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Telefono kompanijų

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

neaišku; Niksonas

priemiestį, 
apgyventą.

žinios, kad

zidentas nutarę leisti parduoti 
Etiopijos vyriausybei modernių 
ginklų.

is kreipėsi j Jungtinių Tautų 
į JAV prezidentą Fordą, prašydamas

Nelegalius ateivius 
griežčiau persekios
JAV Imigracijos ir Natūrali

zacijos Įstaiga (Ins) pareiškė 
federaliniam teismui, kad jos 
agentams yra Kongreso suteikta 
teisė “sustabdyti ir apklausinė
ti bet kokį svetimšalį” apie jo 

INS stengiasi pa

manai, taip ir senatoriai yra jautrūs piliečių balsams. Gausesni 
laiškai ar telegramos lems ne tik šiuo atveju, bet apskritai paro
dys lietuvių jautrumą savo tėvų žemės reikaluose. Jokiu būdu šio 
reikalo akivaizdoje negalime pasilikti nebyliais. Tai nesunki kiek
vieno iš mūsų pareiga ir ją atlikime neatidėliodami. To tikėda- 
masią^jreiškiu padėką. '

Salta.
Saulė teka 7:13, leidžiasi 1:31

Dr. K. Bobelis,
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas

SPRINGFIELD, Ill. Guberna
torius Dan Walker savo kalbo
je. atidarant legislatures nau
jame metinę sesiją pabrėžtinai 
skatino atstovus išleisti naujus 
įstatymus, kuriais einant pikta
dariams būtų skiriamos ko aš
triausios bausmės. Piktadaris 
turi būti teisiamas ne vėliau 
kaip per 60 dienų, ir krimina
listams neduoti j.okių parolių. 
“Turime mūsų piliečiams užtik
rinti asmens saugumo teisę.

Negalime toliau leisti, kad mū
sų piliečiai bijotųsi naudotis vie
šosios transportacijos (miesto 
traukinėlių ir autobusų) priemo
nėmis arba būtų užpulti, apiplėš
ti ir sužeisti ar net nužudyti gat
ve einant”, kalbėjo jis.

kelią paskoloms gauti. . Tokie, 
esą, priemiečiai, negaudami pa
skolų, negalės išsilaikyti.

Atstovas Annunzio pareiškė, 
kad įstatymas 9967 — Urban 
Reinvestment Co-insurance Act 
— buvo parašytas JAV taupymo 
-skolinimo sąjungos, paprašius, 
kad būtų, sukurtas paskolų įsta
tymo projektas, kuris palengvin
tų pinigams įžengti į priemies
čius: “Mes ruošiamės gelbėti 
Čikagos priemiesčius, bet pirma 
mes turime padaryti, kad jiems 
bptų prieinami pinigai*.

Atstovas Annunzio dar pareiš
kė, išgirdęs įvairias jo pasiūly
to įstatymo kritikas, kad jis lau
kias pasisakant daugiau įvai

riems kritikams prieš pradedant

'Klausimas, kas Įsakė nelega
liai klausyti telefoninius pasi
kalbėjimus 
sako, kad Kisingeris parinkęs as
menis,. kurių telefoniniai pasi- 
kalbėjimai turi būti klausomi, o 
Kisingeris iš savo pusės tvirti
na, jog Niksonas davęs įsakymą, 
svarstant tą klausimą 1969 m. 
balandžio 25 d. ,

M. H. Helperinas, vienas iš 4 
asmenų, kurie kreipėsi į teismą 
reikalaudami milijonų atlygini
mo iš Niksono, Kisingerio, FBL, 
telefonų kampanijų ir iš kitų 
pareigūnų, atsisakė tuo klausi
mu ką nors pasakyti. . .

Kandidataij prezidentus kritikuoja Fordą, 
kabinėjasi priė svarbesnio pi 

Pirmadienio

LIETUVA LAUKIA. MŪSŲ PASTANGŲ
Su dideliu -pavojumi gyvybei Lietuvoje leidžiama slaptoji 

spauda praneša Šiurpą sukeliančias žinias, kaip ten kraunamos 
pabaudos už lietuviško l^yžįaus^pastatymą, kaip sunkiai tardomi 

j^varkas nors klek nukrypsta<nuo%kupanto norimos 
linijos, kaip ten visa" eilė, lietuvių uždaryta į kalėjimus, darbo ver
gų stovyklas, Į-beprotnamius ar liet? ryžtingiau besireiškią patrio
tai, yra žudomi, kaip tai įvyko su inž." M. -Tamoniu, kalbininku 
prof. J. Kazlausku. ' . ( . .

Mes negalime pasilikti abejingi akivaizdoje tų kruvinų įvy
kių- mūsų tėvų žemėje. Ryžtingą veiklą privalome tęsti be at
vangos. .. - ' ' . ....
į. Paskutiniu-metu, nors ir niūrioje tarptautinėje atmosferoje, 

pavyko pasiekti Lietuvai palankus prezidento Fordo pareiški
mas. Pavyko susilaukti vienbalsio JAV Atstovų Rūmų nutarimo, 
įpareigojančio JAV vyriausybę tvirtai laikytis Lietuvos inkorpo
ravimo nepripažinimo linijos. Tai vis buvo šviesūs viltingi spindu
lėliai'pavergtos Lietuvos žmonėms. z ‘

i - Dabar atėjo, laikas to paties laimėjimo siekti JAV Senate. 
Ir čia mes turime daug draugų. Senatorius Gari T. Curtis senate 
pasiūlė tokią pat rezoliuciją kaip Atstovų Rūmų. Senato užsienio 
reikalų, komiteto pirmininkas senatorius John Sparkman pra
nešė apie savo palankumą šiai rezoliucijai, tik reikia lietuvių 
laiškų-, telegramų sprendimui pagreitinti. Todėl vėl visi, brangūs 
lietuviai, sukruskime. Laiškais ir telegramomis kiekvienas kreip
kimės į savo .valstijos senatorius, prašydami, kad jie priimtų se
natoriaus Cųrtrs rezoliuciją 319. Greitas, vientingas, visų bend
ras mūsų sujudimas, prašant pravesti, šią rezoliuciją, gali taip 
pat būt vainikuotas vienbalsiu pritarimu. Tai būtų graži dovana 
pavergtos Lietuvos žmonėms Vasario 16 proga.

įveikti palestiniečius ir 
Karantiną 

musulmonu

Į Jungtines Tautas ir j.JAV 
kreipiasi- vidaus reikalų minis- 
tėns^heą iiĄJcrą dabartinės L i- 
bano vyriausybės vicepremjeras. 
Libano premjeras Rašid Kąra
mi sekmadienį atsistatydino. 
Prezidentas Franjieh atsistaty
dinimo nepriėmė, bet Karami sa
vo pareigų nein^, krašto reika
lais nesirūpina, todėl jam, kaip 
krašto vicepremjerui, tenka 
kreiptis į tarptautinę organiza
ciją ir JAV skubios pagalbos. Li
bano kariuomenė bandys pastoti 
kelią įsiveržėliams, bet vargu ji 
galės įsiveržėlius sustabdyti, nes 
pilietinio karo eigoje kariuome
nės daliniai yra gerokai išblašky
ti svarbiom valstybės įstaigom 
ir susisiekimo priemonėm ginti.

Pastangos įvesti paliaubas Li
bane nuėjo niekais. šiandien 
veik kiekviename didesniame Li
bano centre eina susirėmimai 
tarp musulmonų ir krikščionių. 
Libaną buvo didokas skaičius 
palestiniečių, permestų iš Jor
danijos. Karalius Huseinas lai
ku išvarė palestiniečius, kai nu
statė, kad jie kišasi į krašto vi
daus reikalus ir planuoja nuvers
ti Jordanijos karalių. Jordani
jos kariuomenei tada pavyko pa
lestiniečius išvyti, bet šiandien 
jie ardo tvarką Libane.

Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim jau savaitės pra
džioje pareiškė susirūpinimo Li
bano įvykiais. Jis bijojo, kad Li
bane prasidėję pilietiniai ginčai 
nesukeltų naujo karo Artimuose 
Rytuose. Jeigu Sirijos kariuo
menės daliniai įsiveržė į Libaną, 
tai Izraelio kariai taip pat ne
stovės pasienyje. Sirija, apgin
klavusi ir į Libąną paleidusi pa
lestiniečius, nusižengė tarptau-' 
tiniams įstatymams!

Pačiame Beirute krikščionims 
pavyko 
užimti 
grynai

Portugalai suėmė 
majorą Carvalho

LISABONAS, Portugalija. — 
Portugalijos karo policija vakar 
suėmė majorą Otelo Carvalho. 
Savo laiku jis vadovavo visai 
Portugalijos karo policijai, o 
dabar tie patys policini..’..:'i suė
mė jį patį.

Perversmo metu suimtasis bu
vo portugalų kariuomenės gene
rolas. Perversmo pabaigoje jis 
buvo atleistas iš Lisabono karo 
komendanto ir policijos vado pa
reigų. Iš generolo jis pažemin
tas į majorus.

Tardymo metu paaiškėjo, kad 
dėlto, kurstės komunis

tus” sukilti Ir pritarė maištaujan
čiai dvasiai. Jis bus teisiamas 
kartu su kitais sukilėliais.

rėdami įeiti į žmogaus butą, turi 
gauti varantą. Marshall© potvar
kis be to reikalavo “turėti pa
grįstą įtarimą”, kad asmuo yra ■ Sirijos kariai įsiveržė į Libaną, 
nelegalus ateivis, kas būtų gali- tai Izraelis nėra jokio pasirinki
mams atspėti iš jo aprangos, ei mo, — pareiškė Izraelio karo mi- 
gesio ir t. p.. nisteris S. Fcrcs. : *•' ■

VĖL VIENAS PERLIPO 
BALTŲJŲ RŪMŲ TVORĄ

WASHINGTONAS. — šešta
dienį buvo suimtas tūlas Joseph 
Cruž, 33 metų amžiaus poytori- 
kietis iš San Juan, Porto Rico. 
dienos metu perlipęs aukštą ap
tvara 
mus. 
metu

Praeitais metais- jau keli as
menys buvo suimti belipant ar 
jau perlipus aptvarą. Lipimo 
priežastys pasakomos Įvairios. 
Pavyzdžiui Cruz aiškisosi norė
jęs prašyti prezidento, kad jo 
tėvui atleistų ir jį paleistų, nu
bausta už narkotikus.

IBM kompiuteriams padedant, nugalimi kalbu sunkumai Meksikos kilmės amerikony studentu Los 
Nietos — mokyklos Whittier vietovės apylinkėje, Kalifornijoje. Jie •mokosi naudodamiesi rašo
mąja mašinėle, sujungta su kompiuteriu.- Kompiuteriai pritaikyti prie kiekvieno vaiko gabumu 
ir jie moko kiekvieną atskirai. Kompiuteris palengvina kalbu mokslą ir tuo būdu sumažina su- 

sižinojrmo ne sklandumus. / - .

Atstovo Annunzio 
paskolų Įstatymas 
VAŠINGTONAS? — JAV At

stovų Rūmų veiklus ir darbštus 
atstovas Frank Anntnizio, susi
rūpinęs Čikagos ir jos' prietnies- 
čių gyventojų gerove, yra pa
siūlęs Atstovų Rūmams- išleisti 
paskolų įstatymą, kuriuo retinan
tis, jei jis bus priimtas ir patvir-, 
tintas, Čikagos priemiesčių-gy
ventojai galės gauti valdžios lai
duotas paskolas namams įsigy
ti. Taipgi Atstovo Annunzio pa
siūlytas įstatymas leis neturtin
giems priemiesčių gyventojams, 
kurių turimas turtas nesudaro 
pakankamo laido' paskolai gau
ti, sudaryti priemiesčių gyven
tojų grupes, kurių visų bendrai 
sudėjus turimas turtas jau bus 
pakankamas laidas (garantija). 
Ir taip, atstovo Annunzio įsta
tymas suteiks galimybę visiems 
pa^ieniems ar grupėmis, silpnai 
'ekonomiškai stovintiems, apsi
rūpinti nuosava pastoge.

Bet kaikurios namų savininkų 
grupės, kaip Metropolitan Area 
Housing Alliance, matyti, nesu
prasdamos siūlomo įstatyčio, 
ėmė reikšti nepasitenkinimą, sa
kydamas, kad, jis vargingiems 
priemiečių gyventoj am ii ufkirs j j nagrinėti.

aplinkui Baltuosius Na- 
Prezidentas Fordas tuo 
avo ofise nebuvo.

Parduos ginklus 
Etiopijos vyriausybei

ADIS ABABA, Abisinija.? — 
Etiopijos vyriausybė džiaugiasi, 
kad prezidento Fordo adminis
tracija nutarė parduoti Etiopi
jai didoką kiekį modernių gink
lų. Dabartiniai Etiopijos kariuo
menės ginklai yra seni, įsigyti 
prieš Vietnamo karą.

Etiopijos karo vadovybė nori 
savo karius apginkluoti naujes
niais ginklais. Somali joje yra! imigraciją 
įsigalėję sovietų įtakai pasida- daryti negaliojančiu U. S. fede- 
vė partizanai. Jie,bandė'atplėšti, ra), distrikto teismo teisėjo 
dalį Etiopijos, bet kariai savote-jprentise H. Marshall praeitą va- 
ritoriją vykusiai apgynė. Kad sąrą paskelbtą injunction, kurs 
sovietų įtaka toliau neplistų, pre- Į reikalauja, ka<Į_INS agentai no-

demoki7$nė

geresnis," negu bet kurioje kito
je vietoje. . ;. <

Prezidentas pripažino, kad 
daugelis dalykų, nėra ^tvarkomi 
pavyzdingai, .bet didele7. ktiašto 
reikalų'dauguma nėra tokia jau 
b^iltiška... 'į '. Jv >

Prezidentas pareiškė, .kad ad- 
nurtistėrija., ;imąsi , 
geso stokaitvarkyti/sUdai^Ss^- 
ly£as ■ gesui pačioje Amėrikoje 
gauti, Arnsis prieraĮonii  ̂nam ų sta
tybai pagyvinti Ii krašto apau
gai sustiprinti. Prezidentas kal
bėjo-.aiškia kalba, savo mintis 
dėstė logiškai ir paliko pasitikė
jimą savimi turinčio irivalstybės 
reikalus šuprantačio žmogaus 
įspūdi.’

♦ Iš Sirijos isiveržusieji 8,000 
palestiniečių viską pakelyje nai
kina artilerija ir mortarais.Af- 
rodo, kad jie pagal gerai iš anks- ’ 
to apgalvotą planą skuba į Bei
rutą, kad galėtų paimti Liba
no sostinę. Libane esantieji pa
lestiniečiai it musulmonai pra
dėjo puolimus kiekviename Bei
ruto priemiestyje.7 -

♦ -Izraelis^oficialiai pranešė, 
kad dabartirtįjį jrtetu Izraelio ka-

r “ * J/ ’ " V

riuomenė nešįkis r Libano kovas. 
Karo ministers tpirmadienį pra
nešė. kad Izraelio kariai turės 
Įsikišti į Libano įvykius, bet ant 
radienį paskelbtas oficialus pra
nešimas visai ką kitą sako.

♦ Izraelio karo vadovybė netu
ri žinių, kad Sirijos kariuomenės 
daliniai būtų Įsiveržę j Libaną. 
Jų turimos žinios sako, kad vi
daus reikalų ministerio Chamoun 
pranešimas netikslus. Į Libaną 
iš Sirijos įsiveržė tiktai ginkluo
ti palestiniečiai. Izraelio karo 
vadovybė labai atidžiai seka Įvy
kius Libane.

■* JAV ambasadorius Moyni
han informavo arabus, kad ve
tuos rezoliuciją, jei bus reika
laujama Palestinai “tautiniu tei
sių” arba įsakymas Izraeliui pa
sitraukti iš okupuotų arabų že
mių. Šie klausimai pirma pri
valo būti aptarti posėdžiuose, nu
statytos “arabų žemės”, o vėliau 
palruoštas pasiūlymas. Arabai, 
atrodo, panašios rezoliucijos ne
siūlys. Arabai paprašė saugumo 
tarybos posėdį atidėti dar vie 
nai savaitei, kad galėtų tarp sa
vęs pasitarti.

♦ Gen. Otelo Carvalho, grįžęs 
iš Kubos, žadėjo visus “revoliu
cijos” priešus’ suvaryti į Lisa- 
bonp bulių rungtynių areną, o 
pirmadienio naktį karo policija 
jį pati išvedė į kalėjimą. Jis 
bus teisiamas už sukilimo kurs
tymą.

VAŠINGTONAS. — JAV su
sižinojimo komisija FCC sausio 
19 nusprendė leisti Amerikos te- 
Įef ano-teleg^f b kompani j ai AT. 
& T pakelti tolimo nuotolio pa
sikalbėjimų mokestį, kuris pa
keltų telefonų kompanijos bend
ras metinės pajamas 225 mili
jonais dolerių arba grąžintų 
^.5% nuo įdėto kapitalo. Prieš 
tai, 1975 m. įdėtas kapitalas at
nešdavo 8.74% pajamų.

1975 m. pavasarį buvo leista 
365 milijonais dolerių padidin
ti AT & T kompanijos pa j amas, 
kasnjak<H§ telefonų- pasikalbė
jimo mokestį 38 centais arba 
^.52 doleriais į metus. AT&T 
kompaniją buvo FČC komisijos 
prašiusi įjeišti pakelti mėtinį 
Įtiokes^i^i" 717 milijonų dolerių. 
FCC komisija mano, kad leista 
įdėto kapitalo, grąžinimas iki 
9.5% pačios telefonų kompani- 

pfiemonių-.jos galės, būti;pakeltas iki 10%, 
sumažinant išlaidas ir pakeliant 
naŠinhą?>p; ’ r .'. :

' Libano vidaus reikalų rnjn’stras prašo 
skubios tarptautinės pagalbos

BEIRUTAS, Libanas. — Libano vįdaus reikalų ministras Ca 
mille Chamoun antradienio ry 
Libano nepriklausomybei ginti 
sekretorių Waldheim 
imtis skubių priemonių iš Sirijos suorganizuotai Libano-invazijai

Pirmadienio rytą 8.000 gerai 
ginkluotų palestiniečių Beka slė
nyje ir Akar kalnų srityje išsi
veržė į Libaną. Palestiniečiai 
yra ginkluoti artilerija ir šar
vuotais automobiliais. Ministras 
nurodo, kad įsiveržėlius lydi Si
rijos kariuomenės daliniai. Li
bano karo jėgos bandys pastoti 
jiems kelią, bet nedidelę Liba
no kariuomenė nepajėgs sustab
dyti gerai ginkluotų palestinie
čių dalinių. Jeigu Libanas ne
gaus tarptautinės pagalbos, ne
bus sustabdytas užsieniečių pri
mestas pilietinis, karas, tai_Li
bano gyventojams gresia labai 
didelis pavojus, nes pilietinis 
karas bus dar žiauresnis.

ano
WASHINGTON, D. C. — Pirmadienio vakarą prezidentas 

Fordas perskaitė abiejų rūmų bendrai seąijai pagrindinį prane
šimą apie dabartinę valstybės būklę ir dabartinės administracijos 
pagrindinius planus valstybei tvarkyti. Keliais atvejais kongreso 
atstovai pertraukė prezidento kalbą ilgais plojimais.

Baigus; prezidentui. kalbėti, 
kandidatai į prezidentus ir kan
didatus garsinti pasišokusiej i 
laikraštininkai pridėjo kritikuo
ti prezidentą Fordą. Ypatingai 
atkakliai jį- kritikavo, -respubli
konai, buvusio Kalifornijos gu
bernatoriaus Reagano , šalinin
kai. Jie jau išleido dideles su
mas pinigų Reaganui garsinti, 
bet prezidentas Fordas respu
blikonų tarpe turi daugiau pa
sekėjų. %'

Prezidentą Fordo pranešiinas 
apie dabartinę valstybėj padėtį 
gana realus, artimas tikrovei. Jis 
pripažįsta', kad visa eilė pkio da
lykų neįna taip, kaip daugelis no
rėtų arba-turėtų eiti, bet jis bai
gė tvirtinimu, kad JĄV jifa pa
tigalingiaifsTo;
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Jei žmogaus protas Jį pagauty

te*

Padėkos ordinu
Aleknienė

skautininko

Lukoševičienė

1739 So. Halsted Street Chicag'O, III. 60608

BAKDOME 
PAŽINTI 
M’ESTA,

right away, there’s 
a 10-ycąr extension 
privilege. ‘Either way, 
you’ll find that Bonds

NAUJI
APDOVANOTIEJI
IR PAKELTIEJI

Iš naujai ruošiamos knygos 
“Skautybe Lietuvaitei”

įrW_-

kuriame gyvename

i paskautininkio

M uzi e j u j e apžiūr ė j cm e visų 
tautybių eglutes ir pasidžiaūgėm 
graliais papuošimais. Nusifoto
grafavome prie lietuviškos eg- 
Ibtės su savo vadovėm, o vėliau

ir lauke. Po to apėjome dar di
delę dalį muziejaus ir matėme 
įvairių įdomybių.

Važiuodamos namo, dar norė
jome sustoti. McDonalds, bet 
nebeliko laiko. Skubėdamos grį
žome atgal į Jaunimo Centrą, 
kur visi tėveliai laukė j dukrų!

Jolanta Budelskytė

s. kun. Algimantas Kezys 
Chicagoje.

--N-

Chie?gos Kernavės tunto “Du
bysos” ir “Šešupės” draugovių 
paukštytės savo iškylą praleido 
labai gražiai ir įdomiai. Visos 
susitikome Jaunimo Centre gruo
džio 7 d., 10:30 v. ryto, ir išva
žiavome keliom mašinom.

II. Pakelti Į skautininkų 
laipsnius:

Dirvonai purenami, net nu
stebau jų gausumu.

Iš puslapių sužinome, jog VJ 
Fondas judriai kaupia ir skirsto 
lėšas, Akad. Knygų Leidykla pa
sirodo vis naujomis knygomis, 
įsteigta muz. J. Būtėno vardo 
stipendija, Clevelande veikia dr. 
dr. D. Kesiūnaitės'Vardo fondas, 
Įkurta metinė premija iškiliau
siam jaunuoliui ir kt. Netrūks
ta pasisakymų, bei pasiūlų-, nau
jiems - darbams-:’ jie -net .'formu
luoti ir paskelbti jub. ASS su
važiavime. Ypač, išskirtinas ir

. šiandien auksą tebekasa, ta
čiau jis jau randamas akmeny
se, iš kurių auksą, išskirti nėra 
taip lengva: reikia akmenis, skal
dyti, įvairiomis cheminėmis prie
monėmis jį valyti ir tik po sun
kaus darbo išskiriama gal viena 
uncija . (27'gramai) iš maždaug 
trijų tonų akmenų. Tokios ka
syklos dar dabar veikia mieste
lyje netoli nuo-Mt. Rushmore. 
Pietinės Dakotos. yalstijoje.

Aukso dulkių mažesniuose kie
kiuose galima rasti ir kitur. Vie
na tokių vietų yra Kalifornijos

Pesimistams numeris suteiks 
šviesesnių minčių, o optimistams 
— naujų užmojų bei paskatų. 
Prie pesimistų priskaičiau šio 
numerio bendradarbį V. Statkų, 
savo rašinyje besiguodžiantį, jog 
ASS šiuo metu panašus i laivą.

1. ps. Teresė Jakubauskienė 
Worcestery, Mass.,

2. ps. kun. Algimantas Žilins
kas Toronte.

sveikinimai 1
s. Antanas'Siūlaitis. 
Tarybos Pirmininkas

v, s._ A. Samušis, 
•bos Vicepirmininkas- 

Sekretori ,s
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LSS TARYBOS PIRMININKAS v. s. ANTANAS SAULAITIS, CHICAGOJE 

Jauninta Centre, gruodžio 8 d. pagerbiamas' jo 50 metu skautavimo proga 
Alg. Paužuolio nuotr.

“Žmogus be-Dievo yra mažai vertas”, R. Ba^en-Powell.
“Argi tu'Dievo nematai, jis prie kiekvieno -tykaus šaltinio, 

prie kekvieno žydinčio medžio mane sutinka savo meilės šiluma”, 
J. W. Goethe. . ’ . - •

t< . ' .. t. -4

“Mano Dieve,-koks gi Tu būtumei mažas, jeigu, mano protas 
Įstengtų Tave aprėpti”, šv. Pranciškus Salezietis. ,- ■ . '

1. v. s. Vanda 
Chicagoje,

dėmesio vertas' J. Gimbuto raši
nį'j e primenamas lituanistikos 
studinjų skatinimas. Tai plato
ka ir nelengva'-sritis (skleisti 
liet, kultūros apraiškas kitatau
čių . tarpe,. išlaikyti visapusiškos 
lietuvybės aspiracijas ir 1.1.); pa
brėžtas reikalas {ugdyti lietuviš
ką kultūrą akademiniu lygiu, 
bet akad. skaustos ji tikrai iš- 
vežtina. Sąjūdžio vadovybė J. 
Gimbuto pateikiąs mintis ’turė
tų atidžiau panagrinėti.

Leidiny yraūr kitų gerų prak
tiškų „veiklos, metodikos, narių 
verbavimo bei apjungimo ir .pan. 
siūlymų. Vyrai, tik tęskite da
bartinius ir panagrinėkįte arti
mai ateičiai jub^ numeryje siū-

IŠ NEW YORKO S (AUTŲ KŪČIŲ,

kurios įvyko gruodžio 20. Scenoje — Betliejaus prakartėlės vaidinimas.
/ G. Peniko nuotr

PRIE
LIEPSNOJANČIO 

LAUŽO
ŠĮ kartą pakalbėkime apie auksą
Nes jd‘ieškojo ir Kalifornijos skautai 

' Esame girdėję apie Ameri
kos vakaruose buvusius aukso, 
radinius — pradedant aukso ga
baliukais, vadinamais “nuggęts”, 
baigiant ąukšb dulkėmis, kurias 
nuo smėlio .atskiria plovimo bū-

Dabar 
jūffgtinių sukaktuviniai leidi
niai. Kituose darbuose dar vis 
susiejame, bet spaudos įsiparei- 
gojimubše- (pridėkim ranką prie 
širdies) vis apsileidžiame, paža
dame — neištesime, apgauname 
redaktorius, kuriems — vargše
liams — paprastai tenka visa 
skaitytojų pyla.

75-se žurnalb puslapiuose mar
gas sukaktuvinių metų, praeities 
nostalgijos,, humoro, rimties, 
statistikos kaleidoskopas ir, re
daktoriaus žodžiais tariant, jub. 
metų pagrindinių įvykių bei 
svarbiausių temų atspindys.

Nesigirdamas prisipažinsiu: 
žurnalą perskaičiau keletą kar
tų. kai kuriuos rašinius ar min
tis dar net ir pakartotinai. ■

Rekomendacija: bent keletą 
kartų atidžiai šį deidinį tu
rėtų perversti kiekvienas 

ASS narvs.

Apdovanoti LSS garbės 
ženklais:

niflg”. Lėkštė pripildoma smėliu 
?ki maždaug trijų ketvirčių tal
pos, ji merkiama j vandenį iki 
kraštų ir, abiem rankom .už šo
nų laikant, judinama. Šiuo bū
du smėlis pradeda slankioti ir 
lengvosios medžiagos:?— smėlis, 
puvenos — kyla-į paviršių, ir 
yra nuskalaujamos.,Galop lėkš
tės dugne lieka tik juodas smė
lis su žibančio aukso dulkėmis ir 
grūdeliais. (

Šis mišinys gali--būti aukso 
pirkėjų įvertinamas arba gali
ma, kantrybės ■- ir laiko turint, 
žnyplelėmis didesnius grūdelius 
išsirinkti. ' r '

Pasimokius aukso plovinio^ ga
li atsirasti noras rimčiau jo ieš
koti. Apie tobulesniūs plovimo 
būdus ir priemones yra geriau- 
sia pasimokyti iš knygų, jas pa
siskolinus iš miesto bibliotekos. 
Viena naujesnių knygų yra-1971 
metais išleista De Lorence ‘‘Gold 
fever and the art of panning and 
sluicing” (!ATR ■ Entprises/ Box 
2142, Palos Verdes Peninsula, 
Calif.). ' " . ; ’ L. G.

menų didžiuojasi ASS nueitu 
keliu, dabarties darbais, Svei
kina ir linki nesustoti, nepavarg
ti pasirinktuose lietuvybės dir
vonuose.

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

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

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

LIETUVOS VARDO KILME
Daųgėlis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, lx., 

mažai kas šį klausimą studijavo-. Apie lietuvių tautą ir lietiiyįų 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose ‘atsiminimuose ir metraščiuose. .Ten mmimas ir Lietu- 
vos vardas. .. ’ 4 - .į '

Juozas Venclov’a, - dirbęs prie šios studijos 20'metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje ' jiš nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ar• įiarašė 52 psh knyge
lę, pavadintą - LIETUVOS VARDO KILME! Mmkšti1-viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jmns bus pasiųsta; jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: — - * ’?

v NAUJIENOS, 1739 So. Halsted sCcHirago, III. 60608.|

Tikėjimui į Dievą yra pagrįsta skautybės pasaulėžiūra. 1974 
m. aukščiausias JAV teismas paskelbė sprendimą, kad žmogus, 
nepripažįstąs Dievo, negali priklausyti skautų organizaeijai,-

— Kokį Dievą aš tikiu? Dievą, iš molio lipdantį A3pmą? 
Dievą, kurio Rusijos astronautas Titovas ieškojo erdvėje? Dievą, 
kurį neigia ir prieš kurį kovoja įvairūs “izmai”? Ar Dievą aPa- 
saulio ir viso, kas jame yra, Kūrėją... gyvenantį ne rankų darbo 
šventyklose... duodantį visiems gyvybę... kuriame mes gyvename, 
judame ir esame” (apšt. darb. 17, 24-28)?- \ /- * •’

v. s. fil. Aleksandras Plate- 
Wash i ngtone. D.C.

Didžiojo Lokio, ežero kalnuose 
(Big Bear), kuriuose.yra ir Ra
miojo Vandenyno rajono skautų 
stovyklavietė.- Keli, skautai Šio
je stovyklavietėje bandė auksą 
plauti ir po keturių valandų dar-' 
bo išsiplovė pusę uncijos — apie 
17 dolerių vertės aukso’,

Lengviausia auksą plauti yra 
naudojant vandenį, ir lėkštę, šis 
būdas angliškai vadinamas “pan-:

SKAUTININKAS JUOZAS TOLIUŠIS 

skaito humoristinj gabalėlį per v. s. Antane SaularŽie 
50 m. sukaktuves. w

Alg. Paužuolio nuotr.

v. si. Elena Jačiunskienė Au 
tralijoje.

. stock y 
inĄmenca.

Bonds matare in less than six yean.
Nnr E BoM> W In&vMt Wd »• •MtaSr 
•f 5 yaM, tO (4% the Oral yMr).

if test, tolm. er 4*etroywL When aasdad tihv 
can ba at yocr bank. Interact fe net aabjrat tn
etate ar k»ea2 inreme taxra, faAarai tan pacy

ėluojasi beveik visų j kuris plaukia be aiškaus, visiems 
sukaktuviniai leidi- Hšme esantiems, žinomo kurso.

Argi tai tikra? Versdamas 
sukakt. numerio puslapius, re
giu, kad AŠS naviguoja judriais 
kultūriniai vandenimis. Kodėl 
mielas filisteris randa reikalą 
pabrėžti, jog jau esą atėjęs lai
kas AS Sąjūdžiui apsispręsti, 
nusistatyti ir formuluoti savo, 
kaip akad. ir visuomeninės orga
nizacijos, pasaulėžiūrą ir visuo
meninės veiklos programą?... 
Manau, jog šiais dalykais mir
ga—dega visas jubiliejinis nu
meris. Geresnio formulavimo, 
turbūt, dar nėra davęs joks ki
tas akad. skautų leidinys. Siū
lyčiau, kad kiekvienas sąjūdžio 
narys įsirėmintų šį numerį savo 
darbo'kambary ir laikytų kaip 
prasmingą sąjūdžio dabarties 
atvaizdą.

Dabartinis ASS veidas nėra 
jau toks liūdnas, kaip kai ku
riems bendraminčiams atrodo. 
Nereikia ieškoti nei pasigenda
mų formulavimų — anie sufor
muluoti ir vykdomi jau ilgus 
metus. Tai byloja aštuoni pus
lapiai sveikinimų, kuriuose gau
sus būrys akad. korporacijų, kon
sulu. liet, veiksniu ir atskiru as-

Aš su savo paukštytėmis iš
važiavau paskutinė. Iš^tikrųjų, 
aš turėjau sekti kitas mašinas, 

1 bet jos išvažiavo be manęs., Bu- 
vcme 7 mergaitės ir labai sma
giai praleidome kelionės valan
dą: dainavome, išdykavome ir 
vis bandėme surasti patogesnes 
vietas, nes reikėjo sėdėti kitoms 
ant kelių. Pasivėlavusios, atsi
radome Chicagos Mokslo ip 

; Pramonės Muziejuje, nors kar
atais galvojome, kad ten niekada 
■ neatsifasime. Na, bet dabar tai 
bent pažįstame didįjį miestą, ku- 

' riame mes gyvename.

"Musu Vyčio" sukaktuvinis akademiku skautu 
(50 m.) numeris mirga stipriais darbais

Naujųjų mėtų pervartoje šio skautų skyriaus redakciją pa- 
siekiė sukaktuvinis MŪSŲ VYČIO numeris, žurnalo viršelyje pa
žymėtas 1924—1974 data. Truputį sukliuvęs laiko vieškelyje, 
bet vėlavimasis jau yra tapęs mūsuose nelemta tradicija.

Clevelande,
3. v. s. Irena 

Montrealyje,
!. v. s. Juozas Maslausk 

Anglijoje.
•”>. v. s. Vladas Morkūną 

Toronte.

kmb v tej!i i tea

LEIDŽIA LIETI'V’IŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

■ *

L į vyresniojo skautininko —

1. s. fil. Kostas Nenortas 
bostone,

2. s. Gilanda Matonienė New 
ersev.

~ ' ,z '■‘-'•x - •
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Mjinybes atkūrimo liiiitėjimains 
nulijo programose. Juostelės 
su atitinkama programa bus 

.‘alinamos Amerikos Lietuviu 
Tory Imis įstaigoje, 2606 W. 63 
St./Chicago. Ill. 60629.

MINĖJIMAI NE VIEN 
SAVYBĖJE

kokią

pas mus

Taupykite dabar,

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

TEL. 421-3070

$2.00
$5.50

$aoo 
$5.00 
Gra- 

$5.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

NAUJIINOS, CHICAGO «, ILL,— WEDNES, JANUARY 21, 1971

.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-

Labai gerai akompanuojant 
Jonui .Govėdai, solistai pagiedo
jo T. F. Hendelio, J. -S. Bacho 
ir A. Adam kūrinius solo ir due
tais. Gaila tik, kad solistai gie
dojo savo veidus užsidengė kny
gomis: •. ■:

O taip norėjosi to švento va
karo išgyvenimus parsinešti.na
mo nepaliestus jokių disonansų.

Atsirado ir Kalėdų Senelis, 
kuris pasakęs vaikučiams pamo
kinančią prakalbą apdovanojo ne 
tik juos dovanomis, bet ir patį 
Lietuvių Namų valdybos pirmi
ninką Jurgį Strazdą.

Prisikėtimo parapijos bažnyčia 

įrengta didelėje salėje, kuri ne
senai buvo gražiai naujai atre
montuota. Centrinis' altorius ir 
šoninis man priminė Pranciško
nų vienuolyno Kennebunkporte 
stilingąją koplyčią, tik šią Ka
lėdų naktį čia buvo daug švie
siau,'erdviau ir iškilmingiau.

Apie šešios ar net septynius 
šimtas maldininkų, dalyvavo 
Berneliu Mišiose, kurias atna- 
šavo jaunas klebonas Pranciško
nas Augustinas Simonavičius su 
dviem kunigais asistentais, pa
sakydamas labai jau trumputį 
Kalėdų iškilmingoms pamal
doms pamokslą. ’z

Prieš pamaldas ir čia buvo re
liginės muzikos koncertas'.

Giedojo gražaus tembro bari
tonas solistas A. • Simonavičius, 
lirinis tenoras R. Strimaitis ir 
latvis N. Batraks. Jis pagiedojo 
labai linksmas kalėdines giesmes,

Išėjusi iš spaudos

AMERIKOS
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-

Juozar LiūcHius, RAŠTAI, 250 psL ___ ___________ ____
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

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

ALT Inforniacij;
NEPRIKLA USOMKBRS 
MINĖJIMAS RADIJO 

PROGRAMOSE

Įsteigta 1923 metais.

t " Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Reporteri
(Bus daugiau)

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį v

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

kėjos visuomenininkės Onos In- 
drelienės globoje, jos dukters Bi
rutės, vyro Jono Unarto ir jų 
sūnų Jono ir Juozo, išvykusių 
Kalėdinių atostogų į Meksiką, iš
takingoje rezidencijoje, Toron
to priemiestyje Wilowdale. .

šiame patogumų ir prabangos 
pilname dideliame name, ponios 
Indrelienės rūpestingai vaišina
ma, mylima ir milžiniško per
siško katino Piko stropiai sau
gomą, lyg ta mūsų karalienė Elz
bieta, aš šiemet švenčiau čia 
džiaugsmingas Kalėdas.

Bendras Kūčias valgėme 
lietuvių Namuose

Didžioji karaliaus Mindaugo 
svetainė, pilna pristatytų stalų/ 
Ant jų sudėti tradiciniai Kūčių 
valgiai ir plotkelės. Prie-scenos 
žiba aukšta, šiaudinukais papuoš
ta eglutė, viduryje salės didžiu
lės tautinių spalvų 3 žvakės.

^Kai prie stalų susėdo apie 250 
svečių, Kūčių rengėjų Moterų 
Būrelio pirm. A. Jankaitienė, 
pasveikinusi kūčiautojus, papa
sakojo apie lietuviškų kūčių tra
dicijas ir pakvietė visus, kartu 
su solistu Vaclovu Verikaičiu, 
pagiedoti Kalėdines giesmes.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
_ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. \

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Valstybės gynėjas Edward Levi siūlo 
pakeisti FBI veiklos nuostatus. Nuo
statai buvo labai palaidi, todėl Edgar 
Hooverts ir galėjo sauvaliauti, leisti 
valstybės pinigus draudžiamai veiklai. 
Levi pasisiūlė paruošti pataisas da
bar galiojantiems įstatyme ir patvar

kymams.

Knygos'bus išsiųstos, jei ?1.50 čekis arba Money Orderis
- ■ bus pasiųstas tokiu adresu: ?

“ NAUJIENOS, .
i ; 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Svarbu, kad Lietuvos nepri
klausomybės minėjimai nepa
siliktų vien savybėje, o kiek 
galima plačiau pasiektų ir 
kitataučius. Pvz. East Chicagos 
lietuvių taryba ta proga rado 
galimybę iškelti vėliavą miesto 
rotušėje, turės keliose bažny
čiose pamaldas už kovotojus dėl 
Lietuvos laisvės.

Ta proga dėkime pastangų 
įsprausti straipsnių ir laiškų į 
amerikiečių laikraščius. Pvz. 
sėkmingai tokius laiškus pra
veda V. Bražėnas ir daug kilų. 
Ypač reikšmingą straipsnį pa
rašė prof. J. Krickus “Washing
ton Post”.

pritariant estradinės muzikos 
instrumentams. ‘

Jaunas, tik ką baigęs Toron
to konservatoriją, vargoninin
kas Eugenijus Krikščiūnas, var
gonais mokamai akomponavo so
listams ir chorui, giedojusiam 
mišiose kalėdines giesmes.

Jei choras ir solistai koncer
tuotu bažnyčioje su gera akus
tika, balsai skambėtų dar pilniau j 
ir įspūdingiau.
. Visus pamaldų dalyvius, kle
bonas pakvietė į apatines sales 
vaišėms, kurias paruošė ir to
kiai didelei miniai žmonių, vik
riai pilstė kavą ir paruošė pil
nus stalus užkandžių lietuvaitės 
moterys. »-

čia buvo taip daug žmonių,! 
kad aš vos galėjau prasimušti į 
kitas sales, kad galėčiau pama
tyti, kur vyksta koncertai ir ruo
šiamos meno parodos, o kai ku
riomis dienomis lošiamas To
ronte taip paplitęs bingo.

(Bus daugiau) 1

NUOTAIKOS ARGENTINOJE
| Kiekviena proga jis parašo Lie 
į L. /y liečiančius straipsnius.

Lietuvoje kas 
Chicagoje, prigh-jatsitinka, tai Laupinaitię ne lik 

įvykį pamini, bet gana plačius 
komentarus apie tai parašo.

Savo .studiją jis pradeda 
Madride, esančiais senais ar
chyvais, liečiančiais pietų Ame 
riką, Amazonės baseiną ir 
apie tos didžiosios upės van
denis, gyvenančius žmones. 
O baigia Amazonės gilumoje 
atrastais turtais ir nepaprastai 
didele karalyste, iki šio meto 
ne visiems krašto gyventojams 
žinoma.

— O ką Argentinoje radote? 
— paklausėme Galecko.

— Pažįstamų ten jau radau 
žymiai mažiau, bet dar radau 
seną savo namelį. Seniai aš; jį 
norėjau parduoti, bet man vis 
nesisekė. Pirkėjų ten buvo pa
kankamai, bet visa bėda, kad 
argentiniečiai dabartiniu me
tu neturi pinigų. Bet aš buvau 
pasiryžęs truks — laikys šį 
kartą jį jau parduoti. Pirkėjų, 
kaip sakiau, buvo daug. Na
mo prižiūrėtojas man kelis nu
rodė, bet kas iš to. .Teko ieš
koti nąt greitųjų tokių, kurie 
galėtų mokėti.

— Man tvirtino, kad tas 
mano namelis dabar yra vertas. 
30 milijonų pesų, — toliau pa
sakojo Galeckas. — Tiek daug 
aš už jį nemokėjau. Bet jeigu 
turėsi galvoje tą prakaitą, ku 
rį buvau įdėjęs į tą namelį, tai 
buvo daug. Man rūpėjo jį 
parduoti ir šį tą gauti. Jeigu 
norėsi pilną kainą gauti, tai 
turėsi ilgiau laukti, o aš norė
jau parduoti už tiek, kiek ga
lėsiu gauti... Pirmiausia pa
siūliau jį parduoti už pusę kai
nos. Jeigu vertintojas man pa
sakė, kad jis vertas 30 milijd- 
nų, tai aš jį atiduosiu už 15 
milijonų... Pasirodo, kad ir 
už pusę "negalėjau parduoti. 
Atsirado žmonių, .norėjusių už 
šią sumą namą pirkti, bet jie 
neturėjo pinigų. Atsisakęs nuo 
bepinigio pirkėjo, dar kartą 
nuleidau kairią ir pradėjau ieš
koti pinigingų pirkėjų. Nulei
dau kainą-dar pusiau.- Nuo 15, 
nuėjau.ęį<7?it.’pusės '' milijono

pesų. Kai reikėjo mokėti, lai 
ir šios sumos surastas namo pir
kėjas neturėjo. O man atrodė, 
kad susiradau patį patikimiau
sią, kuris gyrėsi, kad ketvirta
dalį kainos galės sumokėti, bet 
kai reikėjo pinigus derinant 
stalo, tai ir tų nebuvo.

— Tadą suradau dar vieną 
žmogų, kuriam turėjau nuleis
ti dar pusę milijono pesų ir par 
daviau už septynis milijonus, 
— tarė Galeckas. — Tapau nu
vertintų Argentinos pesu mili
jonierium.

Viktoras Galeckas, ilgus mt-j”’ 
tus gyvenęs Argentinoje, bet tuv 
pa kutini^ metais jau sikūręs] Jeigu pačioje 
A'nierikoję 
ton Parke, buvo nuvykęs į Pie
tų Ameriką kariu su Amerikos 
jaunimu, pykusiu j vadinamą 
Jaunimo Kongresą.

šios kelionės proga buvo ga
lima vykti ir vyresnio amžiaus 
žmonėms,jtai ir jis pasinaudo
jo proga i^suvažinėjo ne tik į 
Argentiną, bet ir Braziliją. Ar
gentinoje Galpckas sutiko di
doką būrį savo senų pažįsta
mų. Iš Buenos Aires jis išva
žiavo prieš 11 metų, jam buvo 
įdomu pasimatyti su gaučių 
sostinėje likusiais senais savo 
tautiečiais. Be to, ten jis buvo 
palikęs savo namelį, kuriame 
ilgus metus gyvęno, tai norė
jo pamatyti, kaip ten viskas 
šiandien atrodo.

Be to, Galeckas domisi Lie
tuvos reikalais. Jam įdomu, ką 
galvoja lietuviškas jaunimas, 
ko jis ten kongresan važiuoja, 
ko jis iš to kongreso tikisi, ką 
jie ten pasiekė, kuo buvo pa
tenkinti ir kas jiems nepatiko. 
Su jaunaisiais ir vyresniais jis 
kalbėjosi ne tik pačioje kelio
nėje, bet Buenos Aires mieste, 
o vėliau ir Rio de žaneiro did
miestyje. ■ ,

Brazilijoje Galeckas buvo 
susitikęs su brazilįęčįų tarpe 
gana plačiai išgarsėjusiu tarp
tautiniu laikraštininku Meldu- 
čiu Laupinaičiu, kaip jis da
bar save vadina. parvežė pačią 
naujausią Laupinaičio knygą 
“Um Reino clandestine na 
Amazonia”7— “Slapta karalys
tė Amazonėje”.

Laupinaitį visą laiką traukė 
slapti politikos, gamtos ir dau
sų dalykai./ Jis yra iškėlęs vie
šumon gana daug slaptų lietu
viškos palitikos dalykų. Daug 
daugiau jis slaptų dalykų aiš
kino brazilams, kurie apie 
tarptautinius reikalus dar ma
žiau težino,5 o dabar jam pavy
ko gana daug slaptų dalykų su
rasti Amazonės baseine. Nau
joji jo knyga yra 126 puslapių, 
bet apima daug įvairių sričių. 
Savo darbą jis* yra apdraudęs 
Brazilijoje registruotomis au
toriaus teisėmis, o vėliau išdės
tęs. daug įdomių brazilus lie
čiančių dalykų; Reikia many
ti, kad knyga bus gana noriai 
perkama brazil^ nes ji para
šyta portugalų kalbą.

Knygos pradžioje Laupinai- 
tis pasisako, kad jis yra ne tik 
kūrėjas, laikraštininkas ir po-1 
etas, bet kad jis yra lietuvis, 
parašęs “Aš kaltinu”. Galec- 
kui jis pasakė, kad jau tu
ri parašęs antrąjį kaltini
mo tomą, bet vis . dar negalįs 
sutelkti pakankamo skaičiaus 
bičiulių, kurie padėtų jam iš
leisti seniai paruoštą, taisytą, 
papildytą ir spaudai galutinai 
paruoštą knygą.

Laupinaitis yra gerai pra
mokęs braziliškai. Jis turi ge
rą vardą vietos spaudos tarpe.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
Į70 psL _______ _____.yė' ..-Z..;..—

AJ. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232
" puslapiai ------ ——.Ui-------- ----------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
NAUJIENOS, \

RIMTA KNYGA— GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiy * knygų, kurios papuoš bet 

knygy spintą ar lentyną.
K. Bielifils, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.

~ K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 psL____—
5 Dr; Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta
Sėliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta 
tais viršeliais .— ---------- j------

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

TORONTO
Apie Toronto lietuvius ir jų 

sėkmingu jr labai efektingą kul
tūrinę veiklą, įsigytus impozan
tiškus Lietuvių namus, įsteig
tus bankuą, pastatytas dideles 
sales, apie “Tėviškės žiburių” 
redakciją ir net lietuviškas ka
pines, (tik dar nepastatyta nė 
viena bažnyčia) buvo jau tiek 
daug prirašyta visuose Ameri
kos ir Kanados laikraščiuose, 
kad Torontas tapo žinomas vi
suose pasaulio kraštuose, kur tik 
gyvena lietuviai.
/ Ir jeigu kas atvyksta į mūsų 
kraštus pavi-ešėti, pasistengia 
būtinai aplankyti ir Torontą.
į' štai Lietuvių Namų svečių 
knygoje, mačiau pasirašiusius 
Hėtuvius čia apsilankiusius ne 
tik iš Amerikos ir Kanados toli
miausių miestų, bet ir dar to
limesnės Australijos, N. Zelan
dijos, Vakarų Vokietijos, Pran
cūzijos, Anglijos ir net iš lie
tuves tik ką pasirašiusi estradi
nės muzikos soljstė Ona . Valiu
kevičiūtė, atskridusi į Torontą 
pasimatymui su savo tėveliu.

Turėjau garbės ir aš pasira
šyti toje svečių knygoje, švęs
dama šias Kalėdas Toronto pa
dangėje, žinomos lietuvių yei-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA /

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės' šerno gyvenimo J>ruožus: Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla, t,-/ , . ‘ .

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Ištari 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL
FGAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Gražiai padeklamavo kalėdinį ei
lėraštį mažoji Loreta Stanūlytė. 
Ir Prisikėlimo parapijos klebo
nui Augustinui Simonavičlui 
OFM palaiminus stalus, buvo 
pradėta kūčiauti.

Žibanti eglutė, vidury salės 
didžiosios trispalvės, ir ant sta
lų degančios žvokės, plotkos, ska
nūs Kūčių valgiai, gražiai pasi
puošę svečiai, jaudino mane, ir, 
žinoma, visus -kučiaultojus iki 

ašarų. ' .
Tą šventą vakarą min

timis skridome tenai, kur senai, 
labai jau senai, valgėme savo.na- 
mirdse, savo šeimojpe Kūčias.-

Po Kūčių sekė solistų-Vada
vos žiemelytės ir Vaclovo Veri- 
kaičio’ religinių giesmių koncer-

Ainerikos Lietuvių Taryba 
ruošia anglišką ir lietuvišką 
medžiagą Lietuvos nepriklau-

Nesenai išėjusi laukta
x Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu: , >

NAUJIENOS
■ 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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

SODYBŲ PIEVELĖS '
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ' 7

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

„y,-;
■'•f y ■
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Lietuviškas įstaigas reikia prižiūrėti
Praeito šimtmečio pabaigoje ir šio šimtmečio pra

ir lietuviška kantrybė viską nugalėjo, šiandien tautinėse 
kapinėse laidojami įvairių įsitikinimų žmonės, jau nėra 
tos neapykantos ir gerokai aptilo pagrindo neturėjusieji 
gandai.

Bet kapines administravusieji seni lietuviai gerokai 
prisnūdo. Visuotinų susirinkimų jie tinkamai neparuošė, 
didesnio narių skaičiaus į susirinkimus nesukvietė, todėl 
maža grupelė, pastebėjusi vyresniųijų sukauptą kapitalą 
ir įvestą tvtrką, pradėjo kėsintis į lietuvių pavyzdingai 
suorganizuotą ir vedamą įstaigą Lietuvių Tautines Ka
pines valdo sklypų savininkai Iš viso jų yra virš 1200, bet 
į susirinkimus ateina vos 200. Jiems siuntinėja praneši
mus, nurodo susirinkimų vietą, primena visiems svar
bius svarstytinus klausimus, bet jie numoja ranka ir nu
eina, Ta apatija pasinaudoja maža sklypų savininkų gru
pelė, organizuotai ateina į visuotinus susirinkimus ir per
ima lietuvių sukurtą įstaigą. Gerai oragnizuotų žmonių 
daug nereikia. , • ,

Prieš 20 metų užteko 60 “pažangiųjų”, kad jie pašalin
tų iš prezidiumo tuo metu buvusį pirmininką. Antaną Tam- 
kevičių ir susirinkimui vesti pasodintų Vincą Andrulį. 
Pasitaikė šaltas sekmadienis, vyresnieji nenorėjo važiuoti 
į susirinkimą, tai andruliai tuo pasinaudojo. Tais laikais 
buvo apie tūkstantis sklypų savininkų, bet 60 gerai orga
nizuotų vyrų ir moterų pavarė daugumos rinktą pirmi-

ų būti apie tik- 
medžiaginę ge- 

nors ir va-

jr negalės k 
rą dvasinę , 
rovę komunizme, ___
same' pasaulyje jis

įstaigų, padėjo pagrindus fratemalėms organizacijoms ir 
rūpinosi lietuvių kultūriniais reikalais. Tų lietuvių suda
rytos ekonominės įstaigos ir'visokios organizacijos dar ir 
šiandien gyvuoja ir atlieka svarbias visuomeninio gyve
nimo funkcijas. Taupymo bendrovės, laikraščiai, bankai, 
biznio įstaigos pajėgė išsilaikyti iki šios dienos tik dėl to, 
kad buvo padėti geri pagrindai toms įstaigoms tvarkyti. 
Iširo ir likvidavosi tos organizacijos, kurios nesilaikė 
griežtų nuostatų, nešaukė susirinkimų, nesidomėjo or
ganizacijos puoselėjimu ir priežiūra.

Kai įstaigos nariai pradeda senti, nepasistengia laiku 
surasti jaunesnio pakaitalo, nepajėgia įdiegti jaunimui 
reikalingo susidomėjimo, tai perleidžia organizacijos rei
kalus mažai grupelei, kelis metus tykojusiai prisitaikyti 
prie padarytų santaupų arba išugdytos geros valios. Toks 
procesas lietuviškame gyvenime ėjo visą laiką ir tebeei-' 
na šiandien. Nenoras organizaciniais reikalais rūpintis 
paliečia visus lietuvius, visas ideologines grupes ir jų su
darytas įstaigas. Visi žinome, kad Amerikoje katalikų 
dauguma yra demokratinė. Nespėjo demokratai prisnūs- 
ti, Katalikų Federacija išsprūdo iš jų rankų. Dabar Fede
racijoje įsigalėjo žmonės, kurie seniai laukė demokratų 
prisnūdimo. Ne demokratija jiems rūpėjo, bet didelės 
organizacijos vadovybė. Įkopę vadovybėn, tie žmonės 
dabar jau bandys ardyti kitas lietuvių sukurtas organi
zacijas. Amerikos Lietuvių Tarybon jie jau paskyrė tary
bos priešus, kad kritikuotų pačių katalikų skirtųs atsto
vus. Jeigu katalikai demokratai sukrus ir į federacijos 
konferencijas savo atstovus pasiųs, tai galės tvarką at
statyti. Jeigu jie ir toliau snūduriuos, tai įsibrovėliai 
valdys ne tik katalikų federaciją, bet ardys ir kitas lietu
vių organizacijas.

Panašiai gali atsitikti ir su Chicagoje įsteigtam ir iki 
šio meto gražiai gyvavusiom Lietuvių Tautinėm Kapinėm. 
Jos buvo įsteigtos 1911 metais. Joms buvo padėti geri pa
grindai, užvesta pavyzdinga tvarka ir jos gražiai savo 
reikalus tvarkė. Prieš Lietuvių Tautines Kapinės .buvo 
vedama labai biauri šmeižtų ir melų propaganda, bet lai
kas parodė, kad tolerancijos, gražaus sugyvenimo idėjos

rovei ir sklypų savininkų norui. Sekančiame susirinkime 
didele balsų dauguma visi tie nutarimai ..buvo numesti j 
šiukšlių dėžę. Kada ateina į visuotinų susirinkimą sklypų 
savininkų dauguma, tai kapines pavyzdingai ir tvarko, 
bet kai sklypų savininkai aptingsta ir į sutrinkimus ne
ateina, tai maža grupelė ir vėl gali primesti savo valią.

Ateinantį sekmadienį įvyks Chicagos Lietuvių Tauti
nių kapinių sklypų savininkų metinis susirinkimas. Savi
ninkai galės išklausyti valdybos paruošto pranešimo apie 
praeitais metais vestus darbus ir pasiklausyti apie ateity
je .planuojamus pagerinimus ir lengvatas.sklypų savinin
kams. Daugelis jau turėjo gauti atvirukus,, kviečiančius 
sklypų savininkus į susirinkimą. Bet gali pasitaikyti tokių 
kurie kvietimo negaus. Gal kapinės neturi tikslaus skly
po savininko adreso, o gal kartais laiškanešys kvietimą ki
tur nunešė, arba gali būti ir kitokios, priežastys. Kas gavo 
kvietimą, tai tas privalėtų ateiti į susirinkimą, o kas tokio 
kvietimo negavo, tai privalo pasiimti savo sklypo nuosa
vybės dokumentą — deedą ir ateiti į susirinkimą. Jis pri
valės būti įleistas į, salę ir turės teisę balsuoti. Kiekvienas 
sklypo savininkas privalo būti susirinkime' ir paisnaudotr 
savo teise rinkti tinkamus pareigūnuis.-m u _ r

Šiais metais bus renkami penki kapinių direktoriai. 
Iš paskleistų atsišaukimų, siūlomų kanddiatų sąrašų ir 
Naujienų paskutiniame puslapyje einančio garsinimo at-, 
rodo, kad . šiais metais sklypų savininkams teks pasirink
ti vieną iš dviejų sąrašų: lietuviškąjį.kandidatų sąrašą 
arba nei vienos leituviškos pavardės neturintį sąrašą. Mes 
patariame į direktorius rinkti lietuvius, paminėtus einan
čiame garsinime. Lietuviai tautines kapines įsteigė, lietu
viai privalo jas ir administruoti. Šiame, sąraše yra žmo
nių, ilgus metus dirbusių kapinių administracijoje, ir žinan
čių kapinių reikalus. Yra vienas kitas vyresnis, bet yra ir 
jaunesnių lietuvių, įsigijusių sklypus ir norinčių, kad ka
pinės nepatektų į kokių internacionalistų rankas, bet ir 
toliau pasiliktų teisingų, gerų ir pavyzdingų’ lietuvių ži
nioje.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

, J. KAIRYS, Muenehen, mūsą bendradarbis V. Vokietijoje.
' . ' J

Kartais tenka nugirsti kal
bant ir skaityti spaudoje apie 
komunizmo krizę, kurios dė
lei jis turėtą jau sulaukti pabai
gos. Iš tikrųjų ne apie komu
nizmo krizę tektų kalbėti ir 
rašyti, bet apie komunizmą, 
kaip krizę, nes jis, —- komuniz
mas, yra krizė ne vien savo 
teorija, bet, kaip patirtis rodo, 
ir.praktika. Kitaip sakant, sa
vo esme ir savo visa apimtimi 
komunizmas yra krizė ir kaip 
toks jis teatneša ją, krizę, visur 
tett, | kur jis ateinam Jis atne
ša Ėrizę visoms gyvenimo sri
tims, o ne vien ūk&iiana gyve
nimui, kurio pakrikimų pri
imta vadinti krize. Kaip istori
ja rodo, komunizmas te ar do 
bei išardo žmonių buvusią dva
sinę ir medžiaginę gerovę,- nu
skurdina ją ir niekur nėra su
kūręs ją (gerovę).

Jam paėmus valdžią, tuoj 
suniekinama žmogaus vertė, 
panaikinamas žmogaus saugu
mas namuose ir už namų, pa
naikinama laisvė tikėjimui, 
minties'reiškimui i? fį platini
mui žodžiu, rąstu ir kitais bū
dais, panaikinama laisvė moks? 
lui, menui ir kitokiai kūrybai, 
šėmiai atimama’ šventumo au
reolė, kuria net prim tyriosios 
tautos pripažįsta, atimama, tė-' 
vams teisė auklėti ir mokyti' 
savo vaikus taip,, kaip, jie no
rėtų, uždraudžiamos visų rū
šių privačios mokyklos, o leis 
tose, valstybinėmis vadinamo
je, įvedamas riėn ateistinis 
auklėjimas, atiminėjami fš tė
vų' vaikai,- jei jie auklėja juos 
-nekomunistiškai, uždraudžia
mos visos nekomunistinės po
litinės partijos ir kitokį jungi
mai, organizacijos, cenzūruo
jamas susižinojimas per paštą 
ir kitais būdais, panaikinama 

rjudėjinK) laisvė, ypač į ūžsie-' 
nį.-, panafkinams asmens-ir jo 
butti riėBečįąmumas' nuosavy
bė į nekiĖąojąmą turtą ir kitos 
laisvės, už kurias žmonija ilgai 
kovojo ir kraują liejo.

Bendrai sakant, komunisti
niuose kraštuose žmogus yra 
paverčiamas beteisiu objektu, 
su-kuriuo valdantieji elgiasi pa 
:našįai,' kaip kadaise' buvo _elg- 
i tesi ša vergais. Nors-j o teisi
nėse normbsė (konstitucijose 
iir kitose) ir kalbama apie kai- 
kurias žmogaus teises, bet 
(praktikoje jo visas gyvenimas 
priklauso valdančiųjų: valiai, 
tikriau sakant, sauvalei, o’ 
ypač slaptos ir viešos policijos. 
Be to, kai komunistiniuose

kraštuose kalbama ar rašoma 
apią žmogų viešai, tai pirmoje 
.eilėje, tenai -yrą minimos jo 
prievolės, bet ne teisės. Dirbau 
tiems atimama teisė, net strei
kuoti, nors jiems mokami labai 
maži atlyginimai ir jie turi daž
niausiai primityviausiose sąly
gose dirbti.

Mokslas,■ menas ir kita kū
ryba palenkiama vien partinei 
tarnybai. Apie autorių kokią 
nors laisvę negali ir kalbos būti.

Komunizmas .atneša krizę įr 
politiniame gyvenime, ,, Ųždą-

.litines partijas if kiftfs jungi
nius bei organizacijas jis' tini- 
pa vienos partijos diktatūra,

AmalriktJ pranašystė
LONDONAS. — Žinomas rasų 

rašytojas ir istorikas, sovietų 
'politikos kritikas ir disidentas 
; Am (trejus ATnalr&as- pareiškė tiL 
:tį, kad sekančioji valdovų gsent- 
kartė Kremliuje bis liberatiškes- 
nė- negu yra dabartinė. Pasikal- 
bėjime su “Newsweek” jis pa
stebėjo, kad dabartiniai Krem- 
fianš1 valdovai' visi, jau yra apy
seniai ir nebe: figai trukus "iš
mirs ir tai teikia viltį krašto 
ateičiai.

r V**-* < ...
■ Sekančioji gėntgartė būsianti 
igeresnė. Dabartinė “senoji” kar-

Panaikindamas .. nuosavybės 
teisę . į nekilnojamąjį turtą, 
komunizmas suparaližuoja jbet 
kokią pažangą ne vien, ūki
niam gyvenimui, bet ir dvasi
niam.- {Šilojo dėlei-x /tuoį nfei- 

■randa trūkumas- net pačių rei- 
•kalingiūusių reikmenų; .p esan 
;čiųjų kainos būna aukštos..

- Kas liečia dabartinę Rusiją, 
tenka dar pridurti, jog, kaip 
yra' nustatyta, Taišvo ūkinin
kavimo metu viena Ukraina 
galėtų visą Europą aprūpinti 
kviečiais, kai ji, dabartinė 
Rusija, net įveža jų iš laisvųjų 
kraštų bei visą laiką sukombi
nuoja iš.pastarųjų kitokių ūki- 
nių dalykų. 4

Ne kitaip buvo ir yra su ki
tais komunistiniais kra^įais,^.;/

Taigi,' ne apie komunizmo l 
krizę tektų kalbėti ir rašyti,

.Kurį- peruns- Kremnaus . vairą, 
;yra užaugusi karo iLChmšfbvo 
“deštalinizacijos metais ir dėl 

!to- būsianti švelnesnė ir praktiš- 
ikešnė.- ..i <
! “Newsweek” parilralbėjifoą 
baigū priėr^u/pūs^Ha- 

* landos po’ parikalbejand praėjus 
sovietą pdliei j a Amatriką areš- 

: iavb1 frpėr < vjtiindžr tLrdė; ię- 
'gŠmar fo fr psiėhi atras'jf-ty
rinėjo. j

Amalrikas 5’, metus" afkenrtė 
Sibire ir paleidus iš" įronclagerią 
jam buvo uždrausi# gyventi 
Maskvoje.

■ —. Gerai i ginkluoti Libano 
krikščionys’ ketvirtadienį užė
mė palestiniečiu stovyklą, kcjtoį 
troliuojančią' kelią Beifut$4 
Siriją-. į Liba^o'AŠjtijos rankas 
pateko-. didokas būrys- palešti- 
ni-ečių, organizavusių įsiveržimus 
į Beiruto centr^^ . . :: į

ris todėl featie^ vien blogy
bės visur ten, į kur jis ateiną. 
Tik šito dėlei- negalėjo, negali

SKAITYK. ,.TR 
SKATTYx.i DStoKRATlN'
DIENRAŠTI ^kJlENAS

PAT.

PUIKI KNYGA; PARAŠYTA^ SU MEILE 1 
^.LIETUVAI ĮR ŽEMDIRBIAMS

Jotas Daūparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS.

ūfio šviėtžnas' Lietuvoje.. -L.-A\.
Autorius savo žodyje rašo: '“Jei liūdnas įietuyiųr taiittš tikima** 

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- 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais’ 
ir prilygti pačioms iiOiosioms Europos tahtoris*’.- • . tyU
. Knygos apie žemės, ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti,.kadangi 
absoliuti Sėtuvių’ tautos dauguma' (88.12%? buvo' ūkimnkšA į' 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 parašyta, kad’ pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. *■ - ■ Ž '

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių,- kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. ' - - : ’

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu. adresu: ,

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60G08
Gavp pinigus,, tuojau knygą pasiųsime?

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

4
— Rašykite ką norite — pareiškimo nepakeisiu, — 

atsakiau ir atsisveikinau.
Atleido, bet. kad netinkamas tarnautojas, sakinio 

nerašė, neišdrįso. — iš pasinešusių aukštybių, leidosi 
žemyn... Bet neužmokėjo už paskutines 2 — 3 savai
tes atlyginimo. Parašiau, apie tai Geležinkelių direk
toriui inž. Sabaliauskui, bet jis net neatsakė, į teismą 
nėjau. Taip ir pasibaigė Geležinkelių tarnybos pirmas 
etapas.

2) VALSTYBĖS KONTROLĖS VYRESNYSIS 
REVIZORIUS

Išėjęs iš Geležinkelių Valdybos galvojau, ką to
liau daryti. —- organizuoti statybos bendrovę, nes Lie
tuvoje daugumas statybos rangovų buvo žydai, nespe- 
cialistai. kai užsieniuose tokius darbus daugiausia at
likinėjo statybos b-vės. specialistų vadovaujamos. 
Tačiau reikia pinigo, žmonių, bendradarbių, bent 
pradžiai. Pradėjau kalbėtis su vienu, kitu. . .

Taip pat bandžiau teirautis galimybių išvažiuoti į 
1). Britaniją. į kolonijas ir susinešiau su pasiuntinybe 
Londone, ji davė vilčių. Tačiau, po 2 — 3 savaičių, 
brolis Pranas Universiteto docentas, man sako, kad 
sutikęs Valstybės Kontrolierių inž. Joną Mašiotą, kal
bėjęs mano reikalu (be kito ir mano pastangomis iš
vykti I). Britaniją) prašė mane užeiti pas jį pasikal
bėti, — jam reikalinga geresnių, cenzuotų tarnautojų. 
Žinoma, nelaukdamas nuėjau.

Mašiotas — žinomas lietuvis — veikėjas jau iš 
prieškarinių laikų, priėmė mane palankiai, atvirai ir 
plačiai išsikalbėjus, po kelių dienų buvau jau paskir
tas Valstybės Kontrolės Susisiekimo Departamento re
vizorium (XI kategorijos su 450 litų ir 10t% aukštojo 
mokslo priedu^ į departamentą, kuris revizavo Gele
žinkelių Valdybą, grasinusią atleisti mane kaip netin
kamą tarnautoją...

Pareigos V. Kontrolėje buvo: dalyvauti Susisie
kimo ministerijos (geležinkelių, sauskelių1, pašto) val
dybų įvairiose komisijose', — medžiagų, atliktų dar
bų, parangų atidavimo, daboti įstatymų pildymą’, tik
rinti atliktų parangų bei užperkamojo turto sąskaitas 
(be kontrolės atstovo parašo sąskaitos negalėjo būti 
apmokamos).

Po kelių dienų po paskyrimo, Geležinkelių direk
torius kvietė Kontrolės atstovą į posėdį. Paskyrė mane. 
Nuėjęs, direktoriui inž. Sabaliauskui prisistačiau Kont
rolės atstovu skirtu posėdin. Pasisveikinome kaip se- 
įni, geri pažįstami; ne visi dar buvo susirinkę. Daly
vavo inž. Sabaliauskas — pirmininkavo, Kelio tarny
bos viršininkas — inž. V. Maneke, Važiuotės — Stulpi
nas, Traukos —■ inž. Dobkevičius, Titekimų —inž. St. 
Eidrygevičius, Sanitarinės — prof. Dr. Karuža, Susi
siekimo ministerijos inspektorius — inž. Č. , Landsber
gis ir aš. Po tokio daugelio kartų dalyvavimo tokiuose 
posėdžiuose, šiandien neatsimenu tiksliai, kas tame 
mano pirmame posėdyje, buvo svarstyta; Veikiausiai 
kas nors iš personalo prašymų, ar geležinkelių nelai
mių (katastrofų) išdavų — nuostolių bei sužeidimų. 
Tame posėdyje dalyvavo daktaras ir susisiekimo mi
nisterijos inspektorius.

Posėdis ėjo ramiai, tvarkingai. Landsbergis kal
bėjo rusiškai, Sabaliauskas paaiškino, kad jis dar ne

pakankamai išmoko lietuvių kalbos; supranta,* bet po
sėdžiuose negalįs dar viešai kalbėti. Aš galėjau tuomet 
priminti, kad ministerio įsakymo terminas išmokti lie
tuvių kalbos jau praėjo ir, rodos, nėra pratęstas. Pa
sakymas praėjo per dalyvius lyg šešėlis. .> Ir be to ta
me posėdyje priminiau, kad laikas:ruošti Geležinkelių 
susisiekimo įstatymą, kai veikiantieji nuostatai neda
vė galimybės tinkamai spręsti svarstomuosius reikalus. 
Sabaliauskas paaiškino^ kad tas nėra lengva.- Posėdis 
pasibaigė, atsisveikinome rankq: paspaudiihuį tačiau 
į protokolą įrašiau keletą pastabų dėl rusų kalbos var
tojimo, naujo įstatymo paruošimo ir kita.

’’ Buvo vasara, visur ėjo naujų, statybų bei remėnfo 
darbai. Beveik kasdien tekdavo dalyvauti ar darbų, ar 
medžiagų priiminėjimo įvairiose komisijose, ar var
žytinių ar skundų sprendimuose. Darbus atlikinėda
vo rangovai, tik kai kur dirbdavo vadinamu ūkio bū
du (pačios įstaigos).

;Iš žemesnių rangovų tuo me6( buvo šie: žihotnT 
broliai Ifgbvskiai, turėjusieji su aukštomis ąfėromis 
santykių. Sandlėris, Chodosas, broliai Jūrfėftfvfčidf, fūž 
Morkūnas (jis buvo ir geležies — betono’ konstrukcijų 
universiteto docentas), Palovinskis,' b-vė Venta,-:Inži
nierių Kooperatyvas (Lietuvos inžinierių susivieniji
mas). Visų šitų (ir kitų mažesnių) .^darbus .tekdayo 
.lankyti bei dalyvauti darbų bei medžiagų’ priiminėji
mo komisijose.

Gal po mėntesio po mano į Valstybės Kontro/į įsto
jimo; Pten’tų ir ,Vandens kėlių valdyba pakvietė Kont
rolės atstovą medžiagai priimti Kdb^efatyVnr Inžinie
riaus remontuojamam mediniam tiltui per Nemuną., 
Kaune ties Vytauto Didžiojb bažnyčia (statyto dar vo
kiečių I-ojo pasaulinio karo metu). Paskirtas priėmi
mo komisijon, iš vakaro nuėjau tos medžiagos pasi

žiūrėti. Gana didelės krūvos lentų bei rąstų; radau 
pušinių, keturkampių sijose ištrūnijusių šakų vietas gra
žiai užkaltas sveikais mediniais kyliukais ir gražiai už
lygintas'. Nelabai atidžiai žiūrinį atrodė, kūd tai rib-• < ■ T v
turalios sveikos pušies šakos,- be dirbtinių-kyliukų. Ry
tojaus dieną susirinkę komisijos atstovai — Plentų Val
dybos; rangovo Kooperatyvo ir Kontrolės (aš); priimi
nėjo medžiagą. Kai anuodu du atstovai ją priėmė, pa
reiškiau, kad tų rąstų nepriimu', nes jie petinkami su 
padirbtomis šakėmis, tokią medžiagą vartoti statybai 
taisyklės neleidžia,- o Kooperatyvo Inžinieriaus sut^r- 
,tyje įrašyta — pirmos rūšies medžiaga. Sekė,- kad4bji
medžiaga nebuvo leista vartoti. Kontrolierius Mašiotas 
'užpyko, nor^ gfirdi, Kooperaty\*o lužinierfaUs daAbų 
vedėjas jojo draugas, inž. Okunįs, bet ųž malversaciįas 
reikės patraukti fėtymO atsakomybėn. Teisman nebiiAo
patrauktas, ne$ tokia medžiaga dar nebuvo priiiūta 
vartojimui, o tik patiekta priimti.

l Tačiau fOkis ^la^ai mieste buvo žiio-
■ntias.' LrėtuVofc' Banko' vūirfybtf nepalankiai išsitarė Jn- 
žinierii^ KdopežatyvuLt kuris tikėjo ten kreditų. PlėP— 
,tų-direktoriųs inž. .Juozas Jankęvičins man skambino 
Kontrolėn, reikšdamas lyg padėką, pasitenkinimą, įyg 
prašymą pagrindinai patikrinti ir kitas to tilto remon
to darbą detales... Žotikin. nevyktišftfbi' Geležinkelių 
(Valdybos praktikaPtai dėl jo’ tetf pastabų, čia buvo pri
pažintas pagrindas. jnš a .

I 1 H £ fXBus daugiau) jb-?'

sftyityKITE IR PLATINKITE
‘NA'ŪJIENAS’’ <
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TELEF: *PR 8-Š229 is

DR. ANNA BALIONAS 
AKIU, ALSU, AUSIES 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR.K. G. BaLUKAS
AKUŠERIJA IR MOffaKU LiUOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 5-6446/ ' auv. iiai 13a iiinmu^JUD
Priima Ugomus pagal susitarimą ’ - - --• n j*Jei -heitsūiepia. skambinti 374^12 !vo P^eigoms pnsaikdmo, 

_______ ______ ■ - ■ » f

DK. C K. BUBUIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA .
'. . . Tėlef.'6^5-0533
Fox Valley Medical Center

> 660 SUMMIT STREET .•
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. P£T£R bKAZiS
PHYSICIAN AND SUKULUN

2434 WEST Jlsf STREET 
Ofisas: ’ HEmlock 4-5849

« Rezid.: 388-2233 ‘<-
' f / OFISU VALANDOS: 

Pirmadieniais ir kelvirtad. 1—7 vaū, 
antrad., peiiKtaoien; nuo 1—5. tree.

. ir šestaa. UKiai susitarus. ><‘-

i NAUJI NAW SAVININKU UŽMOJAI
Į Marquette Parko Namų Sa- 
: vininkų Draugijos nąrįų_ susi
rinkimas įvyko sausio 17 d.,

, 7 r3() vai. vakaro parapijos sa-
■ Įėję. Pirmininkavo J. Bacevi
čius, protokolą perskaitė bu
vęs sekretorius Stasys Patlaba.
Su maža pataisa,; protokolas 

'priimtas veik kaip skaitytas.
Pagal nusistovėjusią tvarką, 

t adv. Kai visus išrinktuosius sa-
. '": o

' Gulbinskas juos nufotografa
vo..

Toliau pirm. Bacevičius per
skaitė valdybos atliktų darbų

i raportą. Visi su pasigėrėjimu 
klausėmės, kad tikrai daug ir 
pozityviai dirbta. Susirinku
sieji paplojo, o tai pagyvino vi
sų nuotaiką. •

Iš revizijos komisijos kruopš
čiai paruošto raporto paaiškė
jo, kad reikalai neina taip 
sklandžiai, kaip valdyba norė-

DR. haul V. uakGiS 
gydytojas IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos ! 
? , Medicinos direktorius.
1938 S. Manheim Rd., Westchester, ill. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą sesiadienj 8—3 vab.
TeM 56Z-2Z27 arda 562-2728

Ė2Ž.: Gf 8-0S73

DR. W. aSIN-aSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6l32'$o. Kedzie Ave.,' WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-; 
' siliepia, skambinti MI 3-0001. v j

GARANTUOTI
-RADIJAI
NUO 88.50 z

2512 W. 47 ST. • FR £-1998

Šekm. ir tree, uždaryta.

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
£ 5525 So. Harlem Avė. - 586-12200R. k B. GLEVECKAS - - -. . . . ■- - -
TEL.— BE 3-5893 .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907-West 103rd Street 

' Valandą pagal, susitarimą..

l| GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills;

^reI.t561-4605Ji?-4S9-44f^ > 
* O F I S A f į ': ?: • 
q002 -N. WESTERhTAVE; ^ 
|214^ N. WESTERN AVĖ. T 

Valaiidos pagal Susitarimą.

I

. 2443 WEST 63rd STREET
> Telefonai: PR' 84)833 ir. PR .84)834

PERKRAUSTYMA1

Ofiso teL: HE 4-1818 -
Rezidencijos: PR 6-98GI -

. DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
t 2454 WEST 71 st STREET

VAT ANDOŠ: Tirmadieniais. antradie- 
, niaiš. ketvirtadieniais ir pęnktai-

- • dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

-Trečiadieniais. uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
;■ OPTOMETRISTAS . ?
Įkalba lietuviškai

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

IP' ‘‘contact lenses”.
Vai. pagal susitarimg Uždaryta tree.

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063 į

A

TeL: FRontier 6-1.882 K

Apdraustas per kraustymas 
is įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place; —

_ ' - • Y - ■ ‘ '

r,— -------------- :-------------

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR - 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rc! STREET , 

VaLr an«'ad. tiuo P° pietų, 
' ketvirtad. nuo 5—7.’ vąl^vak. y" 

\y Ofiso felef.: 776-2880-‘ •
Naujas rez. tetef^ 448-554^

DR. VYT.-TAURAS, ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223 '
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt.' 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. .po pietų ir kitu laiku 

pagal šusitarima.
——— ■ ——————
V. Tumas© n is, M. D., S.

.A." C-H T R U R G A S
2454 WEST 71st STREET

Ofiso telaf.: HEmlock 4-2123
Reiid.tetef.; > Gibson 8-6195

Priima ligonius sųsilarimį. Dėl 
valaddos skambinti telėf. HE 4-2123. 
Jei ndabsfftefla,Uf'jtUfef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Į ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
j Aparatai - Stet Ban-
• dažai. Speciali pagalba kojoms 
i (Arch Supports) Ir t t

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
t Telaf.: PRosped 6-5084

SKAITYK PATS IR PARMINKj
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

jSOPHĮE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W’OPA, 
1490 kil. A. M.

-b*‘ ’
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- 

■ -dienio iki penktadienio 12:30— 
• 1:00 v. popiet. — šeštadieni ir !

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.' 
ryto.

į Telef.L HEmlock 4-2413 i 
• i ,• ‘ -

‘ 7159 So. MAPLEWOOD AVE. I

• CHICAGO, ILL. 60629

8 PHASE! Į 
f btyyooan Į
' PREVENT Į 
FOREST FIRES |

tį. Viską sudėjus, iš kelių pra 
eitais metais rengtų parengi
mą, draugijai pelno teliko tik
tai vienas doleris ir 15 c. 
($1.15). Praeitais metais paja
mų būta peę $5.000.00, o pelno- 
uiko ne vienas nuo Šimto, bet 
vienas mio penkių tūkstančių.' 
Namų savininkams, kurie pri
versti taupyti kiekvieną centą, 
tai nerodo labai didelio pasiry
žimo taupyti-

Tuo tarpu kitas pranešimas 
sako, kad 3 dabartiniu metu 
banko., są&aitoje yra per 
$10,000.00.

Padarius šjuos valdybos na
rių pranešimus, susirinkušiėms 
susidarė įspūdis, jog tai būta 
metinio .draugijos susirinkimo,- 
bet. metinis susirinkimas juk 
buvo pravestas anksčiau, čia 
galėjo būti'ano susirinkimo 
tiktai tąsa.

Tikrovėje, pats svarbiausias 
šio susirinkimo klausimas bu
vo praeitą šeštadienį, sausio 15, 
d. Naujienose pasirodęs namų 
savininkų draugijos' susirinki
mo aprašymas. Atrodo, kad 
namų savininkai susirinko pa
siklausyti Naujienų korespon
dento aprašymo. Bešališkai į 
reikalą žiūrint, tas aprašymas 
buvo gerokai pašaržuotas. Bet 
iš kitos pusės, reikia pripažin
ti, kad tįems šaržams buvo pa
grindo. >'

‘ 1. L . v- a .4." -1 ■:
Teisingiausiai klausimą bene 

bus įvertinęs Barakauskas. Jei
gu Naujienos būtų įdėjusios 
minėtą aprašytną į ‘^lagary- 
čias”, juokų skyrių, tai niekas 
nieko ir nesakytų. Bet Naujie
nos to nepadarė, a todėl ir šu
kelė kelių- valdybos narių siiši- 
jaiidinimą. Labai jau pernelyg 
jautriai kalbėjo adv. Kai, o pir 
mimnkaš ’Bacevičius visai be 
reikalo ašarą išliejo. NiĄĄš 
susirinkiniė irėpasąkė,, kad 
Bacevičius nedirba, bet jis turi 
žiždtiy ^^Vežh,' eįą *ir pIŠ- 
kaį ; ■- .

Be to, darbą reikia dirbti tru
putį sklandžiau. Negalima ša
linti -iš vadovybės" dirbančiųjų 
ir palikti atgrubnagius. Nelai- 
mę^pirmininkui užtraukė A. 
Gulbinskas, vietoj pirminiiįko 
atsistojęs prie mikrofono. -Ba
cevičiui užlipus scenon, Gul- 
bihskaš pradėjo viską k vesti. 
Bacevičius balsus Užrašinėjo, 
o Gulbinskas balsams skaičiuo
ti komisiją rinko. Fotografiją, 
jei niekas nesukliudo,-jam kar
tais pavyksta padaryti, bet su
sirinkimui vesti jis netinka. 
Balsus jiš"skaitė vjerią kartą, 
skaitė kitą kartą; Bet kaip kei
kia n estiškai te. Kad ir mo
kytojas, j Skaičiuoti nesi
seka. Nėra ko stebėtis, kad ne 
pėsti. namų savininkai paleido 
jo .adresų vieną kitą špilką^, ~

Jeigu Bacevičius būtų apdai
rus, tai jam reikėjo grįžti prie 
vadovybės ir patarti (Guu>ins- 
kui fotografuoti, bet jis leido 
susirinkusiems špilkutes ir to
liau baksnoti. Tuo tarpu kores
pondentas visa tai užrašė. Visi 
matėme “komisijos rinkėjo” pa
simetimą, ’ - tik to hUpa'stebėjo 
Gulbmško draugas. •

Nevykusiai vedatna . “rinki
mų procedūra” tęsėsi gana il
gai. Vifeni pastato kandidatą, 
o kiti jį nuverčia. Vieni gerą 
žmogų pasiūlo, < bet prie čirkb 
nuotaikos jis atsiima. Tada 
Gulbinskas stato kitą. Tuo tar 
pu iš vietos pasigirsta balsas: 
“Patikrinki^ "ar sumokėjo na
rio mokestį*” Valdybą ir Gul
binskas .tikrina. Tikrina, ly
gina, lapus varto rt praneša f 
“Sumokėjo tik, 1974 itittų .mo
kesčius”. .. Kiekvienam lieka 
galvoje mintis, kad už praei
tus metus jis dar nebuvo sumo
kėjęs. j

Netrukus-iš auditorijos vėl 
pasigirsta klausimas, visšfi ne-' 
prašant Gulbinško balso.

— Ar VTa kandidato raštiš
kas sutikimas?

■— Nėra, — atsako valdyba, 
tarp savęs- pasikuždėjusi. 1

ToliS )kūighv|ftiaš visą laiką 
ėjo silt je. Cit juk Amerika,' 
kiekvienas Tūri, teisę pasakyti 
savo nubmohę. Bėt kiekvienam 
biivo aišku, kad pirmininkas 
be reikalo atleido vadelės. Pir
mininkas visučhiet privalo su- 
sirinkinią, išsiliejantį į kran- 
tūšį šiitvarkyti. Didžiausia jo 
klaida mihėto susirinkimo cir
kui buvo leidimas Gulbinskui 
pravesti komisijos rinkimus.

Toji “rinkiminė” procedūra 
gerokai nusitęsė. Visa tai žmo
nės nekantriai pakėlė, ir ra
miai toliau laukė. Bet niekas 
negali Sustabdyti špilkų prie 
n:‘ 
Viso to būtų išvengta, jeigu 
Gulbinkas nebūtų visiems rodęs 
pasimetimo žymių, arba jei Ba- 
cevičiuš visą reikalą būtų su-

inėš cirko nuotaikos.

Atrd.dė, tad einama prie 
rinkinių pabaigos, bet ir tada 
cirkas Buvo tęsiamas. Lentoje 
surašyti vardai ir skaičiai nu
trinti, o kas išrinkti — taip ir 
nėVaššcelbta. Pirmininkas tu
rėjo žinoti, kad ne visi be aki
nių jo mažomis raidėmis už
rašytus vardus ir skaičius ga
lėjo pastebėti. Degraduotas 
šėkretoriiis nesiskubino pirmi
ninkui pakišti išrinktųjų lapo. 
Kuriam galiii jam skubėti, jei
gu jis nepasiūlytas išrinkti ? Pa 
galiaų J. J a nušalti s, kantrybės 
netekęs, pareikalavo, kad bū
tų bent perskaitj’ti išrinktųjų 
vardai. Jis fiėsuškubo tų kai
taliojimų susižymėti. Vienas 
kitas galėjo ir iš lūpų iŠSprųsti.

Visa salė suklego iš juoko. 
Ji visą laiką klegėjo, nes tokio 
rinkiminio cirko.-ji dar nebu- 
yo mačiasL Visi .pamatė,. ’ kad 
Gulbinskui sunku - vesti susi- 
rinkimus. Reikia' pastebėti, kad 
daugelį nustebino valdybos ne- 
pasiruošimas mėtinei atskaitai. 
■Nėra ko sfėbetis, kad kbres- 
p.ondten&S šiks * iiubtaikas tru
putį patempė.. Vieniems sukėlė 
juokoj 0 kitiems išspaudė aša- 
ras* < ■ - - '' -

Del namij ^savininkų korės- 
pondėncijbs it. rinkiminio cir
ko- nėra ko stebėtis ir jaudin
tis. Kitose organizacijose pasi
laiko dar blogiau. Reikia ne
užmiršti, \fcad frontininkai jau 
kelintas metas bando pagul
dyti ant , inenčiij ALTą, bet 
jiems nesiseka. Vienur veda

ma kovu, rėkoŠeiuoja ir į pe
riferijas. Kad ir netiesioginiai, 
tos kovos atsiliepia visur.

Negi gali pykti, jei S. Kup
rys, nepasisavinęs pačių pa
grindinių organizacinio darbo 
taisyklių, aną dieną per radijo į 
Forumą Naujienoms patarė 
įžanginių iš Draugo pasimo
kyti. Humoras lieka humoru. 
Taip buvo ir taip bus. Nerei
kia skaityti didelė tragedija ir 
minėto susirinkimo aprašymo, 
kada susirinkime tikrai vyko 
nelemtas cirkas. Neverta jau
dintis ir valdybai. Jeigu ji ne
siims konkretaus naudingo 
darbo, tokių aprašymų pasi
taikys. Laikraščio pareiga to
kius dalykus kelti viešumon. 
Kad jie nepasikartotų, tai ver
ta ir pašaržuoti. Koresponden
tas buvo geroj nuotaikoj, tai ir 
pašaržavo. Ateityje visi pri
valome pasitaisyti...

O geras ypa toks dalykas: 
jau kuris laikas Namų Savinin* 
kų draugija siūlė įvairių ' pro
jektų apsisaugoti nuo antplū
džio iš rytų. Vienas patarė 
dirbti kontakte su kitomis et
ninėmis grupėmis; pataria ne
parduoti, bet ištvermingai lai 
kytis kompaktinėj masėj.

Pirm. Bacevičius patarė steig 
ti kooperacihę bendrovę su mi
lijoniniu kapitalu. Reikalui 
esant, išpirkti namą ir jį nuo- 

. mūoti. Gražiai jam pritarė Ba- 
rakauskas. Tuo klausimu kal
bėjo J. Bagdžius, J. Skeivys, J. 
Stonkus ir kt. Visų siūlymai 
verti dėmesio. Susirinkusiems 
Jie patiko.

Pasiskundė, kad nariai ne
sidomi susirinkimais. Ragino 
žūti piliečiais ir išnaudoti prieš- 
rinkimines nuotaikas. Salėje 
galėjo būti apie 200 žmonių, o 
ankstvvesniame .susirinkime 
vos tebuvo apie 150. VaTdyFa 
yra teisi, nariai nepareigingi. 
Draugijoje yra virš 800 narių, 
o nario mokestį temoka tik per 
200. Net ir parengimuose ma
žiau dalyvauja, užtat metų gale 
ir pelno teliko piktai juokingas 
doleris su 15 centų.

Valdybos pastabos buvo vie
toje. Jeigu norime .apsaugoti 
koloniją, tai reikia visiems 
glaudžiau kooperuoti. Darbin
gas ir nąujų idėjų susirinkimas 
Migėsi i,0;00 vai. vakaro. ^

Didelio namo .savininkas

AXTHO.XY 1„ PAULŠON
Gyv. 2614 W. 59 Street

; Mirė 1976 m. sausio mėn. 20 diena, 5:00 vai. ryto, sulaukęs se
natvės. Gimįs Lietuvoje; Viekšnių mieste.

Amerikoje išgyveno 66 metus. m
vy Paliko nuliūdę: žmona Anna, pagal tėvus .Pašpirgalaitė, sūnus 
Johp,jp žmona. Mary, duktė. Ann, anūkė Ann .Marie,, sesuo ^Petronėlė 
Mosgėris su šeima, dukterėčia Antanina Sukackas su šeima ir kiti gi
minės, draugai- bei pažįstami.

laetuvpj liko 2 seserys.' w *
Trečiadieni, 5:00 Vai. pdpiet kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.
Penktadieni, sausio 23 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios Į šv. Marijdš/Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bte laidojamas šv, Kazimiefo Lietuviu kapinėse.

Visi a. Anthony L. Paulson giminės, draugai ir . pąžįstami nuo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. „ > ' «

Nuliūdę* lieka:
Žrbona, sūnus, duktė, ariūkė, seserys.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 1&14»

Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri
imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėžumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai j-Ta darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime męs pilnai neapsivuksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. _ Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nmr pasaulinių ir būti patinkamais Dievuk

Kas antrą antradienį Soph U Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrino* 
tolį aiškinitnoi.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra ml 
rude|i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite .

F. ZAVIST, 3715 WEST 64th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS 60629. _ r o

IV. RAITO TYRINtTOJAI
WWWWVWWWWWrfVWkWkWVSiMWWW

TKU
TĖVAS IR SŪNUS > ' i

MARQUETTE FUNERAL HOME 
v 2533 W. 71st Street 

tx Telef.: GRovehill 6-2345-6

M ** 1410 So. 50th Avė., Cicero
Tėlef.: TOwnhall 3-2108-9

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

-• • ' JOHN M. TSaNELIŠ
Gyv. fjalioh', TH. Ahlcsciau gyy. Roselando apyl.

_ Mirė 1&76 m sausio mėn. dieną, 3:15,vąl.,popiet, sulaukęs 87 
metų amžiaus. Gimęs Lfėtūvoje, Tauragės apskr. ir Šakali
nių kaime.

z VjAdfeHkoJe išgyveno 62 metus. ¥ / ?
Paliko nuliūdę; sūnus,Joseph, marti Lillian, 3 dukterys — Elea

nor, žentas Louis Slater, Marion, žentas Joseph Zakis, ir Nellie, žen
tas Walter Gustys; T hhūkai, 15 proanūky, sesuo Anna Naujokas, jos 
vyras Martin ir jų šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami, 
z Velionis buvo vyras mirusios Nellie.

Priklausė LDS 139 kuopai LLD 79 kuopai ir Roselando choro *Ai- 

i popiet kūnas bus pašarvotas Lukas koplyčioje, 
1333 W. 127 St . Cdnmet Parke. L > f t
» 'Ketvirtadieni sausio 22 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko- 
plyfcfe Į 1 Lietuvi! IMratfnės kapines. A < .

i M. popiet kūnas bus pašarvotas Lukas koplyčioje, 
1333 W. lt? St., CAnnet Pftkfe. V > r ,
ptyČi^V^tžf^iį J^iŠes kapines. ' J - >
t Vfei a. a. John 1L Tranelib giminės, draugai ir pažįstami hnošm- 
džiaį kviečiamai dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutihi pštar- 
navGrią ir

kuliūrlę lieta: Šunus, dukterys., sesuo, atminės.

Informacijai teL FU 8-1800.
------- I

EUDEIKIS
, J t -J. 33 . -to. -i fe «» . -GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 Šo. HERMITAGE AVENUE
TeL: YAfds 7-1741 -1742

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

MODERNiškoŠ Afe-ČONblTlbNED KOPLYČIOS

N A ill A I:

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijoš

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

..................  L

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS 1R LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 Šo. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Šo. LnUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-11 §9

STEPONAS 0. LACK IR SŪNŪS
(LXCKAWICZ)

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

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

3*54 So. HALSTEU STREET Phone: YArds 7-1911
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIU SKLYPŲ SAVININKŲ

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

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

šilas 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, 
valią, kad per mūsų apsileidimą į patikėtinius — direktorius nebūtų išrinkti lietuvių tdutdš ihte-> 
resams priešingos ir Maskvos interesus ginančios grupės palaikomi ir remiami kandidatai.

Pasitarę su daugeliu sklypų savininkų, mes Jus visus prašome į patikėtinius — direktorius 
rinkti ir balsuoti už šiuos 5 kandidatus: '

GERULIS, EUGENIJUS
JOKUBONLS, JONAS
MATELIS, BRONIUS "
MICKEVIČIUS, ALGIRDAS - - ,
PRANEVIČIUS, MYKOLAS

Visi šitie kandidatai yra gabūs ir patyrę vyrai, visokių rūšių specialistai, gerą vardą turiny 
tys patrijotai lietuviai. Jie visi bus labai naudingi mūsų kapinių tvarkyme. _/ • . •

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

Atlikite savo tautinę pareigą. Širdingai dėkojame.
Lietuvių Tautinėmis Kapinėmis Susirūpinusių

Sklypų'Savininkų Grupė.

Režefttataš ties Gary
Kankakee upės pakrastyje, ,25. 

mylios į pfetiiš hdo 
prie 65 JtęUb, Yra nupirkta 470/ Expę^ėę4ri^įį 
akrų klaurpyn^ — raistų ir ba-^pt. j,iUs įyajiety 
lų. Atrityje^umatoma pnpirkti . ; ; ’ ./’Į j dptjes. . .
dar kitą kas.itiaKiįtų’Ū vi-”| FANTU^PAPhii PRODUCTS
so 3 mylias upės pakraščio., 

■ ■ * ‘ f? * § ‘ ’ -
Laikė 8 pritaikius nu

pirktą plotą, laukiniai, gyvūnijai,; 
būtų leista žmonėms ‘’igę^ytis; 
Gamtininkas M. Tūli pėpėitą va- 
sarą suskaitė apie 47 atskiras gy-. 
vūnijos • rūšis, • prisilaikančias 
tuose raistuose.

HELP WANTED X F£MALE 
DirilninWy reilth ,

: M-riT- iįri S.. REAL ESTATE
v

2727: W. Chicago, Ave. 384-0234

CE^TERY LOTS FOR SALE 

;!>.!■/ -ii MpWy SHyj»*L . -

PARDUODAMAS PAVIETO KA^O
SKLYPAS \<$£ Kazimieror Lietuvių 

kapinėse^ gėęojė rietoje» už $100. *
/L\ Tėl. g24-2492._, .. f J

1 kkal Estate for sale 
r Namai; žemė — Pardavimui

REAL ESTATE e«>R SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
s NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAISXII

< • < /«. n • j PETRAS. KAZANAUSKAS, Prezidentas A •
^212 W. Čerrhak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

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

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3-00.

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

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

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

’ SIUNTINIAI Į LIETUVA '
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairi y prekių.

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.L . ------------ -------------------------------------------- 9

Už Goeringo auto ; 
gavo $160,000 ;;

SCOTTSDALE, Arkansas. —■■ 
Neperšaunamas automobilis 
“Mercedes”, kurs 1944 metais 
buvo specialiai pagamintas na
cių aviacijos bosui Hermanui 
Goeringui, parduotas per.licita- 
ciją už $160,000. Ljgšiblįms to 
automobilio savinįbkaš Slžrtin. 
Staffer iš Grosse Izle, Mich,, tą 
automobilį panašioje licitaėijoje. 
pirko 1974 metais Indianoje , už 
$81,000.

Panašių “istorinių retenybių” 
eilėje pardavimui licitacijoje bu
vo išstatytas 1926 metų gamy
bos automobilis “Daimler”, pa
darytas iš sidabro skardos, vie
nam Indijos maharadžai iš Revo, 
bet neatsirado tokio, kurs būtų 
norėjęs už jį mokėti $100,000

ViIid|ą,iktĮbimai
• 1976. m. visokiais būdais ame
rikiečiai būs viliojami išleisti su
taupytus fcžba atliekamus pini-_____
gus : per spMūdą, įier TV, laiš-.’ šaurašyti: 
kais ir per agentus. Bus siūlo
ma pagerinti j ū?ų Mitino langus, 
izoliuoti sittjasj lut^ts ir kitas_na- 
mo dalis; Eęį paginti krosnis.’ 
kurie sumąšns kūrę š»vartoji-j 
mą jięi 
ma visokie pagerinimai-’.elektros 
srityje bei pne jusų turimos au-- 
to mašinos  ̂tune, pašaic agentų,* 
net 33 % . j^iąerihs. mašinos yeik-^ 
lą ir .tilo, tį^ū. bus galima su-‘ 
taupyti.’ daug .’į4nigb, ' '• ' s

So „tokiai .risbkiąis- skdbi-, 
mais reikia būti labai afearri 
giems.; Pįrinaįihl'gtĮ.su jr<s 
tis, reikia nuodū^hiai /visą tai'' 
patikrinti..; /', v

PERSONAL L
• . Asmeny Ieško ,

KANADOS LIETUVAITĖ ieško susk 
pažinti gyvenimo <drangu

;<gerp^ įūdo. rimtų intėl.igėįtit 5Cf-r
58 ntCąmziaūsJ . SUipteresUotos pra- 

iNAU^ENOS' ‘ - ' - .
? Bbx 2<» . .

1739 So HALSTED ,ST.
CHICAGO. Ui,.. 60608 -

M3I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai, ilgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209

— Palestiniečių vadas Arra- 
fat skundžiasi, kad Libano, ka
riuomenę padedą dešiniesiėtas 
užimti palestiniečių laikomas po
zicijas. Jis sako, kad su kariuo
menės tankais nesunku užimti 
palestiniečių stovyklas. ; •

Kreditdl jsfcffeaftt mcįShitk;

kė-jąi liri^ ^^.įĄiŠinąs f kTė-- 
eitą,. bet tik neilgesniam laikui. 
kaip 3 m etapas. /Retas kuris pir- ■ 
-kėjas ieško kredito ■ilgesniam 
ląikūiv-AAiškuį krėdifo -išdėsty-į

nia,- bet ūŽtatpadidina pačiąsko- 
lą net 25>i y E r E.... _ 1 : > i

Čikagos į žierrios . šfilegas, su-: 
maišytas...druska,; ^ą žymiai 
sumažina* ąiL rinašinbs -amžiif/

s
i ’

"* * • ■ • * ' š --

' if kji

... /. i jji.. /

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

• MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' ..
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS

JUBILIEJINIU METŲ
NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet siiėįn AO^rnetu Minint tą sukakti gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėius bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

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

i
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto

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

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

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Atsigavo Baltija.
KOPENHAGA.—Nepapras

tai smarkūs ųragapai-ir jĮjoaly- ■ 
dėjusios audros,"siautūsips ‘Eu
ropos ši aurvak^uošę7~l>ūyoTĮari 
bai naudingos Baltijos-jūrai, ku
ri yra skaitoma- uždara jura ir 
okeano, vanduo-per Danijos są
siaurius i ja beveik nepatenka.; 
Bet praėjusio rudens uraganai 
ir audros atvėrė iš šiaurės jū
ros daug sūraus “tikro” jūrų 
vandens kokio Baltijos jūra nuo 
1951 metų nebebuvo gavusi ir 
dėlto augmenija Baltijoje buvo 
pradėjusi išmirti. Su atvirų jū
rų vandeniu Baltija apsčiai ga- 

augmenijai būtinai reikalin- 
degųonio.

vo, 
go

yf.'—- •.Toronto,. .Tautinių, šokių 
. ansamblis “Gintaras” įr lietuvai
čių oktetas - dalyvaus .Maironio 
■lltūaništ'inės' mokyklos. metinio 
vakaro‘programoje sausio 24 d. 
i vai; iyak;/ Prisikėlimo par. sa
lėje.1 Ruosia/Tėvų/komitetas.

^bęrtąv ^yp.y4enl^ ir pažy- 
mėjijną 'i^rjiibėri^ vyriausybės

įteikdamas garbės ženklus pažyri 
fHiėjp^ kad jįri^fęvj»dft^a pir-' 
niasis Ketųvis; apdovanojanias. 
tuo ženklu ir tuo pagerbiami 
kiti lietuviai už jų. kultūrinį ak- 

y -/-.t;/ ' ;// :
-/.- ■• • -I'? -2-v ; ; . •* f

c/:--^jViiįąįš/Ijgn^ttiĄ buvęs Lie-5 
iuvos.'
ris^apsigyvend/Torontei Vietos 
sporto aktyvas-.daro , pastangas 
išnaudoti ; jo i /patyrimą, šioje 
šakojė treniruojant žiemos spor- 
to mėgėjus./ ;.ri / ' it - ’

,* ’ 2 * "-f ‘ «* - * -r- X ,
i r' ~ St^ĮKis VyJjintąsį-jKoviIavi-;
■ čįus, ^ žurnalistas,; visuomenės

•V — —— ■]"* •,'***^* ♦ »’ -• - Tvjc'- j - ,

sttiadęjg jtl-sįus 
amžiauš tiiėtp£/gj l$7O*fn. <įĮ»j 
šte fiterat^fą
Vasario 16 gimnazijoj. -

tiįąs ^pniiakiiį. > ‘^ąrpp”: cĘo-

atriuntė\«uWij4ąi^^ir^ jč^iĮ

kinarnerĮ^ująTprehumeratgręyp;
Ąlbiną/rgerą-žinią j^ap^šne

SŠle \ k, r '

mamė^lį.iętiiytišy Nėpriklaušbmy-

BUTŲ NU QM AVI MAS . .
; / NAMŲ PIRKIMAS ;- PARDaShMAS — VALDYMAS L.
V :-,šri ' NOTARIATAS — VERTIMAI.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY -
. IXCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
.-’LJi-2’ ■ I- » -
; . 3rBUTV - P0 '4, KAMBARIUS-mff. 
,’riiiik' 2'auto: garažas.. Qazo pečiais 
arimas./.Parke^,.—

- 3 BUTAInIR KRAUTUVEI PA
TALPA.- j .Medinis, gerai . apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

jlrisurance. Income Tax

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

/ -T-iį Antanas Malinauskas iš 
^Brighton Parko apylinkės, va
jaus proga remdamas lietuvjš- 
ką spaudą;’ užsisakė Naujienas 
jrienęriems metams. Užsakymui 
jis-panaudojo skelbime esančią 
ajkarpią.. Naujiem] vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja p. A. Mali
nauskui-už dėmesį, taip pat ta- 

cria_-dėkūi jo artimiesiems, supa
žindinusiems su Naujienomis 
bei padariusiems teigiamą Įtaką. 
Va j aus t proga Naujienos yra 
siunčiamos; susipažinimui 2 $a- 
vaites nemokamai.

< —- Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, < skambinant ad
ministracijai darbo valandomis ■ 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti sūs> 
pažinimui. Platinime vajaus

?^ai’eT’°s siunčia-
'mos susipažinimui 2 savaites 
Tiemokamai pagal gautus pasei- 
i|il$rnų's • Įr/ galimų . skaitytoji\ 
lądęęsus:;^'/ ': ;.5-a :

(Pr).

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS---------------------------- --------------------

ADRESAS ______________________________________________

"Soviety karvė"
Išėjės į pensija marinų admi

rolas Elmo Zumwalt kalbėdamas 
pramonininkų suvažiavime Mia
mi Beach, pasakė, kad dabar ve
damoji detente politika yra nau
dinga tik Sovietų Sąjungai, ku
ri išnaudoja Jungtines Valsty
bes lyg kokią melžiamąją karvę, 
gaudama maistą ir technologi
ją. Sovietai detante, kaip ir 
SALT, sutartį su JAV sulaužė 
mažiausiai dešimtį kartų”, pa
sakė admirolas.

Berwynos bėdoje
šiukšlininkų streikas Berly

ne tebesitęsia. Jį tegalės išspręs
ti teismas.

Betgi streikininkai užblokavo 
Berwyno miesto mašinų garažą, 
tuo būdu miestas neturi kuo va
lyti gatvių ir negali jų druska 
išbarstyti. Gatvės pasidarė to
kios slidžios, jog sausio 17 d., 
šeštadientį, Berwyne • gatvėse 
įvyko virš 40 auto nelaimių.

f — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.— WEDNES., JANUARY 21, 1076

na/biivTfsįo i^pn^^brameriaųs; į/ 
Viliaus. Nęii^p'tb Brid^gortb: < ;
apylinkėje-, • larBtįtši' * 7?auj ienose 'Cicero Lietuyiiį'Naniųi-Savinin- 
pratęsti preūtihieratą. 'Dėkui '.kjli dr-jos. 'pirmininkas, Julius 
-jai už- vizitą/Įt-tiĮr- 5- dol. auką /Paulėnas-.— sekr?,- Kazys Razma 
Naujienų pa ratu ūf/ ;

— Ponia Mirytė Lėppa iš Ga- y ____ _____ ....
ge Parko apyHntėš -.kiekvienaįPefersl&čgy Fla/’ su savo^duk- 
proga paremž(;Naūjienąs-dpva- fr^Žįfa ? Sakįąušluėtie išyyko 
nomiš taip pat dalyvau dama ’kelioms savaitėms •? atostogų į 
kartu su gaūOttis draugėmis ^fr^/IsIaM pas inž' Vladą ir 
parengimuosėi' I’fatę^ma'pre- Julytę Žukauskus.ZrBe to, jos 
numeral ji palydėjo šavo svei- pfamačiusios ' aplankyti ar 
kihimus ir gėras’ '-Orimus;5’ptiW^<?Krašto'-žvmesiies- vieto- 
dol. dovana Naujienų paramai. Ves, otdiįfpatlr Meksiką. k 
Dėkui už anljį-ir/už;pratimą ’< ~
be ragihitnOj tiiošutaupant 
Naujienotaš 12ko7ir pinigų.

— Chatleš “Brazaitis, žinomas
l)etuv,Sk® mg. rtmgąs; ir a 
daugelio laikraščių skaitytojas '■— : ..
iš Marquette Parko apylinkės, 
nratęsė iš anksto be raginimo 
savo prenumeriitą. tilo taupyda
mas administracljaf laiką ir 
mažindamas i^dida$. Dėkui už 
tai ir už atsiuvą penkinę Nau
jienų parama^' rn > ‘ '

— Justinas Mackevičius,'Stan
dard Federal Tippypio bendro
vės prezidentai, prafifeša, kad 'Taupomoji . — Endowment ap- 
šjų metų prašioje Bendrovės drauda aufefejam mokslui’ arta 
turtas pasiek^ rekordinę —studijoms.- Klauskite, apie gru- 
242,969,464.04- ^foL šutną. To-. pinę Akčidentalę apdraudę, or- 
dėl Standard b*ė dkbfir yra vie- * ganizacijy nariams — tik $2 už 
na iš didžišusf^ IH|flois valsti- $l ,000 apdraudą. IMT Šių ir ki- 
joj. Vien per paštaruošiūs 6 mė- tokių informacijų skambinkite 
nesiūs pagal tapymo knygeles- Kristinai^:Austin % Naujienose, 
padėta virt 25 wttjbtid dolerių. -Tel. 4ŠM100. , ' (Pr).

f ■ Vaclovas/ Leščinskas. yra

Marija'Linąrtįęnė jš St

ir

”• J’. — j ---------------

— “Pelkių :žiburėH6’’’litera tū
rinėje valandėlėje,. /girdimoje 
-per Margučio-yaidiją' tarp 2—3 
.vai. p./pi šį ketrirtadienį, saiisio

skaitys Kažio Sajos pasakų “Po 
to, kai jie pavirto medžiais”.

Kiekvienas Jietuvis gali ap
sidraustu savo gyvybe nuo $100 
iki $10,000SūsivienifirnoLietu- 
riu Amerikoje (SLA) organiza
cijoj. Vaikams ir jaunuoliams 
pigi TERM apdrauda: $1,000 tik 
už"3 dol. metams. Jiems yra ir

- j s tu di j 6m s. Klauski te apie gru-

^nĮThe;Ljthuanian American 
Community of the United

• ^j^Statęs,1 Incorporated

/CriW/^- ■ • •
, CENTRINE RAšTTNf: 
^Idara nū®;7:06r iki/9:lįb vai,, vale. 
Tcasdian:. (nuo pirmadienio iki penk- 
/.; /• C 7 tadienio).- ;

2951 W. 63rd ST., CHICAGO.
į ILL.;60629. TeL 436-7878

Brangenybės,. Laikrodžiai, Dovano* 
> * viltom* progom*. " ' 

4237 WEST M rd ST, CHICAGO 
. ; .Tdėf, 4S4-46«0 x...

f y - S? ‘ ‘ ’ -

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, |||. 60632. Tel. Y A 7-5980
- • • ' ' ~ ' ’______ f

Didžiausios kailių
vieninteli

lietuvį kailininką ym
Chicago)©

jkNORMANĄ
SkBURŠTEINĄ

Wabash Arenu*

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA

(jaUigoa) ir 
677-8489 

(buto)

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS, NAUJA REZIDENCIJA, 

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman Tianko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000. -

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6; kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
$2i,oęo. « \

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 ųamas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. .$36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
*15,500. L ; T

8 BUTU MORAS, naujas gazu šil- 
lymas. nauja elektra, alumin. langai. 
>15.000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
>71,700. ;

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4359 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

TeL 254-5551

LEMONTO APYLINK&7E
135-TA IR ARCHER AVĖ.

TeL 257-5861 ; U*-

- parduosit 
NUOMOSIT..

M. A. ŠIMKUS
Real .Estate. Notary Public.

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

šymai rikitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statybą Įr Remontas

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

> .DOMAS ŽUKAUSKAS , 
/ 4444 So. WESTERN AVE. .

Chicago. UI 60609. Tel, VI 7-3447

HOME INSUKASut
Call Frank 'Žapolis Į—y 
32081/2 W. 95th St. I

GA 4-8654 I ZTiT.

■r DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. _

ė Kreiptis;
A. L A U R A I T I S 

4645. So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBSS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj REpubllc 7-1941

HEART 
FUND

ghre.M

gt%25c4%25ae.su



