
VOL. LXT Price 15c

UlT®!»iO’b

Chicago, IIL — Penktadienfe, Sausio-January 23 d., 1976 m.

CHICAGOJE VYKUSIAI PIKETAVO

Etninės grupės, iv tarpe ir reorganizuotos 
Bendruomenės atstovai, pikietavo rusus

CHICAGO, Ill. Praeitą vakarą etninės Chiėagos grupės 
labai vykusiai pikietavo sovietų baletą, atvykusį gastrolėms į (
Chicago. Rusai, vokiečiai, ukrainiečiai, gudai, lietuviai, latviai ir 
estai ir kiti rusų pavergtų tautų atstovai plakatais ir 
mais atkalbinėjo žmones nuo pasigėrėjimo gastro 
kėjais. K'

Marquette Parko ir Cicero re- .. ■ ■ ■ • =
organizuotos Bendruomenės at
stovai su vėliavomis ir plakatais 
kartu su žydais, ukrainiečiais ir 
kitais vaikščiojo Šaligatviu, da
lino atsišaukimus ir plakatais 
pasakojo apie sovietų. valdžios 
daromus žiaurius darbus paverg
tuose kraštuose. . %'- % ’'

Prie teatro salės buvo150 rai
tų policininkų. Jie buvo pasiruo
šę atstatyti tvarką, jeigu pikie- 
tuotojai arba atsiradusios mi
nios būtų ' bąndžiusios ardyti 
tvarką. Pikietuotojaibuvo tvar- 
kingi. Jie pai^^SgarieSė’vaikš- 
čioję saligatviuTr. dalino'kiek- 

% vienam j teatru
gui atsišaiikimuš. Tuose atsi
šaukimuose buvo pasakoj ama, 

ką- sovietų policija ir kariuome- 
nėįyra padariusi su pavergtomis 
tautomis. Ukrainiečiai -pasako
jo, ką. sovietų: karo ir policijos' 
j^os darė ir tifedaro.; pačiojė 
Ųkrainoję,y kaip komunistai1 be 
jokios atodairosJaužo pagrindi
nes žmonių teišeikitjfiei&rtą 
bandė: primesti komtfhistinę. sis- 
temą, pasiimdami patys didžiau
sias privilegijas. y .? ■ • %

- vA-...
Amerikiečiai rusų baletą mėg

sta. Iki šio. meto Sovietų šokė
jai visuomet pritraukdavo pil
nas teatro sales žmonių. Būtų 
pilna salė ir šį kartą, bet pikie- 
tuotojai rusams.pakenkė. Visa 
eilė žmonių, norėjusių eiti Į ba
letą ir pasižiūrėti šokėjų, pama
čiusi. piki etuoto jus, susilaikė.

• Vienus sulaikė plakatuose sura
šyti obalsiai, kitus paveikė atsį- 
šaukimai. Jie atvyko iki teatro, 
norėjo pasižiūrėti' dabartinių 
sovietų šokėjų, bet Į vidų liedrį- 
so eiti. V

Kėli tėvai atvedė mažus savo 
vaikus ne baleto žiūrėti, bet aiš
kinti jiems, kodėl čikagiečiai 
pikietuoja sovietinį baletą ir pro-' 
testuoja prieš žiaurius sovietų 
valdžios metodus. Vienas tėvas 
atsivedė kelis mažus vaikus, kad 
pamatytų vaikų,motiną, šaligat
viu vaikščiojančią sd iškeltu 
plakatu. < k 'j

Atvykusieji sovietų šokėjai la
bai -jaudinosi, kai patyrę, kad 
toks didelis čikagiečių skaičius 
atvyko pikietuoti. Jiems buvo 
labai nepatogu šokti nepilnoje 
salėje, šokėjai sakosi, kad jie 
nieku neprisidėjo prie Ukraino
je, Lietuvoje, Latvijoje ir ki
tose vietose valdžios vykdymo 
teroro ir pagrindinių žmogaus 
teisių laužymo. '■

Prezi

Prez. Fordas mažiii 
tranzito pašalpas

VAŠINGTONAS. —
dentas įteiktame kongresui biu
džeto projekte siūlo sumažinti 
iki -50% federalinės i pašalpos, 
skirtas miesto masiniam susi- 
siekimui.

- Susisiekimo reikalams . ttiies- 
tūose 1977 metams valstybės 
biudžete numatyta skirti 650 
milijonų dol.

' ,Prezidentas. mano, -kad. vals
tybinė pašalpa tik prailgina^ pa
senusią. susisiekimo tvarką mie-

■ Ž ? ' •’V - ' ’ - ' ■

Policijos kaltes
reikiaĮrodyti

- ''L į

VAŠINGTONAS, — Vienas 
Filadelfijoj gyventojas pasiskun 
dė:teismėį kad jiš-buvęs suimtas 
iri policijoje sumuštas. Jo skun
das. pasiekė net aukščiausiąjį 
Amerikos teismą, kuris 5 balsais 
prieš 3 misprendė, kad aukštes
nieji policijos valdininkai bęi 
viršininkai negali būti kalti, jei 
aiškiai neįrodoma, kuris iš jų 
žiauriai elgėsi. .

Mažinama FBI

VAŠINGTONAS? — FBI di
rektorius C. M. Kelley pareiš
kė laikraštininkams, kšd vals
tybės administracija siūlo nu
braukti 15 mil. dol. iš prašomų 
66 mil. FBI reikalams, kas pri
verstų sumažinti tarnautojų 
skaičių ir kreipti dėmesį tik j 
reikšmingus nusikaltimus, pa
liekant nuošalyje visus kitus.

. FBI turi įsirengus? agentų 
apmokymo mokyklą ties Quanti
co, Va. Per 50 metų mokykloje 
buvo apmokyta apie 320 -tūks
tančių agentų. Paskutiniu lai
ku apmokama apie 1,000 asme
nų per metus. '* .

šalta.
Saulė teka 7:12, leidliaai 4:5&

'♦ Saugumo taryboje arabai iš
kėlė Palestinos klausimą, bet ne
gali paruošti tinkamos rezoliuci
jos. z Visos, iki šio meto parody
tos ambasadoriui Moynihan, bu
vo atmestos. Sirija ir Libija 
atsisakė kištis į šį reikalą, o Tan
zanija ir Guajana nori dar bent 
kiek tą rezoliuciją modifikuoti.

■* Dabartinis Čilės krikščionių 
demokratų vadas Edvardas Frei 
parašė knygą, išleistą Argenti
noje, kurioje tvirtina, kad da
bartinė Čilės vyriausybė turi fa
šistinių polinkių. Toks tvirtini
mas nepadės jarn grįžti į Santia-

Sklidina; derliaus taurė!-----Praneša kinai. Kinijos žinių
provincijoje. Priešingai Sovietu Rusijos žemės ūkio men

' , kusį T974-
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gentūros paskleistas foto rodo kūlimo aikštę Shatungo 
kėjimui, Kinijos žinios praneša gerą gerlių žymiai prašo- 
į y metu.

GEROVĖS PROGRAMŲ REVIZIJA No. 1
Prezidento Fordo pasisiūlymai Kongresui mažinti 

bilijonines išlaidas socialinėms programoms 
WASHINGTON AS. —-Savo kalboje Kongresui pabrėždamas 

reikalą “priminti'stabdį” didėjančioms išlaidojus fiskaliniais 1977

gėrovės (social welfare) programas.
Išlaidos įvairioms socialinėms 

programoms per visus praėjusius 
20 metų vis buvo didinamos val
džios biudžetuose, pareiškė pre
zidentas, ir leisti toms išlaidoms 
tomis pačiomis fatomis vėliau 
didėti “sudarytų ilgalaikę pa-' 
grindinės svarbos biudžetinę 
problemą”. Fordas paprašė Kon- 
.greso lemiamo autoriteto per 
ateinančius 5 metus spręsti kąs 
gauna iri kiek gauna iš labdaros 
programų? kurios dabar kaštuo
ja po daugiau kaip $26 bilijonus 
metams; z

: - ■

'Autoritetas, kurio preziden
tas paprašė, duotų jam teisę mo
difikuoti administracines proce
dūras, atrankos reikalavimus, iš 
mokėjimų (benęfitų) didumą ir 
programų'vykdymą siekiant su
mažinti išlaidas.

Tas programas dabar admins- 
truoja . Sveikatos, švietimo ir 
Labdaros (HEW) departamen
tas, Agrikultūra ir Butų bei Mie
stų progreso (Housing and Ur
ban Development) administra
cijos. Kiekvienas departamen
tas tvarkosi kitaip ir administra
cija randa, kad dabartinė pro
gramų maišatis yrą netikusi/ 

brangiai kainuoja ir Marosi ne- 
supraiftarna ir gavėjams ir mo
kėtojam^. Prezidentas pareiškė, 
kad tam programų mišiniui su- 
tvarkytį’jis, galbūt/ turės pa
skirti “carą”.

’Bendrais bruožais prezidento 
siūlomose pertvarkyti temos yra:

• Maisto kortelės (stamps) 
duodamos tik šeimoms, kurių 
grynos metinės pajamos yra 
mažiau kaip $5,038.

• AFDC teikiama tik kai pra-' 
Šytojas tikrai darbo ieškojo ir 
negavo. Jokios šalpos negaus, 
kas pasiūlius atitinkamą darbą 
atsisakė to darbo imtis. Darbo 
ieškant vaikams globa parūbiha- 
ma. Jai "priverstų L3 milijono 
labdaros gavėjų imtis darbo.

• Buto nuomos subsidijos ap- 
skaiČiuojamos pagal prašytojo j butui šamdgti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

FBI'direktorius Clarence M. 
KeŪey labai nepatenkintas pre
zidento Fordo- užsimojimu su
mažinti. FBI darbui iki šio me
to gautas sumas’ Kelley . sako, 
kad šis prezidento nutarimas.ga
li atsiliepti į įstatymų priežiū
rą.

♦ Libano prezidentui Franjieh 
paskelbus paliaubas; nustatyta, 
kad paskutiniais 9 mėnesiais tar- 
pusavės libaniečių kovose žuvo 
10,000 gyventojų, o 20,000 te
beguli ligoninėse.

'♦ Sekretorius Kisingeris rei
kalavo teikti pagalbą Zairės pre
zidentui Mobutu Sese Čeko, nes 
jis yra vienintelis, palaikąs JAV 
poziciją Afrikoje. Sekretorius 
norėjo, kad pagalba Angolos de
mokratinėms jėgoms eitu * per 
Zaire.

♦ Pietų Afrikos vyriausybė 
įsakė savo daliniams išvykti iš 
Angolos. Firma Pietų Afrikos; 
vyriausybė norėjo, kad jos da
liniai būtų atšaukti kartu su Ku
bos daliniais, bet dabar ji nuta
rė nelaukti. kol kubiečiai išvyks.

♦ Sekretorius Kisingeris pla
nuoja atsistatydinti, jeigu jam 
nepavyks įtikinti Brežnevo at
šaukti sovietų patarėjus ir Ku
bos kareivius iš Angolos. Pa
sakojama. kad jis šį savo planą 
išdėstysiąs ir Brežnevui.

galėjimą nuomai mokėti iš savo- 
uždarbio 25 nuošimtį.

• Subendrinti ir suderinti vi
sose valstijose SSI — senųjų, 
aklųjų ir invalidų atranką ir šal
pą.

• Tokie pat reikalavimai var
totini maisto kortelių 'ir butų 
nuomų primokėjimo gavėjams. 
Dabartine tvarka dažnai yra 
taip, kad neturtingas maistui 
pirkti yra ganėtinai turtingas

Gubernatorius 
puola sekretorių

Rinkamų agitacijai stiprėjant, 
kandidatai į valdiškas vietas pra
deda aršiau viens kitą kaltinti.

vo oponentą, demokratų partijos 
kandidatą į Illinojaus .guberna
torius ir dabartinį valstijos sek
retorių M. J. Howletta. Guber
natorius ~ Walker tvirtina, kad 
jo oponentas kalbąs nesąmones, 
sakydamas, kad Illinojaus vals
tija .gali' pilnai padengti valsti
jos, mokyklų išlaidas nepakėlus 
mokesčių. Taipgi Howlettas ne
teisus sakydamas, kad jis rėmės 
lygių teisių įstatymo priedą. De
mokratai, esą, nelogiški remda
mi visos Amerikos:mastu mo
kesčių sumažinimą' ir tuo pačiu 
norėdami didinti mokesčius Illi
nojaus valstijoje. ’

Gubernatorius dar pasakė, kad 
visiškai neįmanoma pilnai pa
dengti mokyklų išlaidų sąmatas 
nepakėlus mokesčių, bet mokes
čiai vis dėlto nebūsią pakelti Illi- 
nojuje ir bus sutvarkytos mo
kyklų sąmatos, jei bus prisilai
koma gubernatoriaus metodo. 
Koks tas metodas — gubernato
rius neišdėstė. Esą, nežiūrint 
sumažintos mokykloms valsti
jos pagalbos, vis dėjto ta finan
sinė pagalba buvo padidinta vi
su šimtu mflijohų dolerių.

Ispanijoje suimti
opozicionieriai

MADRIDAS. / Sausio 18 
Madrido policija suėmė Advoka
to Ignacio Montejo viloje su
sirinkusius 55 asmenis. Euimtų- 
jų tarpe buvo daug advokatų, 
kurie priklauso arba turi arti
mus ryšius su komunistų par
tija, darbininkų komisijomis ir 
kitokiomis nelegaliomis organi
zacijomis.

Suimtųjų artimieji sako, kad 
suimtieji buvo . susi rinkę viloje 
atšvęsti gimtadienį.

d.

UŽSIENIO KARIUS IŠ ANGOLOS
* f -T7 ■ r J

Sovietu propaganda .kalba apie "dideles nuolaidas", 
bet susirinkus:e[i diolomatai nuolaidu nemato
MASKVA.- Rusija. — Sovietų propagandos agentūros plačiai 

rašė, kad partijos sekretorius Leonidas Brežnevas yra pasiryžęs 
daryti dideles nuolaidas, kad tiktai pavyktų dabar susitarti dėl 
visų strateginių ginklų kontrolės paragrafų, o vėliau jis turėtų 
progos vykti į Washingtqna ir pasirašyti sutartį. Pirmieji pra
nešimai iš Maskvos dabar sako, kad iš pareiškimo IFrežnevo nuo- 

;laidų nesimato. Trečiadienį abiejų pusių .atstovai tarėsi puske
tvirtos valandos, bet tame posėdyje kalbamų nuolaidų dar nesimatė.

Iš paties Brežnevo ir jo pa
dėjėjų padarytų pareiškimii aiš
kiai matyti, kad rusai šiek tiek 
pakeitė savo anksčiau skelbtą 
poziciją, bet negali tenkintis to- 

“nuolaidomis”. Sovietų 
atstovai padarė pakaitų, bet jie 
viską daro, kad amerikiečių rei
kalautas su abiem galais šaudan
čia kanuole būtų neiitrauktas i 
naujai ruošiamą susitarimą. So
vietų propagandos agentūros pa
sakojo, kad rusai minėtas atomi
nių raketų lėktuvas bus Įtrauk
tas, o posėdin atvykusieji at
stovai visai apie minėtą lėktuvą 
kalbėti nekalbėjo..

Prieš porą . savaičių sekreto

dėlto būtų statomi, tai juos rei
kia kontroliuoti, kaip Vladivos
toke buvo susitarta kontroliuoti 
didžiąsias atomines raketas. JAV 
buvo pasižadėjusios nestatyti 
daugiau “Cruise” raketų. Jeigu 
sovietų atstovai nepriims kontro
lės sąlygų, tai Brežn?' *>« ir šią 
vasarą į Washingtona neteva
žiuos.

Brežnevas nenorėjo kalbėti 
apie Angolą ir ten siurfčiamus 
sovietų ginklus, bet sekretorius 
Kisingeris jį Įtikino, kad An
golos klausimas privalo būti iš
aiškintas ir aptartas šiuose Mas
kvos pasitarimuose. Kisingeris 
reikalaują; kad iš Angolos būtų 
5sj»tĮstL visL svetingų valstybių 
kariai ir patarėjai, šiuo-klausi
mu JAV nedaro jokių išimčių ir 
nuolaidų. Maskvoje paaiškėjo, 
kad dabartiniu metu Angoloje 
jau yra 10,500 Kubos karių, ku
riuos sovietų valdžia apginkla
vo pačiais moderniškiausiais 
ginklais. Kisingeris aiškiai pa
lakė Brežnevui, kad be Angolos

naujai gaminamą sovietų bom
bas nešantį lėktuvą į strateginių 
ginklų sąrašą, nurodė priimti
ną kompromisą, bet kai susėdo 
posėdin kiekvienam klausimui 
aptarti, tai sovietų atstovai ven
gė šito klausimo liesti. Sovietų 
valdžia gali turėti nuo 200 iki 
300 raketines bombas nešančių
lėktuvų^ jeigu jie būtų pasiža-j klausimo teisingo ir priimtino 
dėję nestatyti benzino stočių j sprendimo, strateginių ginklų 
tiems lėktuvams aptarnauti. Bet j kontroles klausimas bus bepras- 
net ir tuo atveju, rusai privalėtų mis. Brežnevas pradžioje neno- 
pasižadėti daugiau tokių atomi
nes raketas nešančių lėktuvų ne-įti, bet vėliau sutiko jį svarstyti 
ątatytr. Jeigu tie lėktuvai vis' ir spręsti.

ėjo Angolos klausimo svarsty-

Prezidentas Franjieh paskelbė paliaubų 
sąlygas visiems kovojantiems Libane

BEIRUTAS, Libanas. — Viename Libane tebeeina kovos tarp 
musulmonų, krikščionių ir palestiniečių, bet Libano prezidentas 
Suleiman Franjieh šiandien paskelbė paliaubas. Jis per radiją 
pasakė, kad Sirijos, palestiniečių ir Libano atstovai tarėsi įvai
riais paliaubų reikalais ir nutarė baigti kovas.

Anksčiau paskelbti praneši
mai sako, kad be Sirijos užsienio 
ministro Bęirutan atvyko ir Si
rijos kariuomenės štabo viršinin
kas. Sirijos kariuomenės vadas 
gana ilgai tarėsi su Libano 
riuomenės vadu.

Nepaskelbė paliaubų 
įsigaliojimo datos

Libano prezidentas kalba
vo išklausyta, bet višus nuste
bino faktas, kad prezidėntas ne
pasakė, nuo kurios dienos ir va
landos tos sutartos paliaubos įsi
galioja.

Vietomis kovojantieji padėjo 
ginklus kalbos išklausyti, bet 
kitose vietose kovos tebevyko. Iš 
Sirijos įsiveržusieji palestinie-

♦ Sirijos prezidentas leido pa-|čiai ir toliau tebeveda griežtas 
lestiniečiams įsiveržti į Libaną,' kovas. Jiems pavyko užimti dar 
kad paliaubų metu palestiniečiai. du krikščionių apgyventus kai- 
galėtų statyti didesnius reika- melius, stovėjusius prie stra- 
lavimus ir pakenktų ekonomi- teginio Damasko — Beiruto ke- 
nei Libano galiai. lio.

ka-

bu-

Vadai aptarė 
politines problemas

Beirute susirinkusieji karo va
dai ir politikai aptarė Libano po
litines problemas, kurias naujo
ji vyriausybė bus priversta vyk
dyti.

F entas taip pat paskel
bė. kad sudarytas Libano, Siri
jos ir palestiniečių komitetas pa
liaubų sąlygoms prižiūrėti. Be 
Libano štabo viršininko, pasita
rimuose dalyvavo pats preziden
tas Franjieh ir buvęs premjeras 
Rašik Karami.

Viename Beiruto priemiesty
je kairiasparniams musulmo
nams pavyko paimti didelį karo 
medžiagos sandėlį, priklausiusį 
Beiruto policijai. Bijoma, 
ginklus gavusi grupė gali 
kreipti dėmesio į paliaubų 
lygas ir tęsti kovą. Policija
mokėjo tinkamai ginti savo san
dėlių.

kad 
ne
są- 
ne
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BUY U. S. SAVINGS BONDS

KNYGA

Chicago, III. 60608

to mature. Take another 
look. The old-green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

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

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-yoarextension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

Help Keep '
Our Economy

Strong

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

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

LL.hr

visas jėgas.-
Karaliaus Juan Carlos paskel

biu mobilizacijos įsaku vidaus 
reikalų ministeris Alanuel Praga 
abiejų lyčių darbininkus, vyres- 

-nius kaip 18 metų amžiaus^ pa
vedė kariškos 'drausmes, taisyk
lėms ir visi, kas atsisakys dirbti, 
bus teigiami kariuomenės teis
ėto- . ...... - v /

Tai jau antras karaliaus de- 
kretas, kuriuo daugiau jčąip 200 
tūkstančių ispanų laikinai mo
bilizuojami, darbams. į: -

•Knygelėje 
'“•r įžanginiu 
puniavinėjb. 1 
ka.s toliau gyvena arba 
ui bit Maney Orderį, 

’<ikin adresu

Pasižymėjusi psichoanalizėje ir vaiky psichologijoje Anna Freud 
buvo pagerbta, įteikiant jai Austrijos valstybės pasižymėjimo .ženklą 
— Austrijos didįjį garbės ordiną. Dabar sulaukusi 80 mėty ir gy
venanti Londone, ji apleido Austriją kartu su savo tėvu Zigmundu 

Freud, kaL naciai įsigalėjo.

tokiu būdu, didesnių aukotbjų 
vardai bus, įamžinti toje lento-

nuoširdžia parama J. Evanstd 
už Balfo darbuotojų vakarienės 
finansavimą ir malonią globą,, 
laikraščiams Naujienoms, Drau
gui, Laisvajai Lietuvai ir ki
tiems. Radijo Margutis, S. Bar
čus ir kt. Visiems, rašiusiems 
straipsnius į spaudą Balfo. nau
dai. Baigmėje sugiedotas Lie- 
tuvos himnas. Stasys Patlaba

inĄmerica.
Bonds matare in lees than six yecnu
No* K Btmda Ry tekanal vbm Wdd t» 
•€ 5 TO month* (4^> lb» Irai Baadw
vrpUcM if loM. Palm. «r Whea tMT
eta be Whf4 et yoer bank. leterert It not anbjnet te 
Maia er local Ineom* taxa^ My

< LIETUVOS VARDO KILMĖ- f
Daugelis nori patirti, iš kur yrą kilęs''Lietuvės vardas, 

mažai įkas šį klausimą šliidijavo.. Apie lietuvių tautą ir .lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose imietraščiuoše.' Ten minimks ir Lietu
vos vardas.--

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 2G metų, peržiū
rėjo labai daug\ senų "dokumentų. Savo 'studijoje jis'’nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygairįJiš perskaitė šiifitus knygų ir parašė 52 psl.knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMŠ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jiiins bus.pasiųsta, jei du doleęiu atsiusite 
šiuo adresu: ’ . • . ' .. % -s-'
į NAUJIENOS, 1739 So. Halsted §t^GfiičJig^ėfll.'6W08.

bas tai kilniųjų širdžių darbas. 
Padėka ir pagarbą-jums. Balfo 
centro valdybos pirmininkai -M. 
Rudienei šalpos ir emigracijos 
reikalais Į Europą išvykus, ją at
stovavęs ižd. K. Čepaitis sveiki
no Balfo centro vardu.’ Dėkojo 
pirm. V. Šimkui už sėkmingą va
jaus pravedimą, aukų rinkėjams 
už įdėtą darbą ir aukotojams už 
aukas. Balfininkus dar sveikino 
ir jų darbus teigiamai, vertino: 
K. Oksas, J. Janušaitiš, A. Re
gis ir Al. Brazis. Ypatingai jau
trias kalbas pasakė J. Janušaitiš 
ir A. Regis paminėdami keletą 
pavyzdžių iš Į nepaprastą var
gą patekusių lietuvių.

Balfo skyrių var^u trumpus 
pranešimus padarė — apskrities 
skyrių valdybų pirmininkai ar 
jų atstovai. Iš jų prąnegimų pa
aiškėjo, kad esame daug gera
širdžių lietuvių, bet esama ir 
kenkėjų, kurie rinkėjus šunimis 
apleidžia, išvadindami juos uba
gų tarnais. Geraširdis dr. R. 
Sidrys asmeniškai paaukojo 500 
dolerių. ,'ė.\ A.

Pagal Balfo apskrities valdy
bos ižd. K. Kasakaičio susumavi
mą 1975 m. aukų gauta 38,690 
dol. 1974 m. 32.160; sumas ro
do. kad 1975 metais daugiau lai
mėta.

Paskutinis kalbėjęs V. Šimkus 
nuoširdžiai padėkoja visiems 
rinkliavos organizatoriams, tal
kininkams ir rėmėjatna už ne
paprastos reikšmės darbą? Chi- 
cagos Savings and Loan Assn, 
nrezidentei F. Pakel už leidimą 
nemokamai pasina doti sale ir

rol^ąi pyktelėdavę, sakydamas, 
kad jis nesąs lenkas. Keletą 
kartų sakęsis, kad dėl tos len
kiškos pavardės; jis jau. Lietu
voje turėjęs nesusipratimų. Bu
vo nusistatęs keisti“ pavardę į 
Degimas ar Padegimas, bet 
neprįsi rengęs.

Puikiai kalbėjo rusiškai ir 
lenkišką!. Dažnokai “pasipeš- 
<fa yo” su gretimos stovyklos ko
mendantu lenku Zygmundu 
Gdanskju. Jis j am aiškindavo, 
kad tik lietuviai, duodami len 
kams vadus ir savo krauju iŠ— 
saugojo lenkus? ' šitaip, girdi, 
lenkai seniai būdų pranykę.

Bendrai, inž. Klemas Pogo- 
želskis buvo mielas, malonus 
žmogus. ' Lietuviškiems reika
lams padėti visuomet i-asdavo 
laiko ir noro. ^Tuomet jis jau 
buvo senyvo avižiaus žmogus. 
Greičitusiai, bus jau miręs. Bet- 
jeigu dar gyvas jr iš tiesų, ji§ 
save laikė lietuviu, kaip jis 
pasakojo, -tai tokia užuomina 
gali žmoguj -padarytį moralinę 
skriaudą. Stasys Juškėnas

Pr:dėdamas po>ė 
nink s pareiškė, 
dėti visas jėgas, kad namai bū
tų kuo greičiau baigti. Pasku
tinės didesnės aukos gautos iš 
Miškinienės ir Paulausko, ku
rie s..\o imt us padidino, kad 
daba įų sumos siekia po tūks- 
tan'i'ię. O A. Gustof paskoli
no dar Hveiiems metams.

>urasy*a vtąkab, 
. kaip žemę tręšti 
Užvažiavusieji', gaji

išlai 
dų — 1885 dol., taigi dar kaso
je lieka $1405.

Centro Valdybos leidžiamai 
knygai skirti tik šimtinę, nes 
reikia skubiai baigti namus, 
pinigai patiems būtini. Taip 
pat, radijo stotims skirti po 
$20. O Vasario 16 proga skirti 
bent simboline $25 auka.

Darbotvarkės^ skyrius apie 
Šiaulių Namus, davė progos 
visus reikalus nuodugniai ap
tarti. Paaiškėjo, kad dail. Vi- 
jeikis tik paruošia paveikslus, 
o salę dekoruoja dail. Tričys. 
Juškevičius padarė stalus. Juos 
dar reikia nudažyti. Jeigu to
kius stalus būtų reikėję pirkti 
gatavus, būtų kainavę kelis! 
kart daugiau, o dabar stalas! 
kainuos tik apie 21 dol. bail. 
Vi j eikis paruošė škicus.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS, Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių. Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

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

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

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1730 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

\ prasyta kaip 
i šia knygelę 
$125. Jeigu 

atsiųsti $1.50 čėKi 
Pinigus prašome

Pe ruuskas perskaitė proto
kolą, kuris priimtas be patai
sų. Pranešta, kad į valdybe} 
kooptuoti dar trys nariai: Pe
lekas. Mackonis ir Paulauskas 
(vfliau ir Skeivys spaudos rei 
kalams). Orkestro vedėjas 
Markauskas pasiūlė savo orkes
trą pavadinti šaulių vardu, o 
jis pats vadovaus, taptų tikru 
šau’i t orkestro vedėju. Jo or- 
testrys būtų iš trijų žmonių ir 
jo kaina siektų -$169,— 180. Vai 
dyba pasiūlymą priėmė.

Patvirtinta metų apyskaita:

šaukiami i kariuomenę
MADRIDAS. — Siekiant iš

vengti tolimesnių riaušių ir 
streikų, karalius Juau Carlos dar 
120,000 darbininkų pašaukė L 
kariuomenės tarnybą. _

. Valdžios ^pozicija, pradedant 
komunistais baigiant nuosai
kiais, rengiąsi skelbti masinę 
pro testo eiseną, reikalaujant rin
kimą, kad Ispanija galėtą pasi
sakyti, kokios valdžios, formos 
ji nori, bet valdžia jau paskelbė, 
kad tokia eisena, planuojama 
Madrido centre, yra nelegali ir 
nebus leista.
* '
’• Mįnisteris {urmininkas, Car
los Arias Navarro pareiškė, kad 
Ispanijoje neramumus kelia po
grindis ir kad vyriausybė viso-

kad liečia pievelei 
prižiūrėti. Naujienos 
knygelę įsigyti 

nenori užvažiuoti, lai gali 
mes knygelę jam pasiųsime.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardiniomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džia nt Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapacinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na Oral) ankstesniųjų atsiminimų tąsa Taf yra Amerikoje beisi- 
Kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
'•ruota 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAG1ET£S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune. N’audakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Viizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
salba;, girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą

D. Kuraitit, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I anapus geležines UŽDANGOS. Au 
tonaus pastabumą neapgauna Itjfuristo ir agitpropo propaganda bei 
• dmaskavimai. Abi knygos psr&ytds lengvu, gražiu stiliumi

Vincu žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina Š2 00

Vincai Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE, 
K4 psl Kaina S1J0

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST , CHICAGO, ILL. 60601

»f«llanlr*nf d«rbo valantfomb arba užsekanf pairu |r pridedant 
xelęi »r pinlpin*

Scena dar nėra galutinai 
įruošta, nor jau joje vyksta 
meno kuopelės, vad. Petrausko^lvs įrengimo darbus niekas ne 
repeticijos. Petrauskas pasirū-;ėinė nė cento. Viskas bendram 
pins žmonėmis, kurie atvyktų1 reikalui. ~
į salę ir galutinai apskaičiuotų Galiausiai sustota prie klau- 
kainą, už kurią scena galėtų simo: "kada gi salė bus galuti- 
būti galutinai baigta. j nai baigta? Atrodo, kad per

Džiaugsmingai buvo nuplota, ’trejetą savaičių lubos, sienos 
kada buvo pranešta, jog už sa- jau bus. Dar truks prie stalu, 

kėdžių. Jų reikia 270-. O. pap
rastų kėdžių dar reikia apię 
300, taigi, salėje sėdimų vietų 
turėtų būti apie šešetas šimtų, 
o balianis^ pobūviams — api£ 
trejetas.

Ilgai svarstyta salės atidary
mo diena. Pagaliau sustota prie 
gegužės pirmos dienos, kada 
jau didieji renginiai bu$ pasi
baigę, o ir oras jau bus šiltes
nis. Maždaug aptarta ir salės 
nuomos kaina: trejetas šimtų 
vestuvėms, baliams ir L t., pen
kiasdešimčių mažiau vaidini
mams 
renginiams/ Susirinkimams; sa
lė galės būti nuomuojama • .už 
žymiai pigesnę kainą'. Buvo 
siūlytą S80.

Pirmininkas Išganaitįs pa
siūlė laikinai rūpintis salės ad- 
ministraciniais reikalais, lei
dimais, mokesčiais ir t. t. p. 
Mackonį. - Valdyba, sutiko.

Mecenatai, aukoje namams 
ne mažiau kaip tūkstantine, 
bus paskelbti tam .tikroje len
toje. Bus pagaminta vinjetė,
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Vytauto Didžiojo Rinktine juda
Saugiu U-ta dieną Vytauto pajamų turėta 3291 doJL 

Didžiiru šaulių Rinktines pir
mini a.'.as Vladas Išganai lis 
pirm svk sukvietė valdybos po
sėdį nuosavuose namuose. 
Tiesa, namai dar nėra visai 
baigti, bet einama prie pabai-

Buvo perskaityti gautieji 
raštai ir į rinktinę priimta vėl 
penkiolika šaulių.

Moterų 'vadovė’ S. Cecevičienė 
paaiškino apie namų virtuvės 
darbus. Viskas jau yrą paruoš 
ta, moderniškos spintos, šalį-, 
dytuv&į, indams plauti vieta ir 
t. t. šaulės pačios sudėjo pini
gus jš savo kišenės (Valio! J. 
V.). Net ir lėkštės jau besan
čios. ’ ■ •

Prie progos, Cecevičienė 
kvietė užsirašyti1-šaulius, kas 
norėtų vasario 22 dieną važiuo
ti į Rock fordą, ’Vasario lt> mi
nėjimą. Bus išvykstama iš Jau
nimo Centro. Gi uniformuoti 
šauliai dalyvaus'Čikagoje Va
sario 16 minėjime pamaldose 

koncertams ir-panašiems šv. Kryžiaus parapijoje. .
JAV jr Lietuvos, vėliavos, pa

mažu nusidėvi- ,^uyo pasiūly
mas Įsigyti naujas paradines 
vėliavas. Savanoriškai pasisiū
lė vėliavas savo 4 lėšomis nu- 
pirkti J. Pranaitis, ir V. Džiūvė.

Po trumpai, ir gražiai vyku
sio posėdžio,- sesėą šaulės pa
ruošė skanią ir sočią vakarie
nę. Apie keturiasdešimt sesių 
ir-brolių dar ilgokai šnekėjosi, 
dažniausiai paliepdami namų 
baigimo reikalus./..

Ne pavardėje tautybė
Su malonumu skaitau Nau

jienose talpinamu^ Jono Au- 
gustaičių atsiminimus, pava
dintus “Dviejų pasaulėžiūrų 
varžybos”. '’Vienoje vietoje, 
rašąot apie Klaipėdos krašte 
gęJežiitkelių tarnautojus, pą- 
tąšę: “... buyę inž-Kolokšta- 
ir inž. Pogoželskis — jų pavar
dės pasako jų kilmę”

Apie inž. Kolokštą visai nie
ko negirdėjau, bet inž. Pogo- 
žeiskio pavardę teko girdėti.

Kaip inž. Klemas Pogoželskis 
laikėsi nepriklauspmos Lietu
vos laiakais, kuo jis save laikė 
— nežinau. Manau, šitaip ra
šydamas, Jonas Augustaitis tu
ri tikslesnių davinių.'

■ Bet inž. Klemą Pogoželskj ge 
rai pažinau jau pokariniais lai
kais. Benę nuo 1945 m. iki jo 
šeimos išemigravimo Į Ameri
ką 1949 metais, teko Vokieti
joje Waienstedto stovykloje 
drauge, šventi.

Inž. Klemas Pogoželskis, gy
vendamas stovykloje, 1 skaitėsi 
lietuviu, yisuose. dokumentuose 
jo tautybė — lietuvis, šeimoje 
kalbėjo lietuviškai. Tiesa, duk
relė dirbo kažkur IRO Įstaigo
je. Stovykloje retai -pasirody
davo. Bet- lietuviškai ’ puikiai 
kalbėjo,

Inž. Pogoželskis. gyvenda
mas, stovykloje, gyvai reiškėsi 
lietuviškuose darbuose. Buvo 
renkamas į stovyklos valdybas. 
Kartais juokais kam nors jį pa- 
•va^inus “pąn Pogoželski”, ge-

BALFAS SURINKO 33,690. DOLERIŲ
Praeitų metų Balfo Chicagos 

apskrities lėšų telkimo vajus bu- 
-vo baigtas sausio 18 Balfo dar
buotojų ir talkininkų susirinki
mu, kuris buvo sušauktas Chi
cago Savings and Loan Assn, 
salėje. Susirinko apie šimtas 
nuoširdžių darbuotojų. Balfo 
Balfo Chicagos'įąpskrities pirm. 
Valerijonas Smakus visus nuo
širdžiai pasveikino, pasidžiaugė 
talkininku nuoširdžia talka ir 
priminė, kad mėngins viską sku
biau pravesti, nes Chicagoje yra 
keletas kultūrinių, parengimų, 
kad čia baigus dhr liktų užten
kamai laiko ir kitur nuvykti.

Pakvietė Balfo direktorių Al
biną Dzirvoną susirinkimą pra
vesti. Garbės prezidiuman pa
kviesti: Lietuvos gen. konsule 
J. Daužvardįenė, Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirm. K. Oksas, 
“Draugo” redaktorius Br. Kvik
lys. Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos v. pirm. Jurgis Janušaitiš, 
Ralfo darbuotojai A. Pužauskas, 
John Evans, A. Daukienė, J. 
Mackevičius, K. Čepaitis ir kiti, 
’uos pristatė susirinkimui, nuo
širdžiai padėkojo n enuilstan- 
tiems talkininkams. J. Evans, 
šių pabaigtuvių globėjas padė
kojo aukų rinkėjams už nepa
prastą pasiaukojimą Gen. kon
sule J. Daužvardienė, įvertinda
ma balfininkų atliktą didėlį dar
bą. stebėjosi, kad jų veiduose ne
matyti nuovargio. Priminė, kad 
Balfo pagalbos yra reikalinga ne’ 
tik užsieny, Amerikoje, bet it. 
'TPagoie, ragino ir toliau ne- 
; a v a-gstam ai d i i ht i. JC s ų dar- j

ą D D Y B U P LEVELED
ivku nrru mažesnio apie namus, kaip ^Tižiai žaliuojanti pie- 

i-iv Kiekvienas lietuvis didžiuojasi ' savu pievele. Amerikoje ne 
'imi 4ąl|įna gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo 
>abar yra išėjime nedidelė 4<) puslapiu agronomo A. Šeštoko Knygelė 
m. * nbnasi



ėLZBIėTA K.\RDėLIEN£ ,

NEUŽMETAMOS DIENOS PAS
TORONTO

(Tęsinys) ;
■ - *. O tas bingo 1

Abejose parapijų salėse ir Lie
tuvių namuose. į savaitę po 4 
dienas, suvažiuoja iki 1,300 
kiekvięnon salėn anglų azartiš
kai mėgstančių lošti bingo.

Salių savininkai, žinoma, tu
ri gerą pelną, o- Toronto lietu
viai džiaugiasi, kad jiems ang
lai padeda išlaikyti lietuviškas 
institucijas, kurios reikalauja 
didelių kapitalų.
,Kaip Čikaga skaitoma Ameri
kos lietuvių sostinė, taip To
rontas dabar pasidarė Kanados 
lietuvių sostinė.

Kur tik teko būti, visur, per
pildyta žmonių. Negalima lais
vai- praeiti, ^neįmanoma su pa
žįstamais susitikti. Susitarus 
Susitarus telefonu su skulptore 
Elena Dociuviene susitikti Lietu
vių namuose, vos ne vos susi-^ 
radome 3-šiame 'aukšte Gedimi
no menėje. Bet patys torontie- 
čiai savo daugybėje labai gerai 
orientuojasi.

Pastebėjau, kad jie tarp savęs 
vadinasi prisikėlįninkais (Prisi
kėlimo bažnyčios .parapiečiai). 
Anapilininkais (Anapilio pa
rapijai priklausantieji) ir Na- 
mininkais (Lietuvių namų-akty
vistai). Atrodo, kad vyksta ir 
šiokia tokia tarp jų konknren-i 
cija, lenktyniavimas, bei vieni! 
kitų pakri tik avimai. - ■* - -

Tas žinoma labai sveika vei
klos progresui ir gal net aksti
nas visų Jtrijų grupių pastan
goms siekti geresnių rezultatų.

Talka Court
Toronte veikia, prišakyje su 

Jurgiu Strazdu, lietuvių staty
bininkų bendrovė “Talka”.

Viešėdama su p. Indreliene pas 
p. Jurgį ir’Birutę Strazdus Mis- 
sissaugoj, mačiau čia visą rajoną 
tos bendrovės pristatytų dide
lių gražių, liuksusiniai įrengtų 
namų, ir tos aikštės vardas yra 
“Talka Court”.
. Toje aikštėje; randasi ir p. 
Strazdų namas — didelis, ištai
gingai įrengtas, išpuoštas bran-

pkalby, į. 
us pilietis

D. Erlich manas yra 
Nuotrauka traukta 

buvęs prezidento 
Mexico sostinę

Toli nuo Vašnigtono ir nuo 
dabar Santa Fe, New Mexico, privatus 
namuose, kuriuose jis yra išnuomavęs butą. 
Richardo Niksono pagelbininkas, 

1975 -

Nuo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 

^.paskolų reikalus visos mū- 
n su apylinkės. Dėkojame 

Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nerė

žtame būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$40,000
P’ ' •

,8929 So. HARLEM AVE.; 
t Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER AVENUE ' 
CHICAGO, aXINOIS MC32

PHONE: 254-M7S.

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

x~ (Minimum $5,000).

? .1. Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA f 
Drj Kazio; Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastau- 

;gasdaryti/įtakos į krašto pūtiką. 102 psl; Kaina $1.50. 

Khygoš bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
r ■ ' bus pasiųstas tokiu adresu: į 

^NAUJIENOS, ■ V
'•\ 1739ySo. Halsted St, Chicago, HL 60608

a Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

* Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

* * - • • ■ -

v Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jy suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi-“ 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kaiir kt ' • H?

Norintieji šią knygą įsigyti,, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį- * . «

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

f 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

giais kilimais, baldais, meno' pa- j Pamatyti proga pasitaikė- la- 
veikslais ir gėlėmis su pirtimi 
.(sauna) ir net keliomis vonio
mis ir kieme dideliu baseinu.
Birutės vergija Sovietų Sąjungoj

, Ponia Birutė tik prieš 3 me- 
tūs/atvyko į tą liuksusinį namą 
gyventi. Ji buvo iš Lietuvos ko
munistų ištremta 10-čiai metų 
Sibiran. - - .

Parodė ji mums savo gyvena
mos miške palapinės maketą, ku
rį čia pati įpadarė.

Jos darbas buvo miške pri
sunkti iš medžių 1,0000 kilogra
mų Į savaitę sakų ir sunešus į 
palapinę supilti į bačkas. Ma
ketas sukaltas iš lentelių: 
ę Viename skyriuje matėme 
tuos kibirus, bačkas, lazdeles per 
kurias smala tekėjo iš medžių 
į kibirus, sietelis veidui uždeng
ti nuo piktų musių ir lentelėmis 
atitverta lovelė, kur ji naktimis 
ilsėjosi po sunkaus visos dienos 
darbo. Vandens irgi reikėjo atsi
nešti iš toli.

,,, J£ai D,. Birutė, .buvusi gimna- 
,zijos mokytoja, pasakojo mums 
apie savo katorginį gyvenimą 
Sibiro miškuose, birėjo mums 
ašaros iš džiaugsmo-,, kad ji sa
vo vyro išvaduota, atsirado to
kiame ištaigingame name ir ne 
tik jame, ji dabar pilnateisė šei
mininkė; Vyras Jurgis, greta 
šio namo, jos vardu pastatė dar 
vieną panašų’ iš lauko atrodo 
vieno aukšto namą, o kai Įėjo
me vidun pamatyti tą jos nau
ją, jis pasirodė net keturių aukš
tų moderniškai/labai liuksusi
niai įrengtas didelis ir šviesus.

Besivaišindami p. Strazdų na
muose keldami taures vyno, lin
kėjome sveikatos.ir ilgiausių lai
mingų metų p. Birutei ir jos 
vyrui, darbščiam, energingam 
visuomenininkui, kuris nesigai
li nei jėgų, nei pinigų lietuviš
kiems reikalams.

Paskutinė mano vakarienė To
ronte, buvo pas

Sigitą ir Olgą Pranckūnus.
Senai jau man norėjosi susi

pažinti; arba nors iš tolo pama
tyti tą labai originaliu stilium 
rašytoją Kanados ir Amerikos 
laikraščiuose straipsnių, kurie 
iš visų pusių nušviečia Toronto 
lietuvių veiklą, pastangas, jų 
pažiūras ir nuomones įvairiau
siais klausimais. /- 4

bai greit kai p. Pranckūnai mus 
vežė savo dideliu automobiliu j 
Lietuvių, Namus kūčiauti.

O štai, paskutini mano vaka
rą, su ponia Ona Indreliene ir 
menininke Elena Dociuviene, 
vaikštau brangiais kilimais gro
žio pilname, dideliame p. Pranc- 
kūnų name, kuriame ir žiemos 
metu daugybė žaliuojančių me
džių ir žydinčių gėlių ir matau 
daug meniškų paveikslų, skulp
tūrų, knygų ir spintose žvilgan
tį kristalą.

Jauku‘ir malonu buvo sėdėti 
viename iš salionų tarp gėlių 
prie: liepsnojančio židinio besi
kalbant, o kai prie stalo vaiši
nomės ponios pagamintais de
likatesais ir gėrėme iš didelių 
kristalinių bokalų kvepiantį 
Courvoisier ir labai gerai paži- 

.nau ne tik patį džentelmeną Si
gitą, bet ir mieląją Olgą Pranc- 
kūnus.;:£;.

Nė nepajutom kaip atėjo vė
lus vakaras ir reikėjo atsisvei- 
Idiiti, o rytojaus rytą ir vėl tie 
gerieji Praiičkūnai nuvežė mu
dri su 'p. Indrelniene į geležin
kelio stotį ir reikėjo Torontui 
pasakyti siidiev ir nuoširdžiai 
visiems padėkoti, ypač mielai p. 
Onai Indrelienei už širdingą rū
pesnį ir meilę man, Birutei ir Jo
nui Linartams, pakvietusiems 
mane savo puikiame name taip 
patogiai ir.’džiaugsmingai švęsti 
šventas Kalėdas. ■-

(Pabaiga)

Honoiulu Eishop muziejaus 
jūrų biologas ir okeanografijos 

t tyrinėtojas Dr. Waiter Stark, 
kurs su grupe kitų mokslinin
kų neseniai buvo iškeliavęs į ma
ži! La u laši salikę Solomon ų ar
chipelage* (salyne), grįžęs pra
nešė, kad tos salikės gyventojai 
turi nuostabius santykius su ry
kliais, kurių ten “pilnas” van
duo. “Mūsų grupė nustebo pa
matę, kaip čiabuviai linksmai 
žaidė ir plaukiojo vandenyje, 
kuriame vikriai nardė rykliai, 
liet jiems nieko nedarė.

Kitas tos mokslininkų grupės 
! narys, ryklių ekspertas Wade 
Doak nupasakojo vietinių čia
buvių ceremoniją^ su rykliais.

“Vienas iš ryklių kunigų Tofi 
ceremoningai paskerdė kiaulę 
ir jos vidurius išėmęs juos pri
rišo prie neskęslančio koralų 
luito ir nuplaukęs iki visą salikę 
supančios seklumos — povande
ninio koralų slenksčio, kur pa
likęs atvilktus kiaulės vidurius, 
pats pradėjo plaukti atgal į kran
tą, kai kiti ryklių kunigai garsiai 
giedojo maldas i ryklių dvasias, 
prašydami jų malonės.

“Mes nustebę sekėme, kaip 
Tofi, kiaulės vidurius palikęs, jų 
krauju paraudusiu vandeniu 
plaukė atgal. Rykliai bematant 
atsirado, bet iš sykio jiems at
gabentos aukos nelietė, kuri lai
ką ratu plaukiojo aplinkui, ir 
staiga puolė tuos vidurius ryti 
— per vieną momentą viską su
rydami. Bet kas dar labiau 
mokslininkus stebino, tai kad 
vos per 90 jardų nuo kruvinų 
ryklių nasrų būrys vaikų plau
kiojo, žaidė ir taškėsi vandeny
je, bet niekas visame kaime ne
buvo girdėjęs, kad rykliai pultų 
žmones.

“Kodėl mes turėtume bijotis 
savo tėvų ir bočių, pasakė vie
nas čiabuvių, kurie tiki, kad jų 
mirusiųjų dvasios pereina Į ry
klius ir kitokius gyvūnus.

žmogus geltonuoja
(.hicjgos universiteto kc|x-nų 

ligų specialistas Dr. James Bo
wer pasakė, kad imant i>erdaug 
vitaminų A, žmogus pagelto
nuoja. Vitaminu A apsinuodiji
mu ženklai yra j cirrhosis pana
šūs kepenų sugedimai, nuovar
gis, skysčių susikaupimas ir gel
tona spalva — geltonligės žen
klas.

"‘Didelės dozės vitamino A 
dažai imamos nuo šalčio ir odos 
išbėrimų, entuziastiškai reko
menduojant įvairiose reklamos 
knygose apie Inaista ir mitybą,

mažai ar \it>ai iicmmml .sveika
tai pavojų peniaug to vitamino 
imant.

Kiti vitaminu A apsinuotliji- 
mu ženklai yra paraudusios ir 
niežtinčios delnos, per cxią ma
tomos kaip raudonos linijos 
mažosios arterijos, plaišėjančios 
lūpos, lūžinėjantys nagai, ahta- 
kių ir žandinų plaukų birimas.

KIEK JAV IŠLEIDŽIA LĖLĖMS

Lėlės yra mėgiamiausieji Ame
rikos vaiku žaislai, kuriems ame
rikiečiai vien 1974 metais išleido 
$650 milijonų, kaip praneša Fa
mily Health žurnalas.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaita 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu- prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas 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 
u- jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL»- kaina 2 doL

. GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savvegulariy! 

5 1/4 0/><C\

aid 
Ccmpouaded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

Reikalingi
pagerinimai

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES 
—-

kin “kostumerių” nepageidau
ja, ■ i*

Čia tai yra nedovanotinas 
miesto pareigūnų apsileidimas, 
nebent jie patys nuo to gamtos 
reikalavimo yra laisvi, todėl 
neatjaučia ir kitų. P. Markūzct

Mutual Federa 
Savings audio-

'■ 2212 WEST CERMAK ROAD' CHICAGO, ILLINOIS 606C3 
Prrta Kuuxacsxas, PreuderZ ' Phene: YIrgiiJi 7»7747

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
' , 100 didelio formato psl., .daug paveikslu. Kaina $2.00.
- Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: ,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

“Naujienos” šio men. 15 die- 
hos laidoje Įdėjo žinutę, kad 
Chicagos Tranzito administra
cijos (CTA) direktorių taryba 
nutarė reikalauti miesto admi
nistracijos leisti pastatyti 100 
pastogių . autobuso laukian
tiems keleiviams, ar tai nuo 
blogo oro, ar tai nuo šalčio pa
sislėpti.

Tos pat dienos vakare, 10 va
landos žiniose, televizijos taip 
pat buvo parodyta, kaip žmo
nės' šaltyje vargsta laukdami 
autobuso. Tokių pastogių pa
statymas, kad ir žiauriai su
vėlintas bet yra geras ir sveikin
tinas dalykas, nors tokiam did
miesčiui kaip Chicaga (13,400 
busų sustojimo vietų). 100 pa
stogių tai tik lašas jūroje.

Bet yra dar viena blogybė ku
rios pašalinimui, - iki šiol nie
kas niekur balso nekėlė. O 
kaip yra ša viešo naudojimo 
išvietėmis? Atrodą, kad šis 
reikalas yra nei kiek nemažiau 
svarbus, o gal dar svarbesnis, 
kaip pastogių pastatymas.

Ką gatvėje turi daryti žmo
gus gamtos reikalo kankina
mas? Vienintelė išeitis, tai 
artimiausia taverna, bet kar
tais ir tos arti nėra. Be to, nei 
vienas tavernos šayi^Inkhs to-

dabar

RSA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

■

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki B

1 — NAUJU NOS, CHICAGO t, ILL, — FRIDAY, JANUARY 23, 197«

Taupykite 
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di-i J 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-j 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra,; ' «k J 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-» | 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-- I 
gyti. f 1

Taupykite dabar. j

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-’ J 
na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070 į
' * s

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti. x



(Nukelta f 5 psl.)

$26.00
$14.00

$30.00
$16.00

$3.00

iTati- 
:omos 
lietu-

ir lietuviai "jas 1 
iSfendien Chicagos

Visi Washingtono reikalai eina lėtai, bet jeigu kelia
mos geros ir naudigos idėjos, tai jos valstybės ir kongre
so stalčiuose nemiršta. Atstovo Annunzio mintis buvo ge
ra, kongreso atstovams ir prezidentui ji patiko, ir buvo 
imtasi priemonių to'kiai atstovybei nudaryti Prezidentas 
Fordas tokiu atstovu pasirinko ukrainiečių kilmės ameri-' 
kieti Julian E. Kulaš, Ukrainiečių kongreso Amerikoje 
pirmininką.

Ukrainiečiai pasinaudojo šiuo prezidento paskyrimu 
ir šių metų sausio 24 dienos popietę oragnizuoja Ukrainos

Frank Annunzio įtikino prezidentą
Chicagos demokratų atstovas Frank Annunzio keliais 

laiškais įtikino prezidentą Fordą- paskirti vieną žmogų 
etninių grupių reikalams tvarkyti. Prezidentas buvo pa
sišokęs įgalioti kelis atstovus specialiems Pietų Ameri
kos, italų, Rytų Europos gyventojų kylantiems reikalams 
tvarkyti. Kongreso atstovas Frank Annunzio, numatęs 
kelių paskirų atstovų kylančius nesklandumus, klausimą 
giliau pastudijavo ir praeitais metais patarė prezidentui 
paskirti vieną etninių grupių atstovą, kuris-būtų įparei
gotas visų etninių grupių reikalus tvarkyti. Pirmame laiš
ke prezidentui atstovas Annunzio sakė, kad kongreso at
stovai pritars tokiai idėjai ir paskirs tam tikslui reikalin-

•Perėnięs Ekonominę direkciją, pradėjau -tvarkyti 
susisiekimą geležinkeliais: buvo* pagrindinai pertvar
kytas keleivinis tarifas. Dvigubos kaitros tarp 1,11 ir 
III klasės buvo sumažintos iki 50% skirtumo, 'įvestos 
didesnėm -nuolaidos toliams, grupėms, ekskursijoms,; 
priemiesčiams bei visa eilė nuolaidų kultūros reika
lams. Buvo įvesta eilė išimtinių tarifinių nuolaidų pre- 
kiųltransportui, išimtinų tarifų į Klaipėdos uostą, taip 
pat konkurencinių su Liepojumi ir Karaliaučium;-pra
dėta ruošti — suprastinti centralizuotą atskaitomybę ir 
kontrolę perkeliant dalmatų stotis.

Apdėtas mokesčiais prekių transportas miestų Ki
šta tymo naudai

skaitysim: m platinkite 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS 

TEISYBE .
JOS VISAD RAŠO

nuo airių ginti ir rezultate žymi: 
dalimi apgynė, «ors 4š aftių i 
italų atimti pilnai negalėje 
nes Šv. Kazimiero lietuvių ka

įsitikinęs, kad žmonės geriausiai savo reikahiš tvarko, jei
gu niekas jiems savo valios neprimeta ir leidžia jiems pa
tiems savarankiškai tvarkyti savo reikalus; Jie žino kraš
to gyventojų papročius, pažįsta vietos gyvenimo sąlygas 
ir gali daryti teisingiausius ir tiksliausius sprendimus. 
Gyvenimas parodė, kad daug gražiau gyvena tos tautos, 
curios pačios sprendžia visus svarbesnius krašto ir gyven
tojų reikalus. Jos padaro ir klaidų, bet jos pačios pajėgia 
tas klaidas atitaisyti. / ’

Prezidentas Fordas labai gerai supranta ir pavergtos 
Lietuvos reikalą. Lietuvių tautos istoriją jis pats studija
vo ir sekė paskutiniais metais iškeltus dokumentus. -Pre
zidentui Fordui labai gerai yrą pažįstamas nepriklaušO-^ 
mos Lietuvos gyvenimas, jis studijavo ir Kersteno vado
vauto komiteto surinktus Lietuvos pavergimo dokumentus. 
Kada prezidentas Fordas sukvietė į Baltuosius Rūmus ęt- 
ninių grupių atstovus ir šias savo idėjas norėjo paskelbti 
visam pasauliui, jis pasirinko pavergtą Lietuvą, nes mažos 
mūsų tautos vargus jis geriausiai pažino. Jam buvo aiš- 
ku, ką nepriklausomai gyvendami lietuviai galėjo padary
ti, jis žinojo ir okupanto vartojamas apgaules ir prievartos 
priemones. Kada prezidentas Fordas, būdamas tiktai kon
greso atstovas, pasakė pagrindinę kalbą Amerikos Lietu
vių Tarybos' atidarytoje genocido parodoje, tai Fordas jau 
tada parodė didelį žinių bagažą, liečiantį pavergtą mūsų 
tautą. Toje pagrindinėje paskaitoje rjis jau išdėstė Savo 
pažiūrasTtautų laisvę ir žmonijos gerbūvį, ... -

Prezidentas siekia laisvės ife tik Liėtuvai/ir kitoms 
pavergtoms Pabaltijo tautofs, bet jis nori, kad lenkai, vo
kiečiai, ukrainiečiai/gudai ir kitos pavergtos tautos gale-, 
tų laisvai tvarkyti savo reikalus. Prezidentas non,-kad' 
ir 40 milijonų gyventojų turintieji ukrainiečiai galėtų lai
svai savo reikalus tvarkyti. Pranešimai sako, kad Ukrai
nos nepriklausomybės sukakties proga prezidentas For
das sutiko pasakyti kalbą. Savo tautų laisvės minčių pre- 
izdentas neslepia. Jis aiškiai pasisakė už tautų laisvę 
Helsinkyje, jis apie tautų laisvę kalbėjo Lenkijoje ir Ru
munijoje. Prezidentas didžiavosi suomiais, taip atkak
liai gynusiais savo laisvę, nors toje pačioje salėje sėdėjo

sius , lietuviai įsigijo ir’gražiai 
įsirengė -sau ueprikldfcomas 
Tautines kapines, kur Visiems 
lietuviams yra garantuota rami

kas, kmįtaslietevių-įsigytas, 
gražiai įrengtas, ’ išmokėtas ; dr 
^utatipų sudėtaš^trd^avybes^įš 
kitos pusės pradėjo savo kum
pus nagus -tiesti Maskolių 
Kremliaus agentai per sau atsi
davusių “paraudonavusių lietu- 
----į” suorganizuotą grupę, bi
riai pavesta žūt-būt i Lietuvių 
Tautinių kapinių vadovybę įš- 
mugeliuoti bolšeyizmo - koniu- 
nizmo garbintoju, ir tatai nu
matyta bandyti padaryti šį sek-

pėsi f Voldemarą ir jta M4o mftkėti kiek jis p4^al
jo pareiškimą ^alįs ir (ielež. Valdybos reikalavimų be
priimti. (Agentūros pareigos buvo įnešti muitą už ^e- 
kių gavėją, kufioš ėjo b'tranzitu — praleis
ti be muito, išrašyti tik *bie jėfcij.Mtų operaciJį).

’(Bus. daugiau)

kai nesiskaitant su kitais.
šis mano žodis, tegul gal 

kiek ii- aštrus, taipgi ir man čia

buvo laimingesni, negu ukrainiečiai. Lietuviai ne tik pa
skelbė Lietuvą nepriklausomą, bet jjiė pajėgė sudaryti 
valstybę, priimti konstituciją, priimti savivaldybių įsta
tymus ir ištisus du dešimtmečius tvarkyti savo reikalus. 
Ukrainiečiai taip pat buvo paskelbę nepriklausomybę, bet 
jie nepajėgė savo žemių apginti nuo raudonosios armijos 
ir nepajėgė padėti pagrindo nepriklausomam ir savaran
kiškam gyvenimui. Ukrainiečiai atkakliai kovojo už savo 
krašto laisvę, bet buvo sumušti. Jie turėjo savo kariuo
menės dalinius, bet jų kariuomenė buvo bejėgė pasiprie
šinti raudonarmiečiams. Be to, pačių ukrainiečių tarpe 
buvo, didokas būrys žmonių, kurie buvo susižavėję Lenino 
skelbtomis idėjomis ir komunistų organizuojama partija. 
Vietoj ginti savo krašto laisvę ir kiekvieno gyventojo teisę

Geležinkelių VaMyba bav» nusistačiusi konciesi- 
ninkui suttorlį "pratęsti ’kitieihs 3 tnetaifis. "tik pareika- 
irvp rta&ėti rdieteSm( nuošimtį iš gaunamų pajamų'už 
muitų atlikimo operacijas, už transportus, kurie ėj6 iš 

10^ -irktiUa per Lietuvą, daugtau-

statyrtio nhudai — Kauno -ir -Šiaulių— buvo panaikiu-; 
tas, *kki kaimų atstatj-mui nebuvo jokių mokesčių, 'tei
sus šituos’pakeitimus Ministerių kabinetas be jokių 
prieštaravimų tvirtindavo. (Buvo net'labai nepagrįstų 
vartojamų palikimų, pa v., kai tarnybinę kcrespon^ i 
denciją traukinio konduktorius-veždavo iš vienos sto- . 
ties išeitą, tai ji turėjo būti fakturūOjataa atetii^tainiBiaj 
pašto ženklais, kad nekonkuruotų paštui. Toji tvarka/ 
perimta ii Rusijos geležinkelių, paitodo kšfip susWMri-^' 
mo vadovai tuo metu skaitė pateisinimu dqpdeti 'trusts-' 
portą ūkiškai nepateisinamomis rinkliavomis. .

Su direktorių Jankevičium tarėmės perorganizuo
ti geležinkelius į privašios įmonės padėtį, į daugiau 
ūkiškai įmoriišką galvojimą, atsisakant suStitigtofiO 
biurokratizmo. Paveiktas tuo reikalu Susisiekimo mi- 
nistėris črnriionis kalbėjosi su; ministerių pimflnliJkn 
Valdėmalta ir jis jau buvo pažadėjęs palankiai šifildtna 
prasrifte svarstyti. Dėl ko tas neįvyko ir net neboto tai 
svarirtoifta, pamatysime vėliau.

Su GetezinkeTIų vyr. direktorium ihž. X Jfotrtiėri-’ 
čiuin darbe sutarėm ir gerai sugyvenome; buvome pa
siryžę pakelti geležinkelių susisiekimo lygį, kad jie

NAUJIENŲ raštinė, atdara kasdien, išskyrus sekmadieninę, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais

darni ukrainiečių apgyventas‘ sritis. \ ”
Lietuviai visą laiką palaikė gerus santykius su ukrai

niečiais. Komunistams pradėjus persekioti už krašto lai
svę kovojančius ukrainiečius, dalis jų pasiekė nepriklau
somą Lietuvą, ten įsikūrė ir stengėsi puoselėti nepriklau
somos Ukrainos idėjas. Dar didesnis ukrainiečių skaičius 
pasiekė Lenkiją, Prancūziją, Kanadą ir JAV.: Amerikoje 
yra kelios ukrainiečių organizacijos, besirūpinančios gim
tinio savo krašto laisve. ,

Visi žinome, kad Prezidentas Fordas yra tautų laisvės

Sovietų karo jėgos bandė pavergti ir sūčmius, kaip" jos 
pavergė lietuvius, latvius ir estus, bet tilo metu raudonar
miečiai nepajėgė suomių pavergti. Suomiai atkakliai gy- 

ien

ne kokios eilinės lietuvių drau
gijos, o, žiūrėkit, mūsų “prigim- 
tinės“ bendruomenės vadai. 
Kur tik jie pasirodys su savo

4) GRįžTU Į GELEŽINKELIŲ VALDYBĄ
Tuoj po to inž. J. Jankevičius buvo paskirtas Gele

žinkelių Valdybos direktorium, o aš, iš Valstybės Kont
rolės, buvau perkeltas Geležinkelių Valdybon ypatin
giems reikalams inžinierium prie Geležinkelių direkto
riaus. vėl su paaukštinimu (XIII kategorija su 600 litų 
atlyginimo). Inž. J. Sabaliauskas buvo perkeltas į Su
sisiekimo ministerijos inspektorius. (Aviatoriai kal
bėjo — per Gustainį — kad man turėjo būti duotos at
sakomi ngesnės pareigos, nes ypatingiems reikalams 
inžinieriaus, jų supratimu, man buvo permenkos...).

Perėmęs tas pareigas, pradėjome su inž. Jankevi
čium tvarkyti Geležinkelių ūkį: pradėjome nuo eks
ploatacijos išlaidų mažinimo, perplanavinio stočių ke
lių. sumažinant brangų manevrinį darbą. Pagal mano 
stoties planą (kelių planą) buvo pertvarkyta Šiaulių 
stotis (stoties keliai); turėjo būti pertvarkyta Kauno 
gelež. stotis (čia dirho 1 manevriniai garvežiai) — ir 
taip visur kitur, kur tik buvo nepritaikyta pigesniam ir 
sistematingesniain aptarnavimui. Atsisakyta nuo bran
gių statybų, kaip čia pirma buvo minėta.

Išleistas Susisiekimo ministerijos mėnesinis žur
nalas — Sąsieka, kuriame buvo gvildenami visos Susi
siekimo ministerijos (trijų valdybų) reikalai. (Dėlei — 
Sąsiekos — vardo kilo daug diskusijų spaudoje, paga
liau buvo nusiraminta ir jis buvo lituanistų priimtas).

Betvarkant inž. Stasiui Čiurlioniui vyresnįjį Gele-

Lakosi viena nuosavybė, -j "ku
rią, kaip atrodė, svetimieji ne
sikėsins, taimūsų-pačių, lieturių, 
amžinojo atilsio vietos — kapi
nės. Daug kaštavo lėšų, aukų ir 
pastangų, kol buvo įsigytos, iš- 

-----.jos 
lietuvių švento Kazimiero vardu 

ipašventintos kapinės. Bet vos

Vo vyskupui Užrašytos.
1 ' " • —‘ ',' ■ « ’ : ■ .. ’S' i ; y r- ■

Kadangi katalikai bengtai ne 
visur ; tolerancija pasižymi, 
švento Kazimiero kapinių vado
vybei pradėjus ’savo tautiečius

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

parašyti nemalonus, bet ji? nė-, 
lies aš nei ant vieno tų

rainiečių buvo susidomėję tarptautiniais komunizmo obal 
siais ir kovojo rusų komunistu kontroliuojamuose dali-!nė savo žemę ir teisęų laisvę, bėtUžJat jie.dar ir 
niuose. Ukrainiečiams daug žalos padarė ir lenkai, užim- nepriklausomai tvarko savo reikalus.

duoja “demokratinius princi 
pus”... Kur jie negali savo 
tikslą pasekti tikrfei demokra-;

jie su sa- 
bendruo-

Apgynim KtraTmierines -nuo Komos; 
tapginiAm Tautines nuo Nta<kv¥t! \

tokia dalia mūsų lie- norėdami savo vąįcus užsiau*

joje? Laisvoje šalyje, kurioje’
jokie plėšrūs kaimynai nekreša
ir galime savo tautinius ir kul
tūrinius reikalus netrukdorimi- - - - -

3^ ^oma -r išpuošto; “c'Wca

leistas (pirmiau mano minėtas) inž. Česlovas Lands
bergis, ėjęs Geležinkelių Valdybos komercijos tarny
bos pareigas; jis iki to laiko dar neišmokęs lietuvių 
kalbos. Į jo vietą tuo pat metu, maždaug po pusės me
tų nuo sugrįžimo į Gel. Valdybą, buvau paskirtas aš, 
vėl sn paaukštinimu ą XIV kategoriją.) Nors toji vieta 
buvo XV kategorijos, lygi visiems tarnybos viršinin
kams, tačiau khip jauniausias aš sutikau su mažesne 
kategorija, su 700litų mėn. atlyginimo, vietoje 800, ir 
su 400 litų asmeniniu priedu, koks buvo mokamas ki
tiems viršininkams.

Tuo pat metu buvo kiek pertvarkyta ir pati Gele
žinkelių Valdyba, — rieto; tarnybų pavadinta direkci
jomis (kelio, mašinų, eksploatacijos bei ekonominė, šu 
direktoriais priešakyje, bei tiekimų ir sanitarinė tar
nybomis. su vyriausiu Geležinkelių Valdybos direkto
rium priešakyje. Atatinkamai buvo kiek-pertvarkyti ir 
Geležinkelių Valdybos etatai, į Ekonominę direkciją 
buvo įvesti du etatai ekonomistų (XII kategorijos) į- 
kuriuos buvo paskirti du Vakaruose baigusieji ekono
minius mokslus — J. Masiliūnas ir J. Navakas (aba bai
gę Berlyne Handels Hochschule). Tuo būdu buvo jau 
kiek atmiešta rusiškoji — rytietiška Geležinkelių Val
dyboje dvasia bei rytietiškas mentalitetas. Atatinka
mai buvo pertvarkyti ir kiti Geležinkelių Valdybos 
etatai. Tapau tuomet ekonominės direkcijos direkto
rium. - 1 ' ■ j

Mano pareigos buvo: geležinkelių tarifai f paja
mos). atskaitomybė, statistika.

Geležinkelių Valdyba vidaus tarnybos (pareigų) 
statuto neturėjo; direktoriai atlikinėjo uždarinius pa
gal tvarką, daugiausia perimtą iš Rusijos geležinkelių 
nuostatų, niekur nerašytų, su nedideliais pakeitimais.

ilgai netrukus Hitieris užpuolęs 
pagrobė. Taip tarvo su mūsų 
tautos sostine Vilnium ir Nepri- 

? klausomybe, kurią šu tiek pas
tangų ir aukų buv’ome atkovo; 
šiandien aimanuojam kad V 

dnius mūsų, o mes — rusų

pastatytos šventovės iš 'DŪsų 
tautiečių rankų neišslysių. Bet 
nė nepagalvojome, daugumas 
nė nežinojome, kad keli mūsų 
pačių kunigai ne tik katalikiškas 
nuosavybes -ir santaupas, net 
savo parapijonų nepainformavę,

Tai va, kur veda LB vadų 
įsivaizdavimas, kad jų LB 
esanti “prigimtinė” bendruo
menė, o jiepatys esą los “pri
gimtinės” bendruomenės vadai; 
kuriems neegzistuoja jokia te-* dybą 

Leonidas Brežnevas, didžiausias suomią laisvės priešas.jzė, tik jų pačių susikurtas;
“gamtos įstatymas” ir jų “pri 
gimties reikalavimai” darvt

LB vėliava, ten jie save laiko 
visų lietuvių •prigimtais” va
dais, kone paties Dievo išrink
tais, nes, mat, jie vadovauja 
mūsų “prigimtinei” bendruo
menei, susidariusiai “paties 
Dievo valia’’, pagal Dievo įsta
tymą flex Dei). Jei kas tą jų negalais įsigyti, kaip, atsi- 
LB pavadins eiline draugija, tai 
jie tokį laiko jų “prigimtinės’^ 
LB įžeidimu. Visur jie reika
lauja sau privilegijų, o pasi
tarimuose su kitų draugijų, net 
ir veiksnių atstovais reikalau
ja savo, balsų persvaros..Ir 
dar, žiūrėk, kiekviename savo

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ______  $30.00
pusei metu _____________  $16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

Kitose JAV vietose:
metams ..
pusei metų

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

15 cents per copy.

Naujuosius metus pradedant (8)

SUGESTIJOS LB VADAMS
P. STRAVINSKAS

UI.— Dėl ko LB vadai keliasi į 
puikybę ir yra nesukalbami?

Jie tokiais yra dėl savo įsi
vaizdavimo, kad jie yra, matot,

kaip va, rinkimuose balsų pa
dirbinėjimo, klastojimo, o kai 
dori žmonės, negalėdami to 
pakęsti, skundžiasi dėl to LB 
Garbės Teismui, tai . atsiduria, 
kaip kakta į sieną, į LB rinki
minės taisykles su jose inkom- piktas, 
bimiotose formalinėmis klifi- LB vadų asmeniškai iiėpykstu, 
tinus, kad visi skundai būtų 
“pavėluoti” (taip -gi buvo ar su 
JAV EB Tarybos rinkimais 
Marquette 'Parke). t

Dar daugiau, tie LB vadai 
galvas iškėlę, savo didybe ap
svaigę, siekia savo “priešus” 
nugalėti ir sužlugdyti per Intas 
draugijas, j kurias jie patys ar 
per savo pavėstmius braunasi 
su visokiomis klastomis ir toli 
siekiančiomis kambinacij omis. 
Argi ne tokiais tikslais jie įsi
brovė į pereitų mėtų ALR Ka
talikų Federacijos konferenci
ją, kur jie atsivedė visokių (gal 
iš gatves surankiotų) **fedė-i 
rantų” neturinčių jokių man- 
datų ir jų balsais “išrinko” Sa
vo’’- "Valdybą”? ! Jų. planai 
jau’pradeda aidėti IŽTe. To
liau, ką gi jie padarė jper sa
vo vieną kunigėlį pereitų 'metų

ne kokia “prigimtine” ben- 
druoniaie, tak^esfirieWmigi- 
ja, kokia jų iaiki) ir įrisė, 
kia jj yra pagal vsfrstybėš .jstfc. 
tymus. .'

Save gi pačius laikyti to
kiais pat draugas Vadais, k6- 
k f a is yra ir kitų draugijų va-j amiinam poifetai 
dorių, nesidedanž ųž kitus 
aūgštesniais ir pranašesniais, 
o laikant save lygiaiš: sii visais 
kitais. ■

3>). Nereikalauti -sau, nei sfe-^ 
vo draugijai (LB) jokių privi
legijų, -ypač gi iiesnniti jokių 
malversaci] ų pa tekti J LB “vai-' 
džią” arba išsilaikyti joje, ar-, 
ba,siekiant kitas draugijas su
žlugdyti ar kitų draugijų vaduš 
pažeminti, kaip tą darė jie Vy
čių Seime arba planavo daryti 
ALR Katalikų Federacijos kon- 
ferencijoje, klastos būdu išsi-vnil 
rinkdami į tos Federacijos, vai 

’savuosius”. . « 
Visu nuoširdumu ‘srekli 

LB vienybės, nėriketiant save 
į puikybę ir nesmerkiant savo, 
organizuotos opozicijos, kaip 
tą darė jie JAV LB Tarybos 
pask. sesijoje (Clevelande).

/ (Pabaiga)

NESUSIPRATIMAI , :

Bet ir vėl.. ? Perėmus Ekonominę direkciją (Im 
minėtų darbų) pradėjau žiūrėti *ir revizuoti Ueležni- 
kelių Valdybos sutartis, bei atskirus susitarimtfs,
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Detroito naujienos
Dloco valdybos darbingas

Pasėdis įvyko sausio 16 d. Šv.

TELEF. pr 8-3229

DR. ANNA BAUŪNAS
AKl^, AUdV* NUPLĖS
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos, pagal susitarimą.
ny w r “. .. ' Antano parapijos patalpose. Po-

sė^a° metų_aptarti-numatyti su
i Vasario 16-ja susiję darbai. Mi
nėjimas įvyks vasario lų d. Kul
tūriniame centre Southfield 
šiuo meta valdyba pradėjo vyk-

akušerija ir moickv l>uus
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 So. PiAaski Rd. (Cra^tord
Medical Building). Tel. i_u 5-6446
Priima-jigomus pagal susitarimą. ...

Jei aeatsmepia, sKamoiati 3/ą-a0i2 ■ ^1 paruoštus darbus.

ehard.
likihningBs minėjimai Trasi-!: 

dės vasario 15 Į 10:3QvaL rr- 
to su paįųįiĮpįnM. Bus atnašau
jamos , it mišios visose trijose 
Liettivių. parapiją bažnyčiose už 
žuvusius dėl Lietuvai laisvės.

Vėliavos pakėlimas įvyks Va
sario 15 dienų, sekmadienį, 8

Lietuvių Nąnaiį Draugijos. Na-, 
riai kviečiami skaitlingai daly
vautų A. Bukauskas

Našlių khibo veiklą
Šių metų sausio mėn. 9 dieną 

7 vai. vakaro Vyčiui salėje jvy- 
ka našlių klubo susirinkimas. Su-

PK. C. K. BUfituS
INKSTŲ IR ŠLAPIMU ImKŲ 

CHIRURGIJA
.. Teiat. 695-0533

Fox Vajley MeCtcai Center 
'/ 860 SUMMIT STREET -
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Dig rtifcK btuub
2444 WEST 7Ht STREET

' Ofisas: tifcmiock 4-5649^

- Oflbu valainJuS: 
Pirmdiwais ir keivimu. 1—7 vak. 
anUaiL. įčiiKiadie 114 nuo 1—tree, 

ir seiiatk UKiai tardo.-———- - - - - - -
DK TAUį y. UĄKtiiS
Westchester Community klinikos , 

Medicinos, aireKionus.
1933 S. Manheim Rd., Wesicnester, Hl; 
VALANIMJS: 3—į aąroo dienomis ir 

Kas antrą besiacLteru. d—6 ^vak.
Tel.; , ooz-z/Z/ area 562-2729

Dloco Alto skyriaus oficialus 
pranešimas

Vasario 16 Nepriklausomybės 
paskelbimo 58-sis minėjimas- - „ ■ ■

Minėjimas šiais metais įvyks. 
į vasario 15 d. T vak po pietų Kul
tūriniame centre, 25335 West 9

I Mile Rd. Southfield Michigan.
Pagrindinis kalbėtojas medi

cinos daktaras'Vytautas -Dar- 
gis iš Čikagos. Amerikietis kal
bėtojas iš Michigan 18 distrik-

tušės, nuleidimas 5 vai. po pietų.

kė' Condux pranešė, kad serga 
vicepirm. Julė Sadauskas ir gy
dosi šv. Kryžiaus ligoninėje. Taip

- - -Dį*- ■ - .-MX

f,---------------------

t_______- ,-r i.:

fiRADINSKAS
GARANTUOTI 

RADIJAI.
NUO $8.50

JĮ . ’

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998.

SeKm. <r tree, uždaryta.

4 KEZ.: Gi 8-0673

DR. W. iiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

lyvauja su.;vėliavomis. Organi
zacijų vadovai bažnyčią pasiren
ka patys, kurioje nori dalyvauti: 
Dievo Apvaizdos, "Šv. Antano ar. 
šv. Petro.

Bendrame iškilmingame mi
nėjime, akademijoje organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis, 
joms vadovaus ‘švyturio” jūros 
Šauliu kp; 'Kiekviena organizaci
ją privalo-turėti save vėliavai 
Stovą.

Iškilmingame minėjime meni
nę programą atliks: Moterų, vo
kalinis ansamblis, vadovas mu
zikas Stasys Sližys ir kitos De
troite meninės pajėgos.

Prie įėjimo Į salę bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams padengti. Brangūs 
tautos sūnūs ir dukros, būkite 
duosnūs, žinome, kad Jūsų auka 
daug ką gali nulemti. ’ s

mėn. mirė a. a. J, Joniko sesuo 
Anna Stagwell buvo palaidota 
gruodžio 17 dų šv. Kazimiero 
kapinėse. Giminėms ir artimie-

v
i

(PŲTRAMENTAS).
Linksmumo arba liūdesio valandom 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- į gražiausios^gėįės ir vainikai^antka- 
. • • - • - .1 pių papuošimui ir sezonines

siliėpia, skambinti Ml 3-O3OL i - kapams gėlėse 
' ' ’ ROY R. PETRO (PŲTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220
BE 3-5893TEL.

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
0D05-LIG0S — CHIRURGIJA

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ... 
3907 West 103 rd Street

• Valandos pagal, susitarimą.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

~ Beverly Hills

DR. ,JĮsmA. ,V.. JUČAS 44ii -'2443 WEST 63rĄSJ^EĘT^
-Tel.: 5614605 jr 489-4441 

,? OFLSAI:
1002 N, WESTERN AVE,
5214 N. WESTERN AVE.

,« Valandos pagal susitarimą.

_____ _  _ ______. , y.rst

Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834

. Aukoms rinkti vadovaus Alto 
direktorė, Detroito Lietuvių'Or- 
ganizacijų Centro- vicepirminin- 

-kė Elzbieta Paurazienė, 1.7403 
Quincy Ave. Detroit, Michigan 
48221, tefefbnas UN 2-3298.

Aukas priims ir visi Idti D. 
L. O. C. v-bos nariai. Aukos bus 
persiunčiamos Amerikos Lietu
vių Tarybai, kaip ir anksčiau.
H Detroito visuomenė ir ėrgąni-. 
zaęijos ’prisiminkite tą brangią 
Nepriklausomybės siekiančią 
šventę, atsilankykite i bažny- 
čias, į iški^tingąL minėjimą ir 
į v^mvės pakėlimą bei nulęir

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR.-6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMA1

M 0 V I NG.
. Leidimai —Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š = R Ė N A S
> Tel. WA 5-8063

kad iškilmingame minėjimo mo
terys, mergaitės ir vyrai dėvėtų 
tautinius rūbus, organizaci j os 
uniformas. Minėjimo programos 
vadovas Dr. Algis Barauskas.

DR. FRANK PIEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

- ^contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree,

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

"Tš įvairių atstumų? ' 
ANTANAS VILIMAS -•/ 

823 Wert 34 Place.
- . - Tel.: FRontier 6-1882

DR. lEŪKAŠ SžiBUTIS 
INKSTV, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
, 265i WEST 63rd STREET

VaL; an.zad. nuo 1—4 po Pietu.
, ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef-: 448-5545'

' DR. VYT. TAURAS T
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL-i “pirm., antrąd.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir' 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po piety ir kitu, laiku 

pagal susitarimą.

SOPHIE BARČUS
! RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
j Visos programos iš W0PA, 
į ‘ '1490 kil. A. M.
L - - "* ’ ?■ ' V-i V

’ Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma,- 
f .. ...........dienio iki penktadienio .12:30— 

1:00 v. popiet. — šeštadieni dr 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
ryto. ■ •

. Telef.: HĖmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.
*• ' ■ :-D.

į i CHICAGO, ILL. 60629 '

V. TumosoniSrM. D., S. C
» ' C H I R V R G A s,

2454 WEST 71st STREET
Ofito t«l«f-: HEmlock 4-2123
Razid. talaf.: Glbson 8-6195

Priima ligonius^pagal susiTaibną.__ Dėl 
valandos skambinti telef M

■ Jei neatsiltepia., tai telef. GI 8-8195,

' P. ŠILEIKIS, 0,. P.
n ORTH0PEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Prwtezat-&«I. Ban- 
dalai Spaclaii pagalba lajoms

4 (Arch Supports fr L V

vaistų ąębnimstrącijai 
kaip įstatymai 
vyzdžiui, dirbtiniai 
dus gaminiai“ Aspartama’ 
ba “Adactone” vaistai, kurie dak
tarų prirašomi asmenims turin
tiems aukštą kraujo spaudimą, 
penint juos pelėms, iššaukia pe-_ 
lėse putmenį turintį piktybinio 
putmenio žymes. Searle įmonės 
bandymų užrašuose buvo pažy
mėta, kad pelės negyvos ir nieko 
nepranešta FDA. Tai tik vienas 
pavyzdys, o tokių pavyzdžių ran
dama dahgiau.

FDA tais reikalais turi nuo- ‘ 
lat ryšio su teisingumo depar
tamentu ir kaikųrie Searle įmo
nės daviniai perduoti departed 
m.ento žiniai. Manoma, kad bus 
keliama byla minėtai vaistų ga
mintojau Taipgi senato sveika
tos komitete Searle bendrovės 
ir kitų bendrovių nesąžiningu
mo klausimas svarstomas. Nu
matoma, kad. 1976 m. koks tu
zinas vaistus gaminančių ben-’ 
drovių bus tardoma ir tyrinė- o 
jamą.

* Minėta Skokie vaistų gamybos į 
bendrovė* 1975 m. pardavė vais
tų už 621.3 mii. dolerių.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Dievas yra dvasia ir |o garbintojai turi garbinti H dvasia ir 

tiesai — Jono 444.

Beikia nuolat atsiminti, kad Dievas^ kurio akivaizdoje mes esame, yra 
iiae esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
ies sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 

/tas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoįu laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės Įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Km Mitrą antradieni Sophie Barčus radi|as skelbia švento Rašto tyrini- 
toly aiškinimus.

Visi Žino, kad mirtis yra šiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rustofi? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

" IV. RAŠTO TYRINtTOJA’
V^WWWVWWrfWkWėW«W«WWAVWAWi«WA^AV»WA

užuojautą, mirusioji buvo pa
gerbta susirinkusiųjų tylos mi
nute. Po to pirmininkavimas bu
vo perduotas naiijai išrinktam 
našlių klubo punpininkui Leo
nui Vaicekauskui. Mirusio iž- 
dininko sūnus Jurgis Jonikas po 
tėvo mirties ėjęs laikinai iždi
ninko pareigas perdavė visus 
dokumentus ir. pinigus naujai iš
rinktai iždininkei. Annai Casay.

Praeitais metais klubas turė
jo dvi gerai pasisekusias gegu
žines ir tradicinį bankieta, ku
ris buvo puikiai suorganizuotas 
ir gražiai pravestas. Dėka or
ganizatorių ijf ' jiasidarbavusių 
narių taip pat bilietų platintojų 
atnešė klubui gražaus pelno. 1975 
:metaiš dėl negavimo salės klu
bas šokių bei parengimų neturė
jo. šiemet į976 m." jau salė yra 
gautą įvairiems Įiokiliams. Dėl 
gavimo pasidarbavo naujas klu
bo pirmininkas Leonas Vaice-. 
kauskas., k , :

, šįmet balandį mėn. 3 d. 7 
vai. vakaro Bataam Hali, 4046 
So. Western gat.; įvyks? šokiai, 
kuriems gros jnįSĮois J. Joniko 
orkestras. Šokių Vakaras turės 
daug įvairenybių^. Taip pat šv. 
Kalėdų proga buvo piniginėmis 
dovanomis apdovanoti laikraš
čiai “Naujienos’, “Sandara”, So
phie Barkus ir Margutis, Don 
Varno ir Darius-Girėnas postai 
ir kitos organizacijos.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario mėn. 13 d. 7 vai. va-, 
karo Vyčių; salėję,. 2455 West 
47 gat. Visi nariai prašomi at
silankyti ir užsimokėti nario 
mokestį. Po susirinkimų buvo 
vaišės,, vęik^ bufetas ir šokiai J. 
Jonįkio, orkestrui grojant,

- L - V- CiDka>. koresp.

t m' ■ /* *<-'

SAVO NEPADUOK...
- ■ ' ■■ ■ ■ - *

(Atkelta iš 4 psL).( <'
■ *-i < '■ J.

Teisingas yra lietuvių posa- 
kįs, kad įleisk kipšą į bažnyčią, 
jis beregint į altorių Įlips. Bet 
šį kartą to nebus, kadangi lietu
viai kipšukų neišrinks!

Lietuviai žymia dalimi apgy
nė šv. Kazimiero kapines nuo 
Romos agentų kėslų, jie apgins 
savo Tautines kapines nuo Masr 
kyos agentų!- Visa, ko lietuviams 
reikia, kad savo gražiausias 
Tautines kapines apgintų, vi- 
siems sklypų savininkams sub
rinkime dalyvauti ir Maskvos 
kandidatams, nei vieno, balso, 
neduoti! J. Pr.

ir props aniao tiktai per

NAUJIENAS

'i

TĖVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ tutomobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONMTIONED KOPLYČIOS

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO.TDIO ĮSTAIGA
DLOČ Pirmininkas . 

Stasys šimuliūnas, .
, Sekretorius ;

" Vaizbos'Buto balius
> -Lietuvių/ Vaizbos buto 4>aJius 
su, šokiąją. iV3lks vasari,c>"2^ d. 
šeštadieni Lietuvių J namuose. 
Pradžia 7 vai. kokteilis, o vaka
rienė 8 vab Vaišių metu gros 
nuotaikingas orkestras, ' kuris 
bus praneštas vėliau, šis rengi
nys bene pirmą kartą Detroite, 
atsilankys gal ir retai matytų 
svečių. Svečius ir automobilius 
saugos, policija; Apje dąlyvavi- 
mą baliuje pageidaujama, kad 
praneštumėtė iš anksto Albertui 
Misiūnui, tel. 841-3026.

>» ' m- ■' . ■ •

r Mirties pranešimas
’' Visuomenininkas, Vilniaus 
Krašto S-gos Detroito, skyriaus 
pirm. Radijo- valandos pranešė
jas ir redaktorius Albertas Mi
siūnas gavo iš Lietuvos liūdną 
žinią,-kad saurio 15 d. mirė jo 
mamą Ona Misiūnienė,?Sulauku- 
si 76 metus, kilusi iš~Paringio 
bažnytkaimio, Tgnalinės rajono, 
Vilniaus krašte- Liko nuliūdime 
sūnus Albertas Detroite, sūnus 
Juozas ir dvi dukros: Valentina 
it ’Benedikta ^Lietuvoje. Marti 
Elena ir trys anūkės*Ramutė, 
Valytė ir Rūta. Ilsėkis ramy
bėje Vilniaus kraštui- ištikimo
ji -dukra.

Pavojingi vaistai
‘ VAŠINGTONAS. — Valstybės 

maisto įr yąjfetų priežiūros ad- 
ministraęija turi bėdos tyrinė-. 
dama vaistų gamintoją G. O. 
Searle anjj .Qo,. Inc., Skokie, HI, 
taipgi ir sų. kitonus, vaistų, ga- 
-ųaybos b^Lroyėmis, kųrių Ąiųe- 

yra 288.
Tyrinėtojai randa,; Seąrle, vai

stų įmonė elgėsi labai nesąžinin
gai su bandomų vaistų davi
niais; juos nuslėpdama ir ne- 
pranešdama valstybės maisto, ir

PRANEŠIMAI

— Chicagos -Lietuviu Euvalkreciu. 
Draugijos metinis narių susirinkimas” 
Įvyks penktadieni, sausio 23 d., 7 vai. 
vak. Chicago Savim^ bęn^royės pa
talpose, 6245 So' western Ave. Nariai 
prašomi dalyvauti, neą yra svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. : . <

Eugenija Strųn^ys, nut. rast.

nariu susirinkimas ivykį^' sekmadienį, 
sausio. 25 <i 1:00 vai. popiet, 4346 So. 
California Ąvę. Nariai kviečiami at
silankyti ir aptarti: klubo reikalu^, 
talp pat laikas ir savo* nario mokės- 
irus užsimokėti. Po, susirinkimo bus 
vaisęs. Rožė Didžia lyienė, raŠt

— Venecvejos Lietuviu Draugija 
šaukia visuotiną metinį pariu susirin
kimą ši sekmadienį, sausio 25 d. 2 vai. 
popiet Petronėlės svetainėje. 4500 So. 
Talman Avė. Narių dalyvavimas bū
tinas. - į. \ Valdyba

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
- ■ *■ - •’■•r-*- «—■ •r ** **

Telefonas: LAfayette 3-0440

‘ MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS x w -x- - - v C*"* ' ' ■> . ' 4

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj,

TURIME 
KOPLYČIAS ‘ 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS nt LAURYNAS LABANAUSKAS

3301 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

2850 Wert 63rd St, Chicago Hl. 60629, 
' TdH.: PRoipec* «0t4 
Tf------------ -—

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

PLEASE! į
»te«> Į

PMVENT Į
FOMST FIRES į,

BUTKUS . VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DI. Phone: OLympic 2-1003į ; ĘMILY JUCIUS '

GYV, ęhjcagos šiaurinėj apyl. 
■ * . * ’ *

Į TYagiškai mirė 1976 1X1, sausio mėn. 20 dieną. Gimusi Chicago* 
Illinois.

^Paliko nuliūdę pusseserės — Anastazia ir Ephrosine MikuŽiūtės, 
Atm Jatis ir jos šėima, Aldona Bridges, josx vyras Jonas įf ju šeima, 

, l^cille Kazūnas, jos vytais ~ Julius ir jG šeima,
Virginia Praner. jos ‘vyras Aleksas ir jų šeima, Laura Neley ir jos

Priklausė SLA3I3 kuopai.
t Penktadienį. popiet kūnas bus pašarvotas Kasey-Laskowski 

, ięoplyčioj^ 4540 V- piversy.

Šeštadienį šaudo 24 dįeną 10:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
j St Stanislaus B. M. parapijos bažnyčią o po gedulingų pamajdų 

r bųM laidė J aito šv.Kežizniero Lietuvių kapinėse.
yytf K a. Emfly Jucius giminės, draugai Ir pažįstami* nuoširdžiai 

kviečiam dalyvaitį laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ifltsi^veikįnimžu ‘ -

. - Nuliūdę ■

A d n j- i i L * Virginia rraner. jos vyras Aleksas ir jų s• Radijo klubo / ■ ietinabei kiti aminės, draugai if pažįstami.
gegužine po stogu

Gegužinė įvyko sausio 18 d. 
Kultūriniame centrę pavyko gę- 
rąi. Dalyvavo pęr 800, lankytų
jų. Daugiau apie gegužinę se
kantį kartą.”"’

Dariaus-GUAno klubo 
metinis susirinkimas 

■
Susirinkimas įvyks sausio 25 

d. Lietuvių namuose. Kiek teko
Laidotuvių Direktorius Povilas Ridikas. Tel. 927-1911.

' '' y'. ■ A

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

- GEQRGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

> .R1 RIDIKAS
335.4 Sa. HALSTEB STREET Phone: YArds 7-1911

J _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY JANUARY 23, 1976
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RėHtią ,

ninku klubuose, gėlių krautuvė-- WANtfcD
LIETUVIU TAUTINIU KAPINIU -SKLYPŲ- SAVININKŲ

METINIS SUSIRINKIMAS7
'še lt Chkaįos Hortkultūrds
Draugijoje. J.s

■Parodai^rasidėjuš'biĖ|feų tws
pardUo&Hfit $rie 0jijn<F'—■

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 tautos inte
resams priešingos ir Maskvos interesus ginančias 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, EUGENUUS
JOKUBONLS, JONAS
MATELIS, BRONIUS /
MICKEVIČIUS, ALGIRDAS
PRANEVIČIUS, MYKOLAS

Visi šitie kandidatai yra gabūs ir patyrę vyrai, visokių rūšių speęialistai, gerą vardą turin
tys pabijotai lietuviai. Jie visi bus labai naudingi mūsų kapinių tvarkyme. .į

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
mas ir toliau išliktų lietuviškai galvojančių tautiečių rankose. -

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

Sklypų Savininkų, Grupė

paLuuyuaxu! pxJ J , _ . . MALE OR FEMALE
augusiems/po š3.o0, vaikams po I not afraid to work 
$1.56. r J Duties include clean-up. shopping etc.

REAL ESTATE.
GAUS $5,000 KAS NURODYS 
9 MĖTŲ MERGAITĖSįŽUDiKĄ

Chicagos" pietinėje ’dalytė pra
eitą savaitė jėloj už 7Š23 S. Cor
nell st." buvo,rasta išniekinta ir 
nužudyta-§ metų mergaitė Xi- 
ąa Cabasąa. Piktadarystė \Hėk 
paveikė, kad mergaitės šeimos 
kaimynai iš savo kišenių sudė
ję $5,000 tąm, kas nurodys niek
šą žudiką.., ; •

Excellent salary and fringe benefits. 
New. Oak Brook facility.

Fbr' more information call:

SWIFT AND CO. n ;
' Tel 325-9320, e^. 103

, ’ An Equal Opportunity, Employer 
’ • ■ ‘-■■t*1 it < ---------

i- - WS J&'LPfCS ' ■
ALSO NURSES AIDES

. All Shifts
- ; Full; hr-Phrt 'Tbne;;vi>L 

L Apply, in person.,. ■;. ■ ■■. • 
1255ft RIDGELAND AVE.

REAL; ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE cor SALE
Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

Kiū.ą PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
: IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

- DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS p'

M UTUAL FEDERAL SAVINGS
.'i/'it’-U: PETRAS KAZANAUŠKAS. Prezidtoias

: 2212 W. Cermak Road. Chicago; HL Virginia 7-7747

MENA FIRMA PRIEŠ 
NELEGALIUS ATEIVIUS

National Can Corp, preziden
tas Frank W. Considine pradėjo 
kampaniją pašalinti iš darbų ne
legalius ateivius svetimšalius. 
Prie visų tos kompanijos 62 fa
brikų daugelyje JAV valstijų 
yra iškabinti plakatai, kur para
šyta, kad nelegaliai atvykę sve
timšaliai yra nepageidaujami ir 
kad ši kompanija veikia drauge 
su Imigracijos ir Natūralizaci
jos Įstaiga patikrinti ar legaliai

■ yra atvykę darbo ieškantieji
Pats Considine parašęs laiškus 

daugiau kaip 1,000 kitų korpo

racijų viršininkams, kad dėtųsi 
į programą, kuri reikalauja, kad 
“darbai Amerikoje amerikie
čiams”. Jo programa buvo įver
tinta 140 laikraščių vedamuo
siuose, o pats Considine gavo 
daugiau kaip 6,000 padėkos laiš
kų.

PRAPUOLĖ VARŠUVOS 
LENKĖ

ČIKAGA. — Iš Varšuvos Į Či
kagą pas dėdę Į svečius atvy
kusi lenkė Irena Bamburska ir 
sąžiningai, bet nelegaliai dirbu
si Čikagos centre valytojos" dar
bą, sausio 7 d. prapuolė Lincoln-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

x MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

woodo prekybos centre. Ji, bai-' 
gusi darbą, turėjo norą užeiti į 
Minnesota Fabrics krautuvę, 
esančią' 7179 N, Lincoln, apsi
pirkti, kur buvo duodama 20% • 
nuolaida, bet po to nieks jos- 
daugiau nebematė. ' Krautuvės - 
pardavėja-sako, kad ji ją atsi
menanti; ji buvusi krautuvėje.

Ireną jBamburska yra baigusi 
Varšuvos universitete matema
tikos mokslus ir dirbusi braižy
tojos darbą. Ištekėjusi už Len
kijos raudonosios armijos pul
kininko ir yra susilaukusi dvie
jų dukterų,’kurių viena irgi yra 
baigusi Varšuvos universitete 
matematikos fakultetą. 

X ■

Irena atvykusi pas dėdę pi 
svečius tiesiu užsidirbti pinigų.
Svečio, vizai išėjus iš termino, 
ji gyveno ir dirbo nelegaliai.

■ ' i: .'.TF.• S *7 - '

■-— Henrikas Židonis iš Mar
quette Parko apylinkės vajaus 
proga atkfreipė dėmesį į Naujie
nas, su jbniis susipažino taip pat 
kalbėjosi jfr jas skabančiais‘ir 
įsi tikino, kad jos dirba naudin
gą darbą, išeivijos bei-pavergtos 
Lietuvos, labili. Vakar telefonu, 
jis jas užsakė, o šiandien jau 
gavo paštu. Naujasis mūsų skai
tytojas p-r H. Židonis yra sąmo
ningas it- asocialūs- ’ tdęmokrati- 
nių paži&rų lietuvis, dirba pui
kioje Nabisco bendrovėje. Ten: 
dirba dąiigjt liėttfYių vyrų'., ir 
moterų, k&rie tarpusavyje ra-.‘ 
miai pasikalba įvairiais liėtuviš-j

CEMETERY LOfS FOR SALE 
Kapini y Sklypai .

PARDUODAMA^ PAVIENIO KAPO
SKLYPAS šv., Kazimiero j Liętuvių 

kapinėse, geroje Iviet&je, už $100.
: . Tel/824-2492.-

. PERSONAL 
Asmeng laško.

pažinti su būsimi 
Wge 
'58 m.
O-,?

- i.

_ ...__amžiaus^ Suinteresuotus • pra- 
šau rašyti: - : . T

NAUJIENOS *• '' ’ ‘ ’ i
-• • .Bėx2t® .»

' • * • -1739 So. HALSTED ST. 
CHICAGO. ILL; 60608

ko. gyyeiiifift) rėikRlaiš. - Naūjie- 
_ nu vadovybe dėkoja p. -H; Ži 

doniui'už dėihėsį.-.. ’ .■

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

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St., Chicago, ill. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

200 METŲ PARODA į

Viena Įdomiausių ir verta, 
pamatyti yra Arųerikos Suvie
nytų Valstybių-200 metų paroda,; 
kuri jau prasidėjo Mokslo ir 
Pramonės Muziejuje, 57 gatvės 
gale prie ežero ir Jacksoil parko. 
Parodoje pavaizduota, kaip mok
slas, technologija ir. atradimai- 
pagelbėjo Amerikai nuo koloni
jos laikų iki šių. dienų išsivys
tyti į tokią šalį,-, kur viso-pasau
lio žmonės atbėgtų, jei tik ga
lėtų. Mokslo ir Pramonės mu
ziejuje įėjimo joks mokestis ne-- 
imamas.- . • L’ 3,~;

'CAr. 'ZehkušJ Worcester, 
Mass J. perrinkti Dr. V. Kudir
kos Saulių kuopos pirmininku, 

: K: Prapuoieflis- vicepiriifc, E. 
GorpdeckieRe -— isekrį- F> Spi- 
rauškiėfjė ^ ižtLį V.' G-ėdmintas 

kultūros ^reikalams, A. Kau- 
:sfevKSu&^'; sp&rfp cvadovu," R. 
■Molienė’ir?Jiirkenas'—’kontro-

'7 į —t Ponia: Izabelė Conrad -• 
Kandrotienė.=itUToron to- švenčių 
pręga atsiuntė-malonų laišką su 
•sveikinimais yir gerąis linkėji- 
mais<;^Redakcija ■jai- dėkoja už 
visų mėgiamus raštus ir kores
pondencijas, taip pat už penkinę; 
•Naiijienurparan^ix. ufc^. _ <;

:tei^lŠ^ŲĮ^a;,i-prafęs^iWassa- 

siunčiąiauk^'A^u^ėfių: paramai. 
P^ūii; Jarų ;ūž< jgęęus lihkėjimųs 
Įc .9. idpL, kurptos Jis. ^iiria^ik- 

; ra^io? tobuIimmųL-1. Tt^j^^tin-
■j f Žės ■rėpfėįn^G^Jį r'~1 

žlnomišf 
ir, Beyfer

• , NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NO T ARIAT AS — VERTIMAI.

. Į VISŲ RUSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAJ

J. BAQEVICIUS — BELL REALTY
; ? INCOME TAX SERVICE
- - - ' ~ ‘ ; * * — - -• - - — * * . ’

6455 So. Kedzie Avė. — .' - 778-2233
3 BUTŲ. PO 4 -KAMBARIUS mū- 

rinj&r>2i autSi -garažas. 'Gazo pečiais 
šildytaaslBrighton Parke.■

-^.Medinis, gerai apžiūrėtas 
Damas Brighton Parko centre.

Insurance. Income Tax

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

SAVININKAS PARDUODA už 17,500 
dpi, 5'kambariu namą su karpetais,. 
naujais kabinetais 1r su atskiru kam
bariu bei. prausykla pajamoms, beis- 

mante. 7136 Sc. Maplewood. .
• < ;' TeL. HE 4-5993. ■

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

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

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuziją 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 Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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: Chicagofe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — S3.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

HAWLETTQjMEILg- 
MAžAI VERTA .

ČIKAGA. — Ulinojaus valsti
jos sekr. M. Hawlettas, kandi
datas į Illinpjaus valstijos guber
natorius nuo demokratų partijos, 
pareiškė Čikagos žurnalistams, 
kad jo meilė verta tik 50,000 do
lerių ir kad jis esąs neturtingas. 
Finansinį stovį,- kaip rinkimų 
įstatymai reikalauja, jis pa
skelbsiąs tinkamu laiku vėliau.

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS __ -

ADRESAS

< _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. — FRIDAY, JANUARY 23, 1976 «-■

PRIPAŽINO KALTAIS

ČIKAGA. — Cook apskrities 
prisiekusiųjų teismas rado du. 
pietų Čikagos jaunuolius kaltais 
pereitą savaitę apiplėšus ir nu
žudžius vedusių • senelių porą. 
Nužudyti yra M. Blanks, 65 m. 
amžiaus, ir jo žmona Elva 64 m. 
gyv. 6526 S. Drexel. Policija ma
no, kad jaunuoliai, G. Walker 19 
m. ir D. "Watts 17 m. gal būt 
bus nužudę ir 78 m. turinčią E 
Lackey, gyvenusia 6507 South 
Ellis.

GĖLIŲ PARODA

Metinė gėlių paroda šią žiemą 
įvyksta didžiojoje McCormick 
Place nuo kovo 20 iki 28 dienos, 
taigi tęsis ištisą savaitę. McCor
mick Place pastatas yra Cermak 
Road arba 22 gatvės pačiame ga
le prie Michig'ano ežero. Bilie
tai iš anksto perkant kaštuos 
po $2.75 suaugusiems ir $1.25 
vaikams iki 12 metų amžiaus.

New jęjįiey’. plątiiįnfio bei nau
jų skaitytftjĮį yąjąus įiroga sūsi-L 

. pažino sų;^aųjienomis. ir jas’ 
užsisakė yiėnęriėms metams per į, 
mūsų- kariįjr laisvės/, kovoto jų; • 
žurnalo' “Karys” adbiihistrato-; 
rių p. L. Bilerj. Naujienų vado- 
\-ybė nuoširdžiai dėkoja p, K. , 
Jairikūnūi užidėmesį, 6 p, Bile-' 
riui už patarnavimą?-priimant 
ir persiunčiant užsakymą su pi-.: 
nigais. Vajaus jięoga Naujie
nos yra siunčiamosr susipąžihi- 

; muš 2savaitęMieHKJkamai.:'Visi. 
skaitytdjąi /y prašomi prisidėti 
prie’ pįatiniirtp>yąjąuą'gero pasi- 
.sekimo; . iu '?*: 1. :

ri-2 Vįnč^OsiiiBkąs,' Thunder

’ Naujienų yadp\^W.dėkoja.įjįffii; 
už; dėmėsį" ,_ -. r >

; neša" višiėms skaitytojams. \Jaip; dcęriotojų ^krūbaį”';Jcvięčią .višūs 
patyra dėkinga. Jįętuv^os^j ^^riėn^į^^^ą^rĮo;'28 d.i 
spaudos- -rėmėjai Y
Ppškid; atsiiih^Įąni't). < Bacms- ; 

: ko mžsakyrh.Į'jr<pinigus. .„'/Uį

t- Lietuvių 
deracijos Chicagos klubas syęi:, 
kino visus NailjĮenų Marbupto- 
jųs bei bėndfądarĮ)iųšj.NąujųjU' 
Metų proga ičjĮei* klubo kasihin- ',

' paramai 15 doL DėEui,»J®?d??*a fe'?'’? ,r 
valdybai ir i*“: W eresuo-

!i* tiems klijentąms vpraneša; kad
' siuntinių. į Lięfųvį. priėmime?^

— Arūnas Kavaliūnas iš'Ohio -, muituose jokių/pąsįkeitimų bei
gavo chemijos-'daktaro - laipsnį 
Iowa valst; universitete. ■ Šiuri— 
jas jis pradėjo John CarrolTurii- 
versitete, o magistro laipsnį ga
vo Visconsin^r universitete -ir 
mokė tos valstijos Claire univer
sitete. Jo žmorta Grėžina (Gar- 
laitė) yra anglų Jkalbos' moky
toja. j

— SoL Genovaitė Ugianskienė
ir Tėviškės parapijos choras da
lyvaus Cricagos Lietuvių Tary
bos ruošiamam Lietuvos nepri
klausomybės minėjime vasario 
15 d. 2 vai. popiet Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoj. (-į;. *

— Marija Uplepė, Los Ange
les. Cal., nriel Jr metusi atvyko.
iš okup. Lietuvos fenkyti savo| Salta - šilta vakarienė.- jėji- 
tėvus ir gavo, teisę apsigyventi -mo auka $7.50. .
Amerikoje. Visą laiką ji atkak-.Norintieji šiame. Užgavėnių 
liai siekė atsikviesti savo vyrą-Bankete dalyvauti, prašomi bi- 
Juozą ir duktetf Livijų. Po pen- rĮiętus įsigyti iš anksto, skambi- 
keriu metu Hemą, pafistiau, bu-mant šiais telefonų numeriais:

v... A; .-

Rąmonjb brkešt^s?į^niasj','šal- 
tą ir' kdratiAakirrėltė''7 dol/ 
:czR£^^adj\jftis,-telŽfy776^8688.

♦ Gifts Pafc'elsto.Lithuania
— SiuYitmiųpėi^antnubb-vė,
_ 'J ’   ' ’ J - ’  . 4 t «

ramčio „]

moms. .

pakėlimų, jjėra,—

nys.. Taisau laikrodžius, aukso 
ir. gintaro išdirbinius. Darau 
gintarinius žiedus. 3362 South 
Halsted St Tel. 523-2044.

* Chicagos Ah^fijo® A'TRrita- 
nįjos Lietuvių klubo UŽGAVĖ
NIŲ BANKETAS įvyks 1976 m. 
vasario mėn. 14 d.!7 Vai. 30 tnin. 
vakaro Jaunimo -Centro' didžio
joje salėję...' , i i /' i.- 
.; Meninę; programą " atliks so
listė Priide*icija Bičkienė.Ų

. šokiams gros orkestras “Vy
tis”. ' ■ ■ . .3 -

vo leista išvvktf j JAV. J. Li- j 
pas dabar dirba vienoje Inžine
rijos bendrovėje, OMftįktė studi-

Gaunami pirkti visuose dar®- juo j a keriifllk|.

•M.,K. Čiurlioniui minėti 
'komitetas Detroite, sėkmingai 
vykdęs;apsiimtus ir patikėtus 
uždavinius, paskyrė Naujienoms 
15 dol.. ir juos atsiuntė per A. . 
Sukauska. - -

v JŪSŲ LAIMEI •
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

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

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000. : . ^ — . ; £
, MODERNUS aukštu namas m 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėjMarquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800. .

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

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šii- 
tymas. nauja elektra, alumin. langai. 
45.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
<71.700.

VALDĮS .REAL ESTATE
2625 West 71st St.. TeL RE 7-7200

— Naujienas galima užsisa
kyti-telefonų,' • skambinant ad- 
mimstracijai. darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
progą Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai -pagal gautus pagei
davimus. lir. galimų skaitytojų 
adresus. j- ; ■

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT. 'A a
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
U BALYS BUDRAITIS \

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE
. TeL 254^551 -
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVE. 
TeL 257-5361

(Pr).

7^-.-.. Ut
F Thę Lithuanian American - 

■^mniuĮiity of the United 
t States, Incorporated

•r?;;rJAV:

Atidarą nuo- 7:00 iki '9:00 vai. vak. 
^kasdien; (nuo. pirmadienio •.iki penk- 

tądierVojm ,
295įV W; 63rdi SL, CHICAGO, 

ILL. 60629; ? TeL 436-7878

J TE R R A 
Brangenybės, Latlmxfilal, Dovanos 

"vkoma progoms:
3237 WEST «rd ST^ CHICAGO

. I - -< r, ’ •- ■- • : ■ ■

; < Telef, 434-4680 .

A Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. S063X Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pat vienlntelj
lietuvį kailininką 7^ pį 

Chicago je —- ntiitiif.

NORMANĄ

185 North Wabaah Areno* 
2nd Floor Chicąąo, UI. 6060 L

263-5826 
(įataigoc) ir 
677^489

(buto)

dienos metu LA 3-9084, 
’ vakarais 297-0108.‘v ’''

\ Klubo'Valdyba o -
/ v , , Wi

JEI “NAUJIENAS” TD 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
t . ŠVĮĘSA.

Real Estate. Notary Public. , 
; INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
isjevietijnai, pildomi pilietybės pra- 

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba. Ir Remontą*

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURANT

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis: Z 
> A. LAURAITIS 

4845 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefj REpubllc 7-1M1

give... ' 
M vV

HEART 
FUND




