet kartu jau ir atsispindi 
jdžiaugsmas greit ateinančiu 
mūsų gelbėti Kristumi. 1975 m. 
ši šventė įvyko šeštadienį, gruo
džio 13 d. Vasario 16 gimnazi
jos valgykloje. ,

šventė pradėta giesme 4<Štai, 
ateina Viešpati tau !“ ir Adven- 
to malda. Po to sakė kun. diak. 
Fricas Skėrys šventei pritai
kytą pamokslą iš Apr. 3, 
“Štai, aš sto\4u prie dury ir bel
džiu, Jei kas išgirs, mano bal
są ir atidarys.duris, pas tą įei
siu ir vakarieniausiu <su^juo, 
ir jis su manimi“. f- .

Girdint šiuos žodžius, prisi
menamą, kad seniau ir mes 
turėjome savo namus, nebuvo 
me išsklaidyti po visą pasaulį, 
vieni Vokietijoje, kiti Ameri
koje, Kanadoje, Australijoje.. . 
Dabar dejuojame, kaip tai 
daro Izraelio ištremtieji vai
kai. Advento metu Išganytoj as 
yra atėjės prie mūsų ir beldžia
si, nori pas mus ateitų Pas vie
nus jis beldžiasi silpniau, pas 
kitus, kurie jo jau ilgai neįsi
leidžia stipriau. Stipresnis bel
dimasis Lydimas vargų, nelai
mių. Didžiausia nelaimė — 
tėviškės praradimas — taip pat 
Viešpaties beldimosi forma. Ji 
jnus visūs^yra palietusi. Bet ir 
i pas kiekvieną iš mūsų jis bel- 
rdžiasi, pas vieną silpniau, pas 
į kitą stipriau. Jei kąs vargsta, 
į tenenusimena, lai yra Viešpats, 
įkuriš" tuo nori įeiti į mūsų na
mus, f mūsų širdį. Priimkime 
^Viešpatį pas save, atkelkime 
vartus, atverkime duris šlovcš 
karžygiui^ * ,k,^. J

0 dabar, čia svetainėje, pa
matęs savo- bičiulius, Bronius 
Vytis nudžiugo. Nekreipdamas, 
dėmesio į kitus, prie to paties 
stalo esančius tautiečius, jis 
pradėjo pasakoti, kaip čia at
sirado.

Po programos kuli. diak. 
Fricas Skėrys padėkojo visiems 
programos ^įąlyviams už me
niškai aHiR^api'ograĮną. Taip 
pa t buvo Išreikšta padėka sve- 
ejams už^a^tankyiūą ir nebu
vo užmiršta<padėkotr mergai- 

padėjusioms dengti sta
lus. • Gfešrrtc^ “širdie, pamesk 
visus, niekusį Ir .malda buvo 

metu advento

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi Imtinio krašto laisvė, ir lietu
sių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobes viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
v ra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ihu* 
* ruu’a 300 psl. Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
/Kutore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten mate kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 osl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D KuraiHs, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va įspūdžiai Iliustruota toto nuobraukomis 331 psl $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au 
loruus puslabumą neapgauna Inturislo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos perglytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00

Vinos Žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
H4 nsl. Kaina SJ.50

$ie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060H

•f«ilsrUr«nf valandomis arba oaUu Ir
UH o*niqin< o*-’’a?da

Kad ne be skausmo toko San 
dūnus apleisti, galima tarp ei- 
lučių perskaityti iš sekančio arch 
Masiulio laiško Sakiai^: X-

Trini febai -wwi- 
prantama, dėlko čia (Australi
joje) nėra nei vieno jos drau
gės. nei — anot jos — “poniu-

Kad jis aktyviai dalyvavo 
“Varpo” ir Prisikėlimo parapi
jos choruose, kad 1961 metais 
jis dėstė dainavimą šeštadie
ninėj mokykloj, to buvo per 
maža. Kad jis septynias vasa
ras vadovavo jaunimo stovyk
lai Naujoje Wasagoje tas dar 
nieko nereiškė. Jis jautė savy
je didesnį reikalavimą. Tokį 
reikalavimą, kurio į taigojimas 
galėtų padėti artimui, kurio 
užsimojimas sušelptų ištiestą 
ranką. Kaip tik dėl to jis nu
tarė pasidaryti kunigu.

Bronius Vytis — Vrublevi- 
čius įdojnus žmogus, plačiau 
aprašytas Liet. Enciklopedijo- 
jos XXXIV tome. Septynius me 
tus tarnavęs prancūzų svetim
šalių legione. Kariaudamas Viet 
name buvo sužeistas. O į at
sargą paleistas seržanto laips
niu. Buvo apovanolas Legion 
ITHonneur ordenu.

Pirmiausia Vytis nušvietė 
kaip išvyko. į Romą. Kaip jam 
sekėsi kelionėje ir kaip buvo 
priimtas į šv. Kazimiero kę>Ie- 

Į giją. Svarbiausia, kūd jis dpn 
[ kelionėn išsileido su šviesiom 
’ viltim ir susvarbiais -dokumen

tais, atidarančiais jam plačias 
Jgalmybes. Tai buvo dviejų dva
riškių jam išduoti gero elgesio 
į pažymėjimai. Tai buvo auten

tiški raštai atidarą kelią į už- 
Isimotą tikslą ir jo siekiamą pa
šaukimą.

Toliau Vytis pasakoja kaip 
r jam sekėsi Romoje. Kaip jis 

Į i buvo priimtas rektoriaus prel. 
jLado Tulabos ir kaip prel. Ka

zio Dobrovolskio globojamas 
i gyveno Villa Lituana.
j Taip, atrodė, kad viskas ge
rai ėjosi. .lis vis daugiau įsijau- 

r tė į būsimo, visiškai naujo ir 
neįprasto pasaulio padėtį. Tuo 

į pačiu jis galutinai įsitikino ei- 
I nąs teisingai pasirinktu keliu.
Jis tikėjosi, kad po keletos 
mokslo metii ir įdėto darbo ga
lutinai išsipildys jo 
ma svajonė.

; Bet vieną dieną 
! atėjo pranešimas.

turi prisistatyti pas 
prel. Tulabą
autobusu atvažiavęs 20 km. į 
šv. miestą, jis nuėjo į prel. 
Tulabos kabinetą tikėdamasis 
bent kokios žinios.

Rektorius priėmė jį labai ma
loniai. Pasveikinęs ir pasiso
dinęs, prel. pirmiausia pasi
teiravo kaip jis apsipratęs nau
joje vietoje. Toliau rektorius 
kalbėjo apie aukštuosius žmo
gaus tikslus ir tikrą gyvenimo 
prasmę. Po to prel. Tulaba sa
vo kalboje pradėjo sukti į pa
šaukimo supratimą ir apskritai 
apie individualų jo interpreta
vimą. Pabaigęs apie tai Kal
bėti rektorius išėmė iš rašomo 
stalo stalčiaus du laiškus. Lai-š 

! kai buvo siųsti iš Toronto. Vie- 
! nas buvo iš Vytį rekomendavu
sio dvasiškio, o kitas iš vie- 

hinio savaitraščio redaktoriaus.
Parodęs abu vokus pabrėžti 

j jų autentiškumą, prel. išėmė 
iš jų laiškus ir vieną po kito 
pradėjo skaityti. Juo toliau 

i rektorius skaitė, juo daugiau 
j Vytis juto iš po jo kojų slįstan- 
čia žemę. Tolimesnis laiškų 
fnrinvs jau nebenustebino Vy
li. bft tiesiog pritrenkė ji

m^nenca.
Bonds matare in less than six years.
He* X BttMde pay tot*** heM a*L*<lr

H year*. 10 w*r>«the (4% the tret Bints «r»
IT atoUa, ar rfiTnywL Wha* tfaaT

can be eaahed at year baak. IwUr-et to act vabjaat to 
•teta ar loekl toroaw tanas, MmĮ taK

šią sekmadienio popietę 
Toro ‘o Lietuvių Na<nų s 
tainę
ba. P i? vieno stalo, tarp kitų 
svečių iie pamato pietaujan
tį savo gerą pažįstamą Bro
niu Vvtį Vrubleviėių. Nieko 
nelaukė, jie prisiartina ir, pa
sisveikinę su senai bematytu 
bičiuliu, gretimose kėdėse ša
lia jo atsisėda.

T ta) pačiu jie 
nusis!“bėjimą. 
kad Bronius ne 
jis pa važiavęs atostogų? Ai 
atvykęs tik šiaip sau pažįsta
mų p slankyti? Praeitais me
tais ii- buvo skaitę spaudoje 
o paskiau ir iš jo paties sužino
jo, kad Vytis nutaręs tapti ku
nigu ir išvyksta į šv. Kazimie
ro seminariją Romoje.

SKAITYK U
SKAITYT X Di^OK^ĄTINl^ 

" iHENKAS'1. •"ITaUJI

į to, kad jis būtų kuo nors nusi- 
e- kai tęs, ar kam nors indi vidu- 

ę du tautiečiai nusteni ! aliai skolingas. O ne. Atsily
ginimo jausmas neturėjo nieko 
bendro su materialia apimti
mi. Tas ribojosi daugiau mo
raliu ar net altruistiniu po- 
veiksniu.

Evangelikų Jaunimų Ratelio 
advento švente

Baigus po pamokslo giedoti 
giesmę “Atverk duris, atkelk 
vartus”, buvo sukalbėta trum
pa stalo malda, ir prie žvaku
čių šviesos pradėta kavutė. 
Kai pyragąis ir kava apkrauti 
stalai truputį pratuštėjo, kun 
diak. Fricas Skėrys pasveikino 
svečius: pan. Dr. Violetą Jo
nai tę, p. Algį Stankų, p. An
tanų Veršelj sj^ ,p. Heliųutų 
Giesę,/visu$ katpli^ų mokslei
vių atstovus-,“-skautųatstovų 
Rainį Valiūną ir skaučių atsto
vę Justiną Dirgėlaitę. _

Po to sekė kultūrinė progra
ma: III kL mokinė Karina Lan- 
gytė padeklamavo du eilėraš
čius — lietuviškai “žvaigždu
tės sužibo’’ ir vokiškai ■“Weih- 
nachten” (Joseph." von 'Eiehėn- 
dorff). Mergaičių chorelis; va
dovaujamas IX LŪ ' irtokiriės 
Romy Piedaitęs,’!/:^ug?ėddjo 
penkias giesmės: “Rasokit, dan
gūs”, “Tyliąją n’altį’L “"ŠViečia 
žvaigždelė”, “Sveikas Jėzau” 
ir trimis kalbpmis (vokiškai, 
angliškai ir lietuviškai) “Tyli 
naktis, kvėpta naktis”.-

-f

vyioiHvji \Htmhu3 ueCuv^i Juozą AJouiaili izeaę Šerną as- 
t.i'Kai pa/Jue 'Kar.e jc sirai^niu^ ir Klaupsi jv paskalių

;>u ui nr £8h pasKaiiyu gražiai surašyta Dedes Sernu gyvenimą 
u n* nu- įdomu pnsirnuiu senus, laikui tr parkaityti gražių istorijų 

Xaujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pu-kn Anidna Roku parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ - 
iu-de> Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 

■■••’•a n pažinojo u uaujiesienib ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA 
xo RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
i ■>* \no<t» "usipazuiij su musu. Dirmuiu išeiviu šviesuoliu gyvenime 
ir iu kieta, ideologine veikla

Amanda KuKab. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
niaicio šernu gyvenimu uruozai Išleido Auienk.^ Lietuviu iston 
kj.' naugua. tJucagu. 1.462 m .206 psi^ckarna 2 Ooi

G Al \ A,MA ApMIMSTRAt
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PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

« - •

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1S66 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
nu. Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis; Žemės 
uk;o švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo; “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
;auta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemes ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo, ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia'meile Lietuvos 
žemei parašyla. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skįnama Lietuvai šiais žodžiais; “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama .Naujienose.

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
I7.T> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.



VL. BARONAS

Paskutinės Lietuvos dienos Klaipėdoje
(Prisiminimu nuotrupos apie Generalinio

Konsulato Klaipėdoj atidarymą, veiklą ir likvidavimą)

(Tęsinys)'
Išaugino, kaip krištolas tyrą, 

lietuvišką šeimą. Pažinojau sū
nų dr. Jurgį Brožaitį, mokslo 
vyrą, paskutiniais^ nepriklauso
mybės metais dirbusį, rodos, 
kainų tvarkytojo įstaigoje Kau
ne. Nepažinojau k.tų Brožai- 
čio šeimos narių, bet (jei ne
klystu) viena duktė, rodos, iš
tekėjusi už lietuvio karininko. 
Bet tai tik — tarpe kita ko.

Tas šviesusis pavyzdys buvo 
štai kame: senukas Brožaitis 
susirgo ir buvo paguldytas Klai
pėdos miesto ligoninėje, vokiečių 
administruojamoje. Atvažiavus 
iš Lietuvos «ūnui, dr. Jurgiui 
Brožaičiui, abu nuėjova senuko 
aplankyti. Kalbėjome lietuviš
kai, nežiūrint kambaryje besi
maišančio vokiečių personalo. Ir 

■ štai, atsisveikinant senukas Bro
žaitis sako: ...na, vyrukai, tik 
žiūrėkite tą Lietuvėlę”. Niekada 
tie žodžiai, neišdils iš mano šir-

dies ar atminties. Nieko gražes
nio ir reikšmingesnio ten anuo-I 
metinėse Sąlygose nesu girdėjęs. 
Tai klaipėdiškio lietuvio testa
mentas. >■

Be'abejo, buvo ten likę ir dau
giau puikių lietuvių, kurių čia 
išvardinti neturiu nei galimybės 
nei tikslo. Bet gi reikėtų pami
nėti bent tokius gana drąsius, 
irgi gerus lietuvius ūkininkus, 
Martyną Žvjlių ir Jurgį (?) Aš
mį, kurie sutiko įeiti į Lietu
vos "pilietybei gauti optacijos ko
misiją, kuriai pirmininkavo gen. 
konsulas A. Kalvaitis.

Buvo čia toje komisijoje ir 
juokingų atsitikimų. Toks pvz. 
advokatas Mykolas Tolišius; 
skaitęs save lietuviu, bet lietu
viškoje veikloje nedalyvavęs, 
nutarė likti Klaipėdoje ir (aų- 
matiškai) pasidaryti Vokietijos 
piliečiu. Taip ir Įvyko. Jis pats 
man šitaip sakė:“... man vokie
čiai, nieko nedarys, aš juk nie-

Trečiąją premiją nusinešė Eastman Kodak 4-H klubo jaunuoliu konteste iš Manheim, Pa., kilęs 
15 metų Timothy Swarr. Teisėjams patiko dramblio ramumas, fotografijoje ryškiai pagautas.

LLISKAS REDAKCIJAI
J n no, 197(».

Palm Beach Lietuvių
Klubo Valdyba

"Naujienų” Dienraščio 
Redaktoriui — Chicaga.

Gerbiamas Redaktoriau,
Palm Beach Floridoje lietu

viai didžiai vertina lietuviškos 
spaudos reikšmę ir svarbą l»ei 
jos tautinės veiklos paskirtį mū
sų išeivijos gyvenime. Lygiai 
taip pat su didžiule pagarba ir 
dėkingumo jausmais vertiname 
ir Jūsų bei Jūsų bendradarbių 
nepailstamas pastangas ir pasi
šventimą šiose nepalankiose są
lygose leisti laikraštį ir jį per 
eilę metų išlaikyti.

O T v A SUSIVIENIJIMASI /A lietuvių
W ± AMERIKOJE' - -- — v . .

i ■ . . .

SLA — jau 80 meti; tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip, SEPTYNIŲ S MILIJONUS dolerių savo apdraus- 

!■ tiems nariams.
SLA — dieniausia lietuvių fraternalinė organizaciją — duoda gyvy

bes apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ,

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti žvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment !n- 
|1 surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-
Ijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
■'/ nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na

riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
- į metus. * • ~ :

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie. SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. W001

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

1739 S<h Halsted SL, Chicago, I1L 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašantį paskutinių 90 (1869-1959) metų 
sagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 

Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. -
Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
irių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
os, įsteigti laikraščiai, kurių rišo buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
ulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos,- skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money

AMER1KOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

kur nedalyvavau, išskyrus tik 
atsitikimą, kaip teisme gyniau 
vieno lietuvio darbininko bylą”. 
Tikrai, kad vokiečiai jam nieko 

- ■ '

ir nedarė ir jis kurį laiką gana 
patogiai jautėsi, vengdamas lie
tuvių, prisitaikęs naujose są
lygose.
- Bet... ^staigmena: nei iš šio — 
nei iš to, be jokio įspėjimo “Mi
kelis” (taip jį vadindavome mū
sų laikais) gauna šaukimą sto
tį'vokiečių kariuomenėn pa
tikrinimui atitinkamoje naujo
kų ėmimo komisijoje. O tai reiš
kė — pasiuntimą į frontą, kaip 
karas prasidės.

Mikelis galvatrūkčiais atsku
bėjo.} konsulatą, padavė pareiš
kimą (optacijos komisijai) gau
ti Lietuvos pilietybę, ją gavo 
(su Lietuvos užsienio pasu), taip 
pasidarė “lietuviu” ir buvo išgel
bėtas nuo vokiškai kariško koš
maro. ,

Kaip nustebau, kai tuoj karui 
pasibaigus, nuvykęs Į Vliko būs
tinę Wuerzburge (Bavarijoje) 
pamačiau tos įstaigos reikalų 

vedėjo pareigose ir kėdėje My
kolą Tolišių...
, Tokių “mikelių” buvo ir dau- 
giau- lygiai dėl tos pat priežas
ties Jišyengti' vokiečių "karinės 
tarnybos), pasidariusių Lietu
vos piliečiais. Iš viso, Lietuvos 
pilietybę optavp stebėtinai ma
žas Klaipėdos krašto kilmės žmo
nių skaičius. Pagal buv. gen. kon
sulo A. Kalvaičio dabartinius 
prisminimus, tokių Lietuvos pi
lietybės optantų buvę gal vos 
tik keliolika, jeigu iš viso tas 
skaičius viršijo desėtką. žino
ma, čia neturima galvoje tie klai
pėdiečiai lietuviai, kurie pasitrau 
kė į Lietuvą, , ten gyveno turė
dami Lietuvos vidaus pasus ir 
jiems jokia optacija nebuvo rei
kalinga: Tokių buvo .gana di
delis skaičius.

Taip, paskendę darbuose ir 
įspūdžiuose, artėjome atostogų 
laikotarpiui 1940 m. birželio mėn. 
To mėn. pradžioje išsiunčiau 
žmoną su sūnum j Žemaitiją — 
pas žmonos seserį, kur ir pats 
maniau ramiai praleisiu atosto
gas, pailsėsiu.

Grįžus iš atostogų VI. Sadaus
kui — aš, rodos birželio 13 ar 
14 d., nuvažiuoju Žemaitijon pas 
žmoną. Žmona sutinka mane 
išsigandusi ir sako, kad tik va
žiuokime kuogreičiau namo (;' 
Klaipėdą), nes čia atedna ru
sai. Nieko apie tai Klaipėdoje 
niekas nebuvo girdėjęs. Buvo 
išgąstinga staigmena — tokia 
naujiena."

me salione, kur kabojo didelis 
prezidento A. Smetonos spalvo
tas portretas (nežinau kurio dai- 

Sunaikinus visą slaptą susi- Hninko darytas), sutarėme, kad 
dieną sprukome atgal į Klaipėdą rašinėjimą, kasoje buvę pinigai j negalima prezidento portretą

Nebuvo kitos išeities — reū pagalba, konsulatą užimti, 
kėjo pernakvoti, bet sekančią

Nesenai išėjusi laukta . į X
Juoze s Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

— be ypatingesnių nuotykių prie 
Lietuvos-Vokietijos sienos. Kon
sulate jau .buvo kitos nuotaikos 
ir kalbos: nežinia kas bus to
liau, rūpesnis ir baimė slėgė kiek 
vieno galvoseną, nes rusų ka
riuomenės Įžygiavimas nieko 
gero nesakė.

Bet — konsulatas, kaip ir 
anksčiau, buvo “open for busi
ness”. Atsirado net naujo “biz
nio” — pirmieji pabėgėliai Iš 
Lietuvos. Bene pats pirmasis 
pasirodė dr. Meškauskas - Ger
mantas, paskui Ignas šeinius su 
kažkokiu draugu — švedu, pas
kui Martynas Yčas ir daugiau. 
Buvo ir priešinga kryptimi va
žiuojančių. Tik sudarius Palec
kio vyriausybę, konsulate atsi
rado, iš kažkur, toks Jagėla, ku
rį pažinojau iš mūsų laikų Klai
pėdos darbininkų judėjimo. At
ėjęs konsulatan pareikalavo už
sienio paso — vykti Lietuvon. 
Klausiu,- kur buvai iki šiol ir 
ko dabar grįžti Lietuvon? Atšo
vė: “...tauta dabar mane šaukia’.’

Tokių,. kuriuos dabar “tauta 
šaukė” buvo ir daugiau. Jie vi
si anksčiau; buvo žinomi proko- 
munistai, jei. ne komunistai, ir 
dabar jiems atsivėrė naujos ga
limybės Lietuvoje. Gavęs pasus, 
jie visi greitai nešdinosi į jau 
rusų okupuotą Lietuvą. Bet vos 
tik rusams perėmus pasienio ap
saugą — “tauta nustojo šaukti”, 
tuos savo “vaikus”,’ nes rusai 
jau nebepripažino Lietuvos kon
sulatų išduotų pasų, reikalavo 
rusų konsulatų pasų ar bent vi- 
zų.?-

šitaip Lietuvos Gen. Konsu
lato darbas Klaipėdoje staiga 
sustojo (kaip lygiai ir laisvo
sios uosto zonos) ir mes patys 
“pakibome ore” — nežnioje. To
kioje nežrniojejšŲuvome iki lie
pos mėn. 22 d., kai per radiją 
išgirdome, kad liaudies, seimas 
nutarė “prašyti” Lietuvą pri
imti į Sovietų Sąjungą. Ta žinia 
vuvo lyg Perkūno trenksmas, 
nes dabar galutinai paaiškėjo, 
kur atsidūrėme.

Konsulatas, nuo to momento, 
praktiškai nustojo veikęs. Vi
sos durys buvo užrakintos ir tik 
tarnautojai galėjo įeiti per “pa
radines” duris (tiesiog į konsu
lo butą), paspaudus skambutį 
sutartą skaičių.

Paskutinės Lietuvos dienos 
Klaipėdoje artėjo labai greitai. 
Tik sudarius Paleckio vyriausy
bę, naujasis Užsienių Reikalų 
ministeris • (turbūt, Glovackis) 
pasiuntė savo patikėtinį į užsie
nį, surinkti iš Lietuvos atstovy
bių bei konsulatų slaptas bylas.

Niekur nieko nepešęs, tas Glo
vackio patikėtinis atvyko ir į 
Klaipėdos konsulatą, bet geh. 
konsulas A. Kalvaitis su juo pa
sikeitė vos porą žodžių, pareikš
damas, kad jokių slaptų bylų 
konsulate nėra ir pokalbis bu
vo baigtas.

Bet po “prašymo’ Lietuvą 
įjungti į Sovietų Sąjungą buvo 
aišku, kad konsulatą rusai už
ims ir dėlto buvo nutarta įstai
gą perduoti ne rusamą, bet vo
kiečiams. Tam buvo sparčiai i 
rengiamasi, nes nębuvo žinoma, ( 
<ada rusai mėgins, su vokiečių

išdalinti proporcingai kiekvie-1 palikti, kad jį išniekintų rusai, 
nam tarnautojui, atsižvelgiant Monkevičius sutiko tą portretą 
jo valstybinės tarnybos metų paimti, nugabenti į laivą ir iš- 
skaičiaus: ta pati skalė buvo tai- į plaukus iš uosto — jūroje pa- 
koma pačiam vyriausiam (gen. skandinti. Taip ir padarė. Apie 
kons. Kalvaičiui), kaip lygiai ir man papasakojo, dar kartą į 
pačiam žemiausiam (pasiunti- Klaipėdą buvo atplaukęs, bet 

Žarinskui). Jau P° sovietų vėliava.niui-durininkui J.
Surašytas aktas, po kuriuo visi 
pasirašėme ir tas.'aktas paliktas 
geležinėje spintoje, kuri nebuvo 
užrakinta.

Viskas buvo palikta — kaip Į 
stovi; puikus apstatymas (bal
dais) visuome kabinetuose, taip 
pat konsulo bute (kur anksčiau 
gyvendavo gubernatoriai). Bu
vo man- pats jausmingiausias, 
širdį veriantis momentas, kai 
paskutinį. kartą išėjus iš savo 
raštinės —.kabineto, žinodamas, 
kad tai jau paskutinis kartas ir 
kad niekada čia daugiau negrį
šiu. -

Bet grįžkime dar kiek atgal. 
Tomis dienomis Klaipėdos uoste 
buvo laivas “Šiauliai”, po Lietu
vos vėliava. Jo kapitonas, ma
no geras prietelius iš ankstes
nių laikų, B. Monkevičius buvo 
atvykę į konsulatą pasidairyti 
ir pasikalbėti naujomis nuotai
komis. Visi jau buvome “pasi
metę”, be ūpo, vaikščiojome po 
rūmus, vienas kitam nekreip
dami dėmesio. Kalbant mud- £ - 
viem su Monkevičium didžiaja-

(Bus daugiau)

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayvegulady!

iad 
Ccaprtaded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

deliais geografiniais nuotoliais 
yra atskirti nuo visų mūsų vi- 
suonienininių. kultūrinių ir poli
tinių centrų, lietuviškoji spauda 
lieka vienintele priemone na
tūraliam ryšiui su jais palaikyti 
ir pratęsti.

Palm Beach IJetuvių Klubas, 
didžiai įvertindamas Jūsų laik
raščio neabejotiną įnašą į lie
tuvių kultūrinės veiklos aruodą, 
mėtinio narių susirinkimo vien
balsiu nutarimu Jūsų laikraščio 
išlaikymui skiria šią kuklią 
auką ($20.00).

Ta pačia proga Klubo Valdy
bos vardu reiškiame Jums, Pone 
Redaktoriau, širdingą padėką už 
Jūs malonų bendradarbiavimą 
per visus pereitus metus noriai 
paskelbiant Jūsų laikraščio pus
lapiuose informacijas ir aprašy
mus apie mūsų Palm Beach 
Lietuvių Klubo veiklą ir darbus.

Drauge siunčiame Jums ir Jū
sų visiems bendradarbiams šir
dingiausius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus.

Jonas Daugėla, 
Klubo Pirmininkas

Vladas Žibąs, 
Valdybos Iždininkas

SKAITYK IR -KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

see us for 

firrancing 

AT OUR LOW RATES

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6Q6CS
Pma Kazaxavskas, Preadesi Phone: Ylrgiak 7-7747

SOURS: Mon.Tae.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. S-l

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Taupykite

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-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

734%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

| _ NAUJI SNO J, CHICAGO I, ILL, — MONDAY, JANUARY 19, 1078

rfą, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

LOAN ASSOCIATION
Chicago, III. 606081800 So. Halsted St

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.



1926

mės drebėjimas ir milžiniškos 
bangos ir tai įvyks me vėliau 
kaip pirmadienį. Atsarga gėdos

Kaip žinome, ALTo santykiai 
su LB yra labai blogi, ypač dėl 
LB vadų pasikėsinimo perimti

$30.00
$16.00

$3.00

tarybą parinkta tik 12 žmonių 
iš visos Amerikos. ‘Pareigos'tre
jiems matams. Kadencija Ibaig- 
sis 1978 m. lapkričio mėn. 30 d. 
Dr. Bobelį Šioms pareigoms pa
kvietė JAV Sveikatos, Švietimo 
ir Gerovės sekretoriaus įstaiga. 
Taryba darys rekomendacijas 
medicare, medicaid, tyrimams 
skiriamų sumų reikalais, vyk
dant projektus, kaip tinkamiau

protestą dėl.JAV LB 
daly-vavi- 

atstovui

200.000 litų, panašiai ir kitur).

I Klaipėdos kraštą ^perėmus iš Vokiečių geležin
kelius) perneštoji rytietiška (rusiškai —lenkiška) 
dvasia, mentalitetas-bei tvarka, netiko nei 'krašto ♦gy
ventojams, nei geležinkelio klįjentams... Pirmą kart 
ten nuvykęs, išgirdau Klaipėdos stotyje besikalbant 
rusiškai garvežių mašininkus. Vyresnieji geležinkelio 
tarnautojai — garvežių depo ir Kelio tarnybos (remon
tų bei statybų) buvo inž. Ko'lokšta ir inž. Pogoželskis 
— jų pavardės pasako jų kilmę.

rku išsikraustė j kainus.
Tie žmonės daugumoje yra 

ateiviai nuo Viduržemio-pajūrių, 
kur tokių gamtos "nelaimių daž
nai pasitaiko, dėlto .juokų .ne
krečia. :

Seismologai John Nreho aiš
kiaregystes pavadino “plepalais’.’

PIENAS IR ŠOKOLADAS
šokolado gamyba Jungtinėse 

Valstybėse yra -stambiausia pie
no iš ūkininkų pirkėja, Žinoma 
išskiriant pieninių kompanijas.

Šokolado gamintojai kiekvie
ną dieną sunaudoja 3.5 milijo
nus sviežaus (nenugriebto.) pie- 

f no, tai yra tiek.-pieno, -kiek . jo 
gali duoti 175,000 melžiamų'kar- 

iVių, informuoja šokolado Ma- 
riufaktorištų 'Sąjunga.

Dėl ALTo nuolaidžiavimų 
LB <vadams

ir specialiu bizūnu mušti. Mikuckio sauvalė buvo ži
noma ir teisingumo ministerijos tarnautojams. Kai buvo 
paskirtas naujas viršininkas, tai specialiai jam įsakė ne
sielgti taip, kaip Mikuckis kalėjime elgdavosi. Jis buvo 
atleistas iš Kauno' policijos. Pagrindas — didelė sauvalė.

Tenka pastebėti, kad Kauno kalėjime jis gerokai ap
kuldavo kalėjiman Įmestus komunistus. Jis nelaukdavo 
teismo, nekreipdavo dėmesio Į tardytoją, bet pats naujai 
atvarytą komunistą gerokai apšventindavo. Tuo tarpu 
dabar Lietuvos komunistai tiek susižavėjo Mikuckiu, kad 
Vilniuje išleido net rinktinę jo poezijos knygą. Kaip ne
sižavėsi, kad jis nuo bolševikų okupacijos pasižadėjo 
dirbti okupantui. Nei Vytautas Vanagas, nei ‘‘Lyrikos” 
redaktoriai apie šį Mikuckio biaurų elgesį nieko nesako, 
bet užtat pats Mikuckis, visą tremties laikotarpį bendra
darbiavo su okupanto agentais, 1970 metais grįžo į rusų 
pavergtą Lietuvą, gavo gražų butą Kaune, parašė savo 
atsiminimus, o rusai juos išleido atskira knyga, pavadin
ta “Šioje ir anoje pusėje”. Toje knygelėje jis pats išsipa-

Stulpinui — .Sabaliauskui apie .savo .stažą -ir .(galbūt 
visai bereikalo?) savo nuomonę apie geležinkelių tvan
ką ir reikalingumą »tefbrmų bei fikičkmfas —r įmonifc- 
kos politikos taikymą. Jaučiau, kad jiems tas nepatik- 
tiffvo’ir (kaip vėliau -paaiškėjo) jie gailėjosi paleidę 
mane laisvai'stažui atlikti, mes turėjau progos matyk 
ir ikrifikuoii x»anfią tvaiką. iVietdg priskirti į kurią 
didesnę stotį, j>rie.geresnio viršininko, tos tvarkos.mo
kytis, betne kritikuoti. t

(Bus -daugiau) '

šakojo, kaip jis pateko į komunistų tinklą ir kaip teikė 
okupantui žinias apie buvusius darbo ir tremties draugus.

Okupantas Mikuckį jau buvo suėmęs ir laikė kalėji
me. Aleksandras Gudaitis - Guzevičius, sovietinės čekos 
pulkininkas, pasikvietė Mikuckį. į kabinetą ir kalbėjosi 
įvairiais šeimos, kūrybos, darbo ir kitais reikalais. Gu
zevičius, pavartęs Mikuckio dokumentus, jam ^pasakė, kad 
jis neturįs medžiagos bylai sudaryti, bet vis dar lūkuriuo
jąs paleisti.

Pagaliau, buvusiam komunistų priešui Guzevičius 
pasiūlė valstybinę tarnybą. Mikuckis savo pasikalbėji
mą su Guzevičium užrašė. Gudaitis pasodino Mikuckį 
ir tarė:

ALTas nuo tų EB kėslų saugo
jas!, nuo jų ginasi, bet, mano 
nuomone, nepakankamai. Dėl 
to aš ir noriu čia jam padaryti 
sugestiją gintis nno LB vadų, 
tų sava va linu tojų stipriau, ne
laukiant jų pergalės.' z

1) ALTas padarė didelę klai 
dą, nepareikšdamas tiems LB 
savavaliautojams griežto pro
testo po jų pirmo -.apsilankymo 
JAV valdžios įstaigose Washing 
tone. Jam reikėjo tuo pat me
tu painformuoti dr valstybės 
departamentą apie LB “man
datus” Amerikos lietuviams at
stovauti, praišant .JAV centri-i 
nes valdžios įstaigas tiems $a-‘ 
vavali autoj ams uždaryti valst 
departamento įstaigų duris.

2) Jei -to -nepadaryta laiku, 
tai reikėjo ALTui atitinkamai 
reaguoti po Helsinkio konfe
rencijos, kada LB vadai su sa
vo “oficiozu” “Draugu” nieki 
no'ir įžeidinėjo JAV preziden
tą Fordą, skelbdami apie ,jį 
netiesą, kad jis už Judo sidab
rinius “pardavęs” Sovietams

Mikuckis - liūdnų darbų žmogus
Praeitų metų pabaigoje rusų pavergtoje ir komu

nistų labai žiauriai išnaudojamoje Lietuvoje okupantas 
išleido Juozo Mikuckio eilėraščių knygą, pavadintą “Ly
rika”. Su komunistais dirbti išėjęs rokiškietis Vytautas

rią pavadino “Dainius dainelių liūdnų”.
Kad Mikuckis galėjo paruošti dainelių, tai žino kiek

vienas vyresnio amžiaus lietuvis, dalyvavęs nepriklauso
mos Lietuvos visuomeniniame gyvenime ir sekęs lietuvių 
literatūros apraiškas. Jau pirmais nepriklausomybės 
metais pasirodydavo ne tik jo eilėraščiai įvairiuose žur
naluose, bet išeidavo ir atskiri eilėraščių leidinėliai. Mi
kuckis Lietuvoje pradėjo garsėti poetu. Bet iš poezijos 
niekas negalėdavo pramisti, tai Mikuckis tarnavo polici
joj, kurį laiką ėjo kalėjimo viršininko pareigas, o vėliau 
sekė lenkų veiklą įvairiuose pasienio ruožuose.

Mikuckio poeziją daugelis skaitydavo, žinovai kar
tais ją net pagirdavo, bet kitais jo darbais niekas taip 
jau nesižavėdavo. Iš Kauno kalėjimo viršininko pareigų 
.jis buvo atleistas. Jam nepatiko teisingumo ministerijos 
paruošti ir paskelbti nuostatai. Jis įsivaizduodavo, kad

hipokritai šypsotis JAV val
džios atstovams Washingtone, 
po tokio Amerikos -valstybės 
galvos išniekinimo ir įžeidi
mo? !! Deja, ALTas ir fa ųnro- 
ga nepasinaudojo LB ^atstovus 
iš valst. departamento su (jų 
“mandatais” visiems Amerikos 
lietuviams atstovai t :iš Wa- 
shingtono įstaigų iškrapštyti”... 
Tai irgi buvo nepateisinamas 
jiems nuolaidžiavimas dr kla'i-

yra 
pinigų, dėl asmeninės naudos, prieš savo žmones, pa
galiau, — mostelėjo ranka Gudaitis, — tamsta pats pui
kiai suvoki žodžių ir sąvokų niuansus. Kalbėjome pap
rasčiau, kaip vyras su vyru. Su mumis?

— Taip,—nesuabejojau. ' ..riri
— Ir nori mums padėti?
— Aš jau sakiau.. .•

(Šioje ir anoje pusėje, Vilnius, 1974 m. BĮ — 2 psl.)
■Kalėjime kelias savaites palaikytą Mikučių, buvusį 

karininką, kalėjimo viršininką, policijos vadą ir patrio
tą vaidinusį poetą rusams parsidavęs Guzevičius taip 
lengvai įtraukė j šnipinėjimo tinklą. Mikuckis prisipaži
no, kad jis dirbsiąs su okupantu ir kad jis ryžosi lietuvių 
tautos priešui padėti. . •••' : •'

Veik visą Lietuvos nepriklausomybės'.laikotar- 
pį Mikuckis mito iš valstybės lėšų, Įsijungdamas, . jei ne 
į vieną, tai į kitą tarnybą, o vėliau, kai kraštui grėsė 
pavojus, perėjo sovietų tarnybon. Guzevičius aiškiai pa
sakė, kas okupantui labiausiai rūpėjo. Jam buvo svarbu 
žinoti, kas okupacijos priešų galvose slypėjo. Mikuckis 
pasižadėjo tą paslaugą atlikti. Jeigu jis nebūtų rusams 
tarnavęs, jie nebūtų jo taip iškilmingai priėmę; ir tokių 
didelių privilegijų davę. Okupantas užmiršo, ką Mikuc-; 
kis pirmais nepriklausomybės metais Lietuvos komunis
tams ir per Lietuvą traukusiems Maskvos agentams da
rė. Komunistai užmiršo Mikuckio bizūnus ir keiksma
žodžius. Jo pasitarnavimas rusams toks didelis,' kadį 
šiandien jau net jo poezijos rinktinę išleido. »

Juozas Mikuckis buvo silpnavalis, labai lengvai per-; 
ėjęs į lietuvių tautos priešų eiles. Lietūvos nepriklauso-' 
mybės laikais gero vardo jis jau neturėjo, .o savo kelione, 
ir išpažintimi jis dar labiau jį sutepė.

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1940 Metai

Todėl sugestijuočiau bent 
dabar ALTui -imtis radikališ- 
kų būdų ir priemonių ginti sa
vo principams Washingtone 
nuo LB -savavaliautojų, 'nes 
jiems daromas nuolaidžiavimas 
juos tiktai paskatina toliau ei
ti neteisės ‘keliais ir .daryti 
mums gėdą, o visai tautai di
džiausią žalą.

3) ALTas turėtų ginti savo 
teisės ar garbę taipgi ir kitais 
atvejais muo EB -vadų pasikėsi
nimų. -Pvz., ar neturėjo jis 
griežtai prieštarauti ‘jiems, kai 
jie ALTo 'kvietimu ir .pinigais 
atskridusį iš Europos į'New 
Yorką Simą Kudirką ir turėju
sį iš ten toliau skristi į Chica-- 
gą, kur jo laukė ALTas, sava
vališkai perėmė ir nukreipė su 
visa jo šeima į divorsuotų su
tuoktinių (latvio ir lietuvės), 
sudarytą šeimą, įžeisdami tuo 
.ALTą ir darydami gėdą visiems 
Amerikos lietuviams?! O AL
Tas dėl to oficialiai nereagavo, 
IKodėl? ‘

4) Toliau^ .žiūrėkit, kas at
sitiko antroje veiksnių konfe
rencijoje .(.Chicago je).

.a) -JAV LB Valdyba nebū
dama joks.veiksnys, brau te bro-

“Neabejoju tamstos narsumų. " Būtum bailys, 
galėtum ramiai tas savo biteles gainioti. Tik čia ypa
tingo narsumo reikia,' kardu švytruoti ir priešo gal
vų kapoti neteks. O reikėtų sužinotų kas tose prie
šo galvose slypi. -

Ir vėl pašokau: \
— Siūlote — špionu!
— Pats — senas karininkas, ir gerai žinai, 

kitas žodis.— žvalgyba, Špionas—tas kuris

žino,kaip'ten yra; dr.TL“Hupka 
iš TBonnos atsiuntė tfotoštatinę 
kopjją straipsnio apie 'kard. 

“Bengsch lankymąsi Lietuvoje. '

Nė vienas šių trijų nemokėjo lietuvių kalbos. Vo
kietijoje, ir kituose Vakarų Europos kraštuose, išėju
sių mokslus —: nei inžinierių, nei kitos rūšies akade
mikų (juristų bei ekonomistų) ne tik Geležinkelių 
Valdyboje, bet ir kitose Susisiekimo ministerijos val
dybose (sauskėlių, vandenų bei pašto) visai nebuvo, 
išskyrus tik vieną geležies — betono konstruktorių iš 
Danijos, magometų religijos, kuris projektavo Saus- 
keliu Valdvbai tiltus...

Inž. J. Sabaliauskas buvo baigęs vieną tokių Rusi
jos institutų, turėjo inžinieriaus (mechaniko ar tech
nologo) laipsnį, tarnavo garvežių depo viršininku vie
nos iš geriausių ir tiesiausių Rusijos geležinkelių linijų 
-— Petrogradas — Maskva ir tuo metu buvo Lietuvos 
vyriausias Geležinkelių Valdybos administratorius. Vi
sas kitas — vyresnis Geležinkelių Valdybos persona
las buvo Įvairių sričių (institutų) Rusijoje baigę inži
nieriai. dalis rusų tautybės ir geležinkelių eksploata
cijos praktikai. Lš viso tik du lietuviai visuose geležin
keliuose (Jokūbas Sližys ir Aukštikalnis) buvo baigę 
žinomą Petrograde kelių institutą (Institut inžinerov 
putėj soobšėenija. be konkurso egzaminų nepriimda
vo). kuris prilygo Berlyno Technische -Hochschule. 
(Jau po II-jo Pas. karo. Vakarų Vokietijoje — tremty
je inž. Jokūbas Sližys man rodė Berlyno Technikos Mo
kyklos (T. H.) diplomą, kurį jis įsigijo Berlyne, be eg
zaminų. patiekęs savo Petrapilio Kelių instituto diplo
mą). Be šių dviejų lietuvių buvo dar du Petrogrado 
instituto inžinieriai, skaitėsi rusais — inž. Manekė, 
Kelio viršininkas, ir inž. Pistolkorsas. Kelio tarnybos 
technikos skyriaus viršininkas, buvęs to Kelių insti
tuto profesorius; abudu neturėjo Lietuvos pilietybės 
(apie juodu dar bus kalbama vėliau). Ir trečias — inž. 
Česlovas Landsliergis. Susisiekimo ministerijos ins-

Tokiai padėčiai esant suprantama, Geležinke
liuose vyravo rusiškieji darbo metodai, slaviškas men-, 
talitetas, bei slaviškoji, rytietiškoji dvasia... Nepasa
kyčiau. kad tie asmenys būtų buvę menki inžinieriai. 
Tačiau Rusijos imperijos sąlygos, darbo metodai... 
Lietuvos geležinkelių uždaviniams visiškai netiko. Be 
to, -Lietuvos dtšikūrusi valstybė, atnešė naujų uždavi
nių. naujų sąlygų (pasienio perdavimo stočių, tarp
tautinio susisiekimo, prisitaikymo krašto ūkiui) ko
kių jie dirbdami Rusijoje, specialiose save technikos 
mokslų srityse, visai neturėjo. Jie neturėjo ir tani rei
kiamo patyrimo, >nors kai kurie iš jų ten Užėmė aukš
tas vietas. Antravertus. nemokantieji lietuvių Įkalbos,’ 
vertė kalbėti su savo kolegomis lietuviais rusiškai (ku
rią visi mokėjo), ir todėl . tais mano pradžios tarny
bos laikais. Geležinkelių Valdybos administracija dar 
pusėtinai plačiai vartojo rusų kalbą. O kai tarptauti
nio susisiekimo raštai buvo verčiami iš kitų kalbų (vo
kiečių. prancūzų, anglų) į rusų kalbąs tai tas parodo, 
kad rusų kalba 1926 m. buvo dar labai plačiai vartoja
ma. (Vertėja buvo prof. Vinco Čepinskio žmona, rusų 
kilmės, mokėjusi visas tris minėtas kalbas, bet nemo-

Tiiriko pranešta, kad‘tas “ne- /atsiuntė .vertimą 4 ispanų -kalbą 
veiksninis” “veiksnys” yra !Prez- ‘Bordo pareiškimo, jog 
pakviestas ‘dalyvauti veiksnio JAV nepripažins Lietuvos 4n- 
teisėmis anoje -konferencijoje, Htorporavimo ■; sen. iC. jPėlI iaiš- 

! -rems 
'reikalu,

AUT Tnfonnarfja
Australijos min. pirmininkui 

jmdėkoslaiMuus

Naujam Australijos ministe- 
riui pirmininkui M. -Frazer Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirm, 
dr. K. Bobelis paeiurttė padėkos 
laišką, kad atšaukė Baltijos vai
sinių irikorporavimo į Sovietų 
Sąjungą pripažinimą.

•Lietuvis svarbiame .JAV •>' 
medicinos .poste

ALTas turėjo dėl to .griežtai ūžfikrino, *kad senate 
prieštarauti, ypač’kad tuo JAV rezoliuciją Lietuvos 
LB Valdybos dalyvavimu veiks- /drauge pranešdamas, Ifad 
nių -konferencijoje -gi neigia
mas ALTas, kaip JAV lietuvių 
atstovybė, užimama ;jo vieta 
veiksnių sudėty. Ar ALTas dėl 
to prieštaravo su sąlyga, kad, 
jei JAV LB Valdyba toje kon
ferencijoje veiksnio teisėmis 
dalyvaus, tai ALTo joje nebus? 
Ne. Kodėl? ■ v (

b) Toliau, į minėtą veiksnių 
-konferenciją atvykus JAV LB 
Valdybos -atstovui, ALTo at
stovas turėjo su -savo protestu 
dėlto iš jos išeiti. Ar išėjo? Ne. 
DėLko,?

Atvykus į 'tą.veiksnių konfe
renciją JAV LB vadovybės or- 
ganiziuotos opozicijos atšfo- 
vams ir pareiškus savo-priešta
ravimą 
Valdybos neteisėto 
mo, reikėjo ALTo 
bent tada-susiorientuoti. Paga
liau , tai LB opozicijai patei
kus alternatyvinį prašymą fefe* 
it ir Jai konferencijoje, daly
vauti, reikėjo ALTo atstovui 
kategoriškai pareikšti: '“arba 
— arba!” ^Betar to-nebuvo, nes 
toliau -buvo leistasi -į netvarkin
gus konferencijos /pasitarimus,- 
kurie, kaip žinome, baigėsi, 
visiška anos konferencijos ne
sėkme, jos sužlugimu, tikru 
fiasko.. į

Tai tik vienas kitas ryškes
nis ^pavyzdys, :prie ko veda 
ALTo nuolaidžiavimas va-- 
-dams, tiems savavaliautojams, 
absoliučiai nesiskaitantiems su 
teise, su morale, net su pap
rasčiausiu-padorumu.

Tos ALTo -klaidos turėtų bū
ti jam gera pamoka ateičiai.

(Bus daugiau)

ADELAIDĖS AUSTRALAI 
LAUKĖ PASAULK) PABAIGOS 

- '■

Adelaide, Australija. — -Sūrė
tai šeimų .ketvirtadienį, pasiė
mę būtiniausius reikmenis, ap
leido pietinės Australijos testi
nę Adelaidę ir-šskubėjo į neto
liese esančius kalnus,; kiti.išbė
go-toliau, net iki .Sydney .ir Mel
bourne. Nieko negelbėjo religi- 
-nių -ir crvilinių lyderių pastan- 
'gos perkalbėti. Kaž koks^aiškia- 
regiš” John Nash .paskelbė, kad

-nuo Ikrauj o išsiliejimo smegeoy- 
-se ir sprendžiant ’kitus medici-

• • TiA.r M. ♦ -nos klausimus. 1 >-nariu į JAV-medicmiskų progra
mų patarėjų ■:tarybą (National Platus susirašinėjimas 
Advisory Council on "Regional Lietuvos reikalu
— -1 ~ == Į Amerikos Lietuvių Taryba
vėsi į tą konferenciją, 'matyt, veda;platų susirašinėjimą Liėtu- 
'tikslu padidinti bendruomeni- -vos reikalais. Pvz., paskutiniu 
nidkų atstovų-skaičių įjoję. Kai anetu gauta inž. V. Venckaus

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

lis, baigęs Leniberge (Lvove) mokslus ir karo 'techni- kaštavo apie pusę milijono litų, vieteįe'kokių 150 
kos mokyklą Rusijoje pirmuoju ar antruoju karininku.
Jis buvo taikingo būdo, politiškai priklausė Ūkininkų 
Sąjungai (krikščioliių — demokratų blokui), vėliau 
tautininkams, tačiau neparodė nei energijos nei suma
numo reformuoti geležinkelių susisiekimą ir jį pritai
kyti Lietuvos (ūkio bei kultūros reikalavimams.

Ministeris pirmininkas Dr. Leonas Bistras, filoso
fijos daktaras, gavęs laipsnį Friburge (Šveicarijo
je). jau po pirmojo pasaulinio karo; vyriausybė buvo 
iš krikščionių demokratų bloko -.narių.

Tokia tai Buvo situacija pradedant man -eiti stažą 
Geležinkelių Valdyboje. “Besimokydamas” -Geležin- 
kelųi tvarkos (iš kurios turėjau -vėliau laikyti egzami
nus),-belankydamas įvairias stotis, kurias man leido iš 
•pradžių pačiam pasirinkti, įsitikinau, kad Geležinke
liai reikalingi labai didelių reformų, taip administra
cijos. taip ir ūkio politikos srityje. Perimtoji iš rusų 
geležinkelių tvarka, įvairios taisyklės, labai dauge
liu atvejų, -netiko Lietuvos reikalams. Nebuvo matyti, 
kad būtųtbuvusi vykdoma (arba bent tbandytn *vykdy-( 
ii) naudinga krašto ūkiui tvarka — pervežti greit J>ef 
trukdymų, saugiai ir nebrangiai, gėrybes ir patogiai 
vežioti keleivius. Tuo metu buvo stoka vagonų bei gar
vežių,bet neatsižvelgiant į tai, buvo leidžiamos didelės 
pinigų sumos stočių namų stfitybai, vieloj kad statyti 
vagonus prekėms bei keleiviams vežioti. Tada buvo 
“viešoji paslaptis*^ kad gauti prekinį vagoną, rėJkė-| 
davo duoti slaptai geležinkelio administracijai dovanų* 
5 — 10 litų už vagoną, kad jis galimai greičiau būtų 
pasiautas įprašomą vietą. Marijampolėje, *Vftkaviš-

Nauj uosius metus pradedant (5)

SUGESTIJOS ALTUI į
P, STRAVINSKAS

iš'ALTo JAV lietuvių atstovai 
vimą šio krašto centrinėse 
valdžios įstaigose ir tuo būdu, 
perėmus jo konpetencijos dar
bą, ALTą visiškai likviduoti.
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vienam mėnesiui
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vienam mėnesiui
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

kyje. -n kiek -valiau Tauragėje, -Rokiškyje, buvo -etato-' 
mi stočių keleivių namai, žymiai perviršydami savo 
paskirties dydį. (Marijampolės stoties keleivių namas

kėjo lietuvių kalbos. į kurią ji negalėjo tų raštų versti).
Susisiekimo Ministeris tuo metu buvo inž. Balys 

Sližvs. vyresnysis minėto dipl. inž. Jokūbo Sližio bro-

pekforius. prižiūrėjęs geležinkelių susisiekimą su sve
timomis valstybėmis, surusėjęs lenką,s (žmona rusė), 
tarnavęs Rusijos geležinkelių administracijoje.
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DR. ANNA BALIONAS
AKiy, AUSŲ, NUslES

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą,

DR. K. G. Dalukas 
Akušerija ik moickv uiuuS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski RcL (Crawrora 

Medical Buildmg). Tel. LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal sudiiarimą.

Jei neatsiliepia, sKaiuoinu J/h-oU12

DK. C. K. BUBU6 
INKSTŲ ir slAPMhu i akų 

CHIRURGIJA
Telef. 6VSOS33 , 

Fox Valley MeCccai Center 
BbO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
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LIETUVIŲ KLUBO VEIKLA
uizuoii vietos patriotiškaiPalyginamai nesenai susikū

rusi Palm Beach lietuvių kolo
nija, kurios pats ceątrąs1. xra 
šiuo metu Juno Beach, yra 
pakeliui visiems, kurie užkliū
na Čia, bet kokiomis priemo-

I nėmis iš pačių į “ 
Amerikos ar Kanados pakraš
čių, traukdami į pietus saulės 
ir šilto vandenyno vandenų 
džiaugsmo paieškoti. Bet pas
kutiniuoju metų vis daugiau ir 
daugiau šių keleivių pasilieka 
čia pat praleisti atostogas, o tū
las jų jau. pasHieką_čią ir nuola
tiniai apsigyventi. Tad ši kolo
nija, kurią ,prieš 6 — 7 metus 
pradėjo kurti Albina ir Vytau-

, tas Tomkai, įsigydami Sap
phire Sea motelį, nuolatos au
ga ir veik akimis matant pasi
pildo naujais gyyentojąis.. t

Visuomeniniam darbui orga-

vaL. 
tree.-

y K. FAUL V. UA1\UQ GARANTUOTI 
RADIJAI 

. NUO $8.50
r- ■ ' ■ ' . ' ' ‘

2512 W. 47 ST. • F R 6-1.998

į Atid. 9—6;’ pirm, ir ketv. 12—8.
! Sekm. ir tree, uždaryta.

Westchester Community Klimkos 
A tea i cinas airektoriųs* 

1938 S. man nei m Kd.^Wesicnesier, IIL 
irVAiuAiNJMubr o—y uaroo Oieuumis 

Kas aiiuą sesuKHeui. —d vai.
TeL: area

\. 1 y.

Gi

DR. W. EiSIN - El^toS 
ArCUSfcKlJA IK MwltKU U1Č7OS 
GINcKOLOGINĖ ČrtlRURblĄA 

6132 So. Kedzię Ave., WA'5-2670 
Valandos pagal susitarimą. *'jėi neat

siliepia," skambinti Ml 3-OOOT.

TEL. — BE 3t5893 ■

DR. A. B; GLEVfCKAS 
GYDYTOJAS IR- GMlRUKtŽAŠ 

ODOS- UGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBE AKIŲ LI£OS

3907 West lC3rd Street t.
Valandos pagal susitarimą. , 

a ■ ■ -r ' ■ ......... ‘rj a t H t ■

v (PŲTRAMENTAS)
Linksiu limo arba liūdesio valandom 
gražiausios’ gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Adr. iė! ATyriutsr
TeL: 561 -4605 ir 4894441 ;

• O F ĮS A I : - -
1002 N. WESTERN- AVE; -
5214 N. WESTERN AVEn.-

Valandos pagal susitarimą;-'

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos:. PR 6-98C1

DR. J, MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS.^ 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais. Antradie
niais. ketvirtadieniais ir, igpkta- 
dieniais nuo 3 iki 7--vat popiet 
Tik susitarus. -T P-iD:

Trečiadieniais- uždarytis cei-

DR. FRANK PIECKA5 ’
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses“* V -
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

-WEST 63riŪSTREET'3 i 
Telefonai: PR, 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

ffl O V I N- G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠĖRĖ N A S ?
.Tel. WA 5-8063

fĮa-HneM .M>.,xi»įw hiil'iij-j ..ii ..Liwma^CT 

M 0 V 1 N G 
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
' Tek: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
TNK5TV, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an-'aU nW 1—4 pė pietų, 
ketvirtad. niio 5—7 vaL vak.

Ofiso- telef.: 776-2880 
Naujaę rez. teiėf.: 448-5545

SOPHIE BARČUS.
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS f . ■* jį Visos programos iš W0PA, i 

1490 Įdl. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30—į 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

į ryto.

į Telef.: HEmlock 4-2413 
t ■ * ■ ■ 4
( 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629;DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tet: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. ant^adL treciacL 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pieta ir kitu laiku 

pagaliosi tarimu. .

V. Tumascnis, M.
C H I R U k G A $ 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.r Glbson 8-6195 x 
Priima ligonius pagal susitarimą* Dėl 
valandos skambinti telef; HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, lai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
_X n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
jgph Aparatai - Froiezai. Meti. Ban- 

dažaL Speciali pagalba kojoms
I (Arch Supports) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago 111.60629

TeM.: PRospect fi-5084'

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
, KITUS SKAITYTI j 

NAUJIENAS

ir 
našiai nusiteikę lietuviai yra 
'susibūrę į Palm Beach Lietu
vių Klubo organizaciją, kuri, 
šiuo metu taip pat priklauso ir 
ęilg kitose vietovėse gyvenan- 

stolimiausių ęių mūsųjų. Jie čia dažniau 
atvyksta, turi įsigiję ateičiai 
kokias nors nuosavybes ir ma
no, kada nors pasekti mūsų 
pėdomis.

Augant visai kolonijai ir kas 
dien vis labiau gyvinant jos vi
suomeninę veiklą, nuolat au
ga ir pats Lietuvių Klubas ir 
kasdien plečiasi jo uždaviniai 
ir darban Nors dauguma klu
bo narių yra jau gerokai nuno
kę pensininkai, tačiau organi
zaciniame darbe nėra jau taip 
lengva juos pralenkti ar net 
pavyti. Jie visi dar švyti įgim 
tu entuziazmu bendrajai lietu
viškai veiklai, o be to ir atlie
kamo. laiko čia jie turi žymiai 
daugiau, kaip seniau.' Ypa
tingai organizacinė klubo veik
la yra gražiai nuspalvinta vi
sų narių tarpusavio solidaru
mo dvasia, vieningo ' darbo 
nuotaikomis, kurias visada ly
di tautiniai — patriotinis visu
mos nusiteikimas.

Sausio nu 10 d. “Įvyko klubo 
narių metinis susirinkimas. 
šis susirinkimas, kaip ir visi 
ki ti buvo gausus, nes klubo na
riai visada labai "pavyzdingai 
lanko susirinkimus ir taip pat 
gyvai juose reiškiasi.

Klubo pirmininkas' J. Dau
gėla padarė bendrosios veiklos 
apžvalgąir plačiau palietė įvair 
rius nūdienio visos šios lietu
vių kolonijos gv vėnimo-' reiš
kinius bei negeroves. Pirmi
ninko pranešimą papildė iždi
ninkas. VI. Žibąs ir sekretorius 
V. Mickus. Kontrolės komisijos 
protfįkplą ęaskdifė V. Garmie-. 
nė. JĘ visųpraiiešimų.paaiškė
jo, kad praeitais metais klubo 
veikla ypatingai buvo gyva ir 
naši; Visi klubo nariai solida
riai ir noriai dalyvaudami klu
bo veikloje ir visi be ‘jokios 
išimties, ją savo pastangomis 
remdami, susicementavo j vie
ningą organizacinį junginį, ku
ris, laikui bėgant, vis daugiau 
ir daugiau darosi panašus į vi
suomeninio pobūdžio karpora- 
ęiją. Klubas nuo pat jo įsistei- 
gimo artimai bendradarbiau
ja su Amerikos Lietuvių Tary-. 
ba ir yra užregistruotas ALTo 
veikloje dalyvaujančiu organi- 
zacijų sąraše. Taip pat palai
komi artimi ryšiai su VLIKu ir 
BALFu. Su bet kuria bendruo
menės organizacija užmegsti 
ryšių nepavyko.

Sekąntierųs - metams išrink
ta nauja klubo valdyba;
Pirmininkas -m-Jonas. Daugėla, 
pirmininko pąvaduotojas ,— 
/Vytautas, Tomkus, vicepirmi
ninkės —, A. Juozaitienė rr W 
Garmienė,- iždininkas Vladas 
Žibąs, sekretoriai — Aldoną 

.Biliūnienė ir Vincas Mickus.
Šiam susirinkimui labai ener

gingai pirmininkavo ir pavyz
dingai susirinkimą ir gausias 
diskusijas tvarkė Vincas Mic
kus, sekretoriavo Aldona Biliū
nienė. ' ‘ ' ’’

šiuo, metu visa, klubo orga- 
nfzacij’a, valdybai vadovau
jant, uoliaj rengi aąi tijeamai iš
kilmingai paminėti \>ąsario,ni, 
16 d, — Tautos' šventę, šis mi- 
nėjitnas įvyks. J.uno Beach vie-, 
tošyje vasario m, 7 — 8 dieno
mis. J. T)ffĮr

- i '  ’

MOTERS VALDŽIA INDIJOJ

ypy cjfl
PREVENT i 

FOREST FIRES I

Varitevaz, B Žemgulis,

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
' kiekvieną dieną sotini krikščioniui

gyvasis, buvau numirfs ir štai esu gyvas per amžig amžius"* 
k > T Apr. 1:18.

1 Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirus parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 

. ir visos žmonijos Atpirkėju. DėKo Jėzaus pasakyta: t4Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie. Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus.

■ pirm 1 . . HUKTIMb O424UHUM0,

I F. Vaitkus ir K. Stukas pranešė, 
į kad viskas praėjo, gražią!, bet'T—6 .. _

1976 m. sausio mėn. 4 d., 3 pelno nepadaryta, nes tą vakarą 
vai. p. p. parapijos salėje skau-l^ug parengimų visur buvo, 
tų vienetai kartu su tėvų rėmė- tad svečių nedaug dalyvavo ir 
jų komitetu surengė lietuvių visko mažai buvo.
vaikams eglutę su Kalėdų sene-vaikams eglutę su Kalėdų sene- Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
liu, atkeliavusiu iš pavergtos tė- 1976 Metų proga sveikinimams 
vynėa Lietuvos su dovanomis vi- paskirta dovanos musė rėmė- 
siems vaikučiams. Programą 
pravedė "skaut. Jonas šarka pri-

lėdų senelis truputį pavėlavo, nes 
Vakarų Europoj papuolė į dide
lę audrą, bet visvjer laimingai

mo mokytoja R Izabelė Pabilio- 
nienė padeklamavo labai patrio
tinį eilėraštį ir papasakojo apie 
žmonių papročius Nepriklauso
moje Lietuvoje švenčiant Ka
lėdas, o ypač apie visas Kūčių 
vakaro apeigas bet "valgių sudė
ti-.

Pabaigoje buvę kavutė su py
ragaičiais visiems dalyviams, 
'šios eglutės suruošimo ineciaty- 
va kito iX tuntinihkės Laimos 
Antanėlienės.

šeštadieninė Lituanistinė 
mokykla

Lietuvių Moterų klubo Omaho- 
je pastangomis. 1975-76 mokslo 
metams yra įkurta lituanistinė 
mokykla. Mokyklą lanko viso 
2? vaikai. Dėsto trys mokyto
jos: Dana šulskienė, Kristina 
Kartanienė ir Rūta Jaudegytė.' 
Yra keletas vaikučių iš mišrių 
šeimų. Tik visa bėda, kad Mo
terų klubo vadovybė negalėjo 
gauti mūsų šv. Antano para
pijos mokyklos patalpų, buvo 
priverstos su lituanistine mo
kykla prisiglausti: Social Settle
ment patalpose. Pastatas netoli 
lietuvių, kolonijos; ir kas reikš- 
mingiausia, kad už. šildymą ir 
patalpų valymą, nereikia mokė
ti-

Ateityje paaiškės.tikrieji fak
tai, kodėl nebuvo galimybės nau
dotis, mokyklos patalpomis, ka
da jų. yra nęt pusiau:.tuščių dėl 
mažo mokinių skaičiaus savoj e 
lietuviškoje parapijoje.

Moterų, klubo valdybą sudaro 
energingos ir sumanios lietuvai
tės: Dana-šulskienė — pirminin
kė, .Valerija Jaudegienė I-ji vi- 
ėepirm., Kristina Kartanienė II 
vicepirm., Ramutė Arienė — se
kretorė ir Virginija .Šįčiūnienė 
— iždininkė. Geros sėlsnės Mo
terų klubui ateities lietuviškoj 
veikloj. . Suvalkietis

Suvalkiečiu Draugija
, ^/Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyko gruodžio 26 d. Chi
cago Savings bendrovės patal
pose. Vadovavo pirm. Leonas 
Vasilevas. Pirmininkas ir visa 
valdyba savo raporte sveikino 
visus su Kalėdų šventėmis- ir 
Naujais 1976 Metais, linkėdami 
geros sėkmės, stiprios, geros 
sveikatos ir viso gero.

Ona Švirmickas pristatė nau
ją narį Vitalių Utarą, kuris buvo 
pašauktas į Šamo kariuomenę. 
Dabar jau atlikęs grįžo prie sa
vųjų ir prie draugijos, kurioje 
pirmiau dirbo ir chore dainavo, 
taip pat buvo ir valdyboje, pa
dėjo, kur, tik reikėjo. Lauksim ir 
prašom daugiau tokių jaunų na
rių. Lauksim ir kviesim į tal
ką. Prie lietuviško gražaus dar
bo mums reikia daugiau jauni-. 
m<x Nut. rast. Eugenija-Strun- 
gys. perskaitė nutarimus Pri
imta.

Praėjusio banketo- komisija:

NEW DELHI.— Indijos val
džia praeitą ketvirtadienį su
spendavo sęptynias laisves, nu
statytas Indijos konstitucijoje, 
k. a. žodžio laisvi ir šešias kito
kiai laisvės, kaip tai; susirinki
mų, sąjungų ir unijų steiffimcg 
keliavimo po visą Indiją, apsi
gyvenimo kokioje nori Indijos! 
dalyje, nuosavybės ir laisvo pro-1 
fesijų pasirinkimo.

jams laikraščiams, kurie mus 
aprašo ir radijams, kurie mus 
garsina, taipgi kareiviams ligo
ninėse sergantiems.

Nauji reikalai: valdybos rin
kimas — pirm. L. Vasilevas pa
sisakė, kad dirbs ir toliau. Atsi
klausus kitų valdybos narių taip 
pat visi sutiko. Mirusio a. a. J. 
Joniko — yicepirm. vietoje pa
skirta Helen Vilkelis. Susirinki
mas vienbalsiai užgyrė visą 
valdybą.

Po susirinkimo buvo šventiš
kos gražios vaišės.

Ačiū banko prezidentei p. Fi
lomenai Pakel už susirinkimui 
vietą ir kavutę. -

Kitas Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijos susirinki
mas bus Chicago Savings ben
drovės patalpose 6245 S. West
ern. Tai bus metinis susirinki
mas sausio 23 dieną 7 vai. va
karo. Išgirsite Knygų Revizi
jos Komisijos metini pranešimą. 
Bus daug svarbių aptarimų. Vi
sų reikalas dalyvauti. į

Ona švirmickas

SMAUGIAMOS MERGAITĖS.

ČIKAGA. — Devynių metų 
mergaitė Lisa Cabassa, 8628 S. 
Saginaw, sausio 15 dienos ryte 
rasta pasmaugta ir išmesta šo
ninėje gatvėje prie garažo už 2 
mylių nuo namų. Ji dalyvavo 
draugės gimtadienio puotoje ir 
vakare išėjusi Į namus, nors bu
vo įspėta neiti vienai.

Lisa Cabassa yra antroji mer
gaitė iš eilės išprievartavus pa
smaugta Čikagos apylinkėje. 
Sausio 13 d. panašiai žuvo 16 
metų Pamela A. Maurer Wood
ridge, kurios lavonas buvo ras
tas ties Lisle vietove.

— Kongreso atstovas Wright 
Patman, įtakingas bankų komi
teto narys, sulaukęs 82 metų 
amžiaus, pareiškė, kai jis nekan
didatuos artėjančiuose rinkimuo
se. ’ -

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

- <

Sūsirūikimo - 
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 21 d, 1:00 vai. popiet Gintaro 
salėje. 2548 W. 69th St. Nariai kvie- 
aami atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaisęs.

Rožė Didžgalvienė, rast

į TĖISININKUI
PRANUI KAVALIŪNUI 

i mirus,
jo žmonai Aleksandrai - Aldonai, sūnui dr. 
Algirdui, giminėms ir artimiesiems gilia 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Irena Sienas
Juozas Matukas

Km antrą antr adrenĮ Sophia Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrinė
tojų aiškinimu*.

Viri žino, kad mirti* yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
ru«Iaji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirti**“, kurią pavslta 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

■a

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

XJ,/ 2533 W. 71st Street 
t. -> Telef.: GKovehill 6-2345-6

' & 1410 So. 50th Ave., Cicero
. Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
l-/: .-J

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID

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

Telefonas: LAfay.ettę, 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos C
Lietuvių
Laidotuvių S
Direktorių 2
Associacijos <

TOMAS IR. LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

. BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL 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 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

NAUJUMO!. CHtCAG TAT JANUARY 19. 19T«



ADRESAS

HEART 
FUND

GERULIS, EUGENIJUS 
JOKUBONIS, JONAS 
MATELIS, BRONIUS 
MICKEVIČIUS, ALGIRDAS 
PRANEVIČIUS, MYKOLAS

The^thuaiiian American 
Community of the United 
■xStatės; Incorporated BUILDERS AND CONTRACTORS 

N*mę , Statyba ir Remontas

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

Call Frank Zapoli
32O8'/: W. 95th St.

GA 4-8654

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Karys, 3 Komedi

jos: Ku-ku, Didysis Penktadie
nis ir Rūtos ir Bijūnai. Išleido 
knyjgų leidykla Dialogas 1975 
metais, iliustravo-dailininkė Zi
ta Sodeikienė, spaudė M. Morkū
no spaustuvė, 6051 S. Ashland 
Avė., Chicagoje. Tiražas 600 eg- 
z^mpliorių,' 224 puslapiai su frf-

PARDU0SIT ■ 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefj REpubilc 7-1 Ml

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų

PAVARDĖ IR VARDAS ___________________

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Avė 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

income Tax service 
425? S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siunčiu ------------- dol Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
. TeL 254-5551 ,z . .
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

Chicagoje “ 1

.NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ 
įSįįfcTeL 263-5826
I k 

677-8449 
(buto)

PARDUODAMAS. VIENIO KAPO 
SKLYPAS j, §v. Kazimiero Lietuvių 

kapinėse; geroje vietoje, .už $100. !
-.\.> v V‘ ^ft. 824-2492. ‘ e J i

MOVING — Apdraustas perkrąustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Brengenybės, Laikrodžiai. Devenos 
./ visoms progoms.

8237 WEST 63 rd ST., CHICAGO
•' L’ Telef. 434-4660

Experienced. Typist for . Order
Dept.pl us <.variety of office

■ ..j - duties.
FANTUS PAPER PRODUCTS

2727 W. Chicago Ave. 381-021M

PASKOLOS PERKANT, NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
v IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJĮMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

— Ponia ALSakda išMontrea- 
lio po ilgesnės’ pertraukos vėl 
tapo Naujieną' prenumeratore. 
Jos duktė mums atsiuntė malo
nų laišką su 'ūžšakymu. Mori- 
trealietis Balys Papaurelis'išvy- 
ko į Miami, Fla. < L \

— Dail. Magdalena B; Stankū
nienė išvyko į-Buenos Aires, Ar
gentiną. Tikisi aplankyti ir ki
tus Pietų Amerikos centrus.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė— Pardavimui

CEMETERY LOTS FOR SALE
Kepinty SklyRal -,.,-rw

REAL ESTATE M8 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

••— Inžinierius Mikalojus Iva
nauskas sausio 10 d. sugrįžo iš 

anksčiau gyv. Brazilijos. Buvo nuvykęs ap-

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
•< ; . NOTARIATAS — VERTIMAI

HEATING CONTRACTOR 
įrengtu 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

BĮ.,- kartu su gerais linkėjimais 
visiems Naujienų hendradar- 
biams'UŽ jų-Jdomiūs ir naudin
gus straipsnius bei žinias, at
siuntė Naujienų paramai pen
kinę.1'V.Vismantas iš Mar- 
guėttė^Pariib^^atsiunfė 3'dol., a 
S. Adamonio iš- Los Angeles at
siuntė dolerį. Dėkui visiems.

— Jonis Krištolaitis, Cleve
land, Ohio; pratęsė iš anksto be 
raginimo savo prenumeratą ir, _ ' g * "y 2 7 • • ' ~ J * 1kaip visuomet, atsiuntė dešimt 
dol. ^Naujieną paramai. Dėkui 
už dovaną ir’uz taupymą laiko 
taip pat mažinimą išlaidų. j

Kas naujo 
Čiurlionio Galerijoj 
Jau antrą kartą užėjau. į re

gistruotąją Čiurlionio Galeriją 
8929 So. , Harlem Ave., kurią 
Įrengė adv. Frank Zogas, Mid
land . Savings prezidentas. Tai 
puikiausia galerija, — geriausiai 
apšviesta didelė parodų salė. Bu
vo atidaryta praeitą birželio mė
nesį su dail. P. Puzino ir M. Ši- 
leikio kūrinių paroda. Vėliau 
buvo M. šileikio apžvalginė paro
da, Am. Liet. Dailininkų Sąjun
gos paroda, o dabar vyksta gru
pinė paroda, kurioj dalyvauja 
dailininkai Jadvyga Paukštienė, 
Barborą Morkūnienė, VI. Vaitie
kūnas, Jonas Tričys, prof. Ad. 
Varnas, Juozas Pautienius, J. 
Dagys, VI. Vaičaitis, Mikas Ši
leikis ir kt, Įėjimas Į šią parodą 
nemokamas.

Susitikęs Čiurlionio Galerij os 
direktorių, pasiteirayau:

— Kaip čia yfa, kad Jaunimo 
Centre parodas ruošiantieji taip 
pat vadina “Čiurlionio galerija”.. 
Ar iš tikrųjų yra to pat vardo 
galerijos?

— Yra tik viena, oficialioji 
Čiurlionio Galerija, užregistruo
ta Springfielde nuo. pat jos įsis- 
teigimo prieš 18 metų.' .

— Tai kodėl jie taip daro? — 
paklausiau.

— Kas gali žinoti. Gal jiems 
patinka Čiurlionio vardas? — 
atsakė direktorius.

Direktorius parodė ir antrąją, 
mažesnę salę, kur dabar yra iš
statyta Puzino. ir 'šileikio portre-

3_ BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū- 
rinis; i auto ’ garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

: ? a -BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA. , Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

■ŠIMAITIS REALTY
' ' Insurance. Income Tax

gyvenęs Brighton Parke, atsiun
tė penkinę,' o P. ’Dambrauskas 
atsiuntė 4 di)L. Naujienų vado
vybė visiems .nuoširdžiai dėkoja.

— Petras Beleckas iš Lon- 
tgueuil, P. Q., Canada, pratęsda
mas prenumeratą, kartu su ge- 
raiš linkėjimais atsiuntė Naujie
nų paramai 10 dol. Tautietis iš 
Toronto ūžsisėkė NatiĮienaš' 6 
mėn?':bet įjavarcfes*prasė hęmb

— Ar turėsite ir daugiau pa
rodų?— paklausiau.

— Durys visiems kvalifikuo
tiems menininkams atdaros.

— Ar ilgai dabartinė paroda 
tęsis ?

— Bus tol, kol atsira^ kas ki
tas noris rengti savo'parodą, 
šį kartą yra padaryta išimtis, — 

nemokamas lankymas ir gera 
proga meno bičiuliams .pasirink
ti šau patinkamų kūrinių iš dau
giau, kaip 50 darbų. Tik noriu 
Jums paaiškinti, kad ne kiekvie
ną dieną Direktoriato atstovas 
gali dežuruoti. Dežuruoja tiktai 
šeštadienį nuo 12 iki 5 vai. po
piet. Bet kas norės atvykti į 
galeriją visuomet gali paskam
binti telefonu susitarimui: HE 
6-1722 arba 839-5299. Atstovas 
tuoj atvyks. Banko valandomis, 
paprašius, įleis. Trečiadienį už
daryta.

Padėkojau p. Direktoriui už 
informacijas ir patariu pamaty
ti šia gražia parodų.

“N.” Koresp.

.JŪSŲ LAIMEI.
LIUKSUS. -NAUJA REZIDENCIJA, 

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 $38,800.-

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

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto ęiūro garažas. Atskiri šildymai 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
S45;50ft~.

8 b6tų MŪRAS, naujas gazu šil- 
lymaš. nauja elektra, alumih. langai 
■>15,000 metinių pajamų. -'Arti mūsų. 
<71.700.

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

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 3 Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

fi?—r-Teresė -Malkutė, -Janina 
Vųitlditėc Linda' Kodytė ir Jo
nas Kinčinas ; iš Cųrįę aukšt. 
mokyklos yra- tarpe kandidatų 
yykti j H. O’Brien visuomenės 
vadovų, seminarą Washingtone.

— Aldona Masilionis priklau
so, Chicago j Junjpr, Association 
oJ Commerce. ajRLJadiistry, ži-; 
nomas Jaycees vardu, vado\-y* 
bėi. Organizacija kiekvienais 
mėfais renka dešimt jatlnų Chi-

‘ * PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W.' Cermak Road. Chicago, HI. • Virginia 7-7747

— Balzeko ŪeL kultūros mu
ziejaus biuletenis “Lithuanian 
Museum Review” -lapkričio1 - 
gruodžio laidoje pįaciai aprašo 
lietuviškas Kulias. Yra žinių 
apie muziejau^ veiklą, apstu 
nuotraukų apiė pavogtus iš mu
ziejaus nepakėfetamus ekspona
tus. Parado sudaužytas’ vitri
nas ir t t. Yra Žmiu apie 20 lie
tuvių dailininką rengiamą.paro
dą 200 Amerikos Mėpriklauso- 
mybės sukakties proga. Pirmo
ji paroda įvyks vasario J18*d. 
5 vai. popiet vidurmieačio bib
liotekoje, Randolph, ir Michigan 
Ave., Chicagojj. Vėliau bus ke
liama į kitus IDmojaus miestus.

— Antanas Ktuklys. Hot 
Springs, Ark
Marquette pfttko apylinkėj,'lankyti vietovių, kur prieš 18 
pratęsdamas Mpjumėratų, kar-'metų pats gyveno.. Taip pat lan- 
tu su gerais fij«tjimai$ parėmė kėši Lietuvių Jaunimo Kongre- 
Naujienas 9 dol. cfovana. Tos se. Sako, kad Amerikojė’geriau 
apylinkės KosW L Mkfcmkus, 'gyventi/— pfekur nėrd taip ge- 
ilgametis hMaradarbis rai, kaip namie.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, škainbinant ad
ministracijai darbo valandomis 
Taip ?pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. "Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos sūšipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei- 
dayimuš ir gaiimų skaitytoju 
adrlšus,- . - ■ : ’. :

ti bankėte-kbvo '20 d^ Informa
cijas teikia ir karididatus re^s- 
fruoja Aldona Masilioiiis; tėl. 
263-0800Į exf. ’425, iki sausio 23 
d. Kandidatai turi būti 18-35 m., 
JAV piliečiai arba pilietybei pa
davę pareiškimus,’ veiklūs visuo
menėje bei organizacijose.

j ’ ' į k . t.- v •

— Sausio men. 11 d. įvyku
siame Altos Cicero skyriaus ta
rybos posėdyje- išrinkta nauja 
1976 m. Altos Cicero skyriaų.s 
valdyba: pirm. Dr. Petras Ątko- 
čiūnas, vicepirmininkai — Pra
nutė Dvilaitięnė ir inž. Joi)9š 
Cinkus, sėkr. Stepas Paulaus
kas, prot. sekr. Viktoras Motušis 
ir kasininku Jonas Šiaučiūnas.

CENTRINĖ RAŠTINĖ
AHdara nuo 7:00 ilcb 9:00, vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk-

X / . tadienio).

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

Kino artistas Sean Conrnėry valgo pa
šildytą dešrele draugy suruoštoje už
kandoje. Man World be 
Kins" premjeros metu. Jo vaidintas 
filmas pirmą kartą O rodomas New 

. Yorke; ;'

SIUNTINIAI Į 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 
V. VALANTJNAS

— Ponia M. Dambros iš Mar
quette Parko apylinkės, kartu 
Su gerais linkėjimais visiems 
darbuotojams ir bendradar
biams, .parėmė Naujienų leidi
mą 5 dol. dovana. Tos apylin
kės veikėjas užsisakė Naujienas 
vieneriems metams, bet pavar
dės prašė neminėti. Naujienų 
vadovybė visiems rėmėjams 
nuoširdžiai dėkoja. Visi skaity
tojai prašomi remti Naujienas 
ir jas platinti. Jos yra, siunčia
mos dvi savaites susipažinimui 
nemokamai.

■HELP WANTFEMALE 
f5!4 Dstobirnlfl^ Vėtitla
r r.,-? "t y ?-m1

Visi šitie kandidatai yra gabūs ir patyrę vyrai, vosokių rūšių specialistai, gerą vardą turin 
lys patrijotai lietuviai. Jie visi bus labai naudingi mūsų kapinių tvarkyme.

Brangūs tautiečiai, lietuviai sklypų savininkai, mūsų visų yra tautinė pareiga šiame susirin 
<iine dalyvauti ir išrinkti šiuos kandidatus į direktorius, kad mūsų kapinių tvarkymas — valdy. 
nas ir toliau išliktų lietuviškai galvojančių tautiečių rankose. ,

Atlikite savo tautinę pareigą. Širdingai dėkojame.

Lietuvių Tautinėmis Kapinėmis Susirūpinusių
Sklypu Savininkų Grupė

ga už parahią ir'tiž dėmesį. ""I 
■. pr- ■ ? ■< Ase-;:'? ;

- r-r Aleksas Andrulis -iš jHart’ 
žiemos -metui atvyko r į 

Paloš. Parko apylinkę. Jis užsi
sakė Naujienas ir atsiuntė 4 
dol; ją paramai. / ' T

—rJūratę., žymantąitė ;i|, Tjn- 
ley Parito, ijį‘ I^iĮąąs? G.- .ų&lėnas 
.iš, Marquette .Parko apylinkės 
Baigė IH.inpis mįiversifętą Circle 
campus magistro laipsniu.

' L r - ' j? C“!. -; -iū’-rr-e <V* ’

— Kristina Morkųnienė ..iš 
Mount; 'Greenwood . ;ąpyli.nkės, 
Chica^Os,: įmesto .gaisrininko 
MorkMpy^įzmonąi'; Jpratwr|ii|O; 
ąmęrikieciąįvirtąyę-naųjųke
piniu ; 1 meat ?pię šii - pa-
midęrų sunka, d Jos; / nuotrauka- 
su.,-ręceptąją.l tilpo / Ęcghomist; 
■tre^ądįeniig:laidoję. •

: • tAlfiina-;n*63nėnė - išrinkta; 
Marquette -Parko ' Senior* ; Cąti-.

mis . dailiomis iliustracijomis 
tekste ir viršelyje.

Trys.vąjdiriimui parašytos ko- 
medijos, iš kurių pirmoji trijų 
veiksmų ulCu-Ku” Los Angeles 
Dramos Sartibiirio’ pravestame 
dramos konkurse 1970 metais 
laimėjo' IF'Nietą. Tais pačiais 
1970 metais -gruodžio: 19 -dieną 
Nepriklausomos Lietuvos Dra
mos Teatro įšfėi^mb oO/ih.'su- 
kaktuyių proga, Dalijai Mackia- 
liehei režišuojanf Loš-’ Angeles 
Dramos Sąįilbtiris "Kū-Ku” su
vaidino. . . .. . - '--i ■

“Ku-Ku’’.veiksnias, vyksta pa
vasarį, inž.-Pelikso Jonaičio rę- 
zidencij 6jė, Čikagos priėmiesty- 
je dabartiniais laikais.. “KūrKu” ■ 
komedija .užima. 80- pusi.- Vai
dinimui reikalingi 10. aktorių.

► — • .X* * - • • - > >

Didysis PenktadŽendš yri, 5 
veiksmu komedija, knygoj e už-; 
i~a 72 puslapius. Veiksnias vyk
sta Vokietijoje, vienoje tremti-, 
niū’ stovykloje per; 1946 mėtų; 
Velykas.'; Vaidinime dalyvauja 
8 aktdrian'd'. ./. .j ;
Į Rūtosir.’Ejūnai — Sveiksmų 
komedija, vaidnią 5 aktoriai, ir 
keliolika4 sfdtfetą.-taik-aš- — 
šiandien.. Višta 121 '“mfisU.mies- 
tas”. Komedija užima.72 pusla
pius. Visos SrJfomė^jos' viendje 
knygoj e kaih’k"5 ' doleriai: ’

-Knygos gafe štirąsyt&-visa dė- ’ 
vyniplika AnAtoKri.»^ ?airi& pa- j 
rilšytų;. išlėisfp' komediją,- dri- ■ 
mų ir kt.-vaidipinią-15ei'-poezi-1 
jos knygą -irspaudai ’ 
jau pąruoštąySramų'-'pavadiriir ■ 
nįai.: '
mų, Rūtelė; š^yeŠęsir^vir'Gaulės ' 
Rūmai‘4 veikiu-drima. • -;-3pf 1

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ. L

METINIS SUSIRINKIMAS
įvyks 1976 m. sausio (January) 25 d., sekmadienį, 1:30 v. po piety, Dariaus-Girėno Posto didžiojoj 

salėj, 4416 So. Western Ave., Chicago, Ill.

Šitas susirinkimas yra ypatingai svarbus, nes jame bus renkami 5 nauji patikėtiniai — direk? 
toriai. Todėl visus geros valios sklypų savininkus prašome būtinai dalyvauti ir pareikšti savo 
valia, kad per mūsų apsileidimą j patikėtinius — direktorius nebūtų išrinkti lietuvių tautos inte
resams priešingos ir Maskvos interesus ginančios gruĮiės palaikomi ir remiami kandidatai.

Pasitart* su daugeliu sklypų savininkų, insis Jus visus prašome į patikėtinius — direktorius 
rinkli ir balsuoti už šiuos 5 kandidatus: >

■ JUBILIEJINIU METU
NAU.JŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAU-TTENnM^ tfpmpt snėįn Minint tą sukarti gerbiant pirmoje
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos net būtinos. Ne veltui gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago)? Ir Kanadoje metams — S30.00, pusei metu_  $16.00,

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietčs Įspūdžiai aku- 

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

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

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

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

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

N A U JIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

JB8 vieninteli

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELE REALI 
INCOME TAX SERVICE

DĖMESIO 
£2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T 1 S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOME INSURANCE

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY. JANUARY 19, 1976

Dept.pl



