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SEYCHELLES SALOMS NUTARTA
DUOTI NEPRIKLAUSOMYBĘ
Jei parlamentas pritars,-tai netolimoj 

ateityje visas salynas taps savarankus
LONDONAS, Anglija. — Praeitą ketvirtadienį ’britų minis- 

terių kabinetas nutarė duoti Indijos vandenyne esančioms Sey
chelles saloms pilną nepriklausomybę, jeigu parlamentas "patvir
tins kabineto nutarimą. : ' •-

Seychellers salos yra Indijos 
vandenyne, apie 600 /mylių į 
šiaurę nuo Madagaskaro salos. 
Salos yra apie 400 mylių atstu
mo j e nuo rytinį ųj Afrikos pa
kraščių.

Tai būtų paskutinė britų ko
lonija, kurią vyriausybė savo 
noru atsisako valdyti. Seychelles 
salos nedidelės, bet j.os turi stra
teginės reikšmės dabartiniu me
tu, kai sovietų valdžia savo ka
ro laivus siunčia į įvairias Indi
jos vandenyno vietas,.

Britai paruošė salas savivaldai

Britų vyriausybė iš anksto pa
ruošė salas nepriklausomam gy
venimui. Iš viso Seychelles sa
lyne yra apie 80 įvairaus dydžio 
salų. Visos jos yra apgyventos, 

\ bet didesni uostai įrengei tiktai
. ^keHo^^loąfeTffern^e^ke“ 
.^ Jiautpjas Vladas ^RąsęiaBskas 

buvo nuskridęs į Seychelles sa
las pažuvauti, jis tada labai 
gražiai aprašė žuvų gausumą ir 
vietos žmonių gyvenimą. Salų 
gyventojai daugiausia minta vai
siniais ' medžiais, . auginamais 
kviečiais . ir nepaprastai didele 
gausybė žuvies. < - f

Perleis karo bazes amerikie-
ciams. ■ -r---v •■■T. >-‘^2 ■■■’:.'.''.z-

BritĄ vyriausybė yra nutarusi 
perleisti amerikiečiams tris ląi- 
vyrio bazes Seychelles salose. 
Britų prekybos ir karo laivai su- 
todavo Aldabra, Farquhar ir Des
roches uostuose, esančiuose di
desnėse salose.

Britai ten buvo įsteigę kelis 
nedidelius .aerodromus, kuriuos 
amerikiečiai turės praplėsti, jei
gu norės naudotis.

Dabar salų reikalus tvarko 
premjeras James Mancham. Jei
gu parlamentas sutiks duoti sa
loms nepriklausomybę, tai da
bartinis premjeras gali būti iš
rinktas pi rmuoju salų preziden
tu. Visose Seychelles salose da
bartiniu metu gyvena apie 60,000 
žmonių. Britai šias salas valdė 
160 metu.

IŠ VISO PASAULIO

Ohio karo aviacijos muziejuje yra 80 įvairiausiu karo lėktuvu. Paveiksle matome 0-38F lėktuvą, 
Antrojo Pasaulinio karo metu Amerikos laivyno vartotą. Ne visi lėktuvai turi visas karo metu tu
rėtas dalis. Muziejuje yra specialist^* inžinierių ir mechaniką, kurie gali įdėti visas dalis, o jeigu 
jy trukiu, tai gali jas padaryti. Paveiksle matome du karo muziejaus specialistus,.taikančius' 
lėktuvui torpedoms leisti vamzdį. Kiekvieną metą Ohio karo aviacijos muziejy aplanko virš mi- 

l lijono žmonių. Atvažiuoja ne. tik amerikiečiai, bet ir užsieniečiai.

plačiai aptartas 
kolcnizavirr.es

. Kyla Standard
Oil pelnas

Nežiūrint infliacijos bei eko
nominio nuosmukio, įvairios ben
drovės vis dėlto sugeba padidin
ti savo pelnus ir išmokamus di- 
videntus. Pavyzdžiui, kaip pra
neša Standard Oil bendrovės va
dovybė, padidėjus pereitų metų 
kėtvirtame ketvirtyje ' pelnui, 
bendrovė galinti išmokėti ket
virčio dividentą iki 57% cento 
už kiekvieną bendrovės akciją 
— šėrą. iPrieš tai buvo moka
ma 50 cent, dividento už kiek
vieną akciją.

Standard Oil bendrovės pėl- 
nas gautas iš prekybinio verslo 
alyva Kanadoje ir už pigamin-'

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas pranešė, kad dar
bo departamento sekretorių vie
toje atsistatydinusio. John' T. 
Dunlop, jis paskyrė W. J. Use
ry. Dunlop atsistatydino nega
lėdamas sutikti su prezidento 
darbą liečiančių įstatymų.vetavi- 
mu. ■■ i s '

■ HOLLYWOOD, Florida. — Se
minole genties indėnai,, kuriuos 
prieš daugiau kaip 100 metų 
Jungtinių Valstybių kariuomenė 
išstūmė iš jų teritorijos, kurie 
per visą laiką*reiškė į tą terito
riją pretenzijas, pagaliau sutiko 
parduoti visą Floridą! Apie 300 
tos genties narių pasirašė suti
kimą priimti iš federalinės vai- 

Ldžios- IB -milijonų tdolerjų _kom- 
pensaciją už 32 milijonų - akrų 
teritorijos, tai yra beveik visa 
Florida. C -

TEHERANAS. — Kariuome
nės apeliacijų teismas patvirti
no mirtįes bausmę dešimčiai 
marksistų partizanų, nuteistų už 
nužudymą aštuonių asmenų, jų 
tirpė trijų Amerikos pulkininkų. 

: Nuteistieji, Jų tarpe viena mote
ris, bus sušaudyti. Prieš baus
mės įvykdymą, 'šachas Moha
med Rėža Pahlevi dar duos savo 
sutikimą. - '. -

LUSAKA, Zambia, Afrika. — 
Antikomunistinės Angolos pajė
gos ir Pietų Afrikos kariuome
nė, gautomis žiniomis, neatlaikė 
Sovietų remiamos visuotinės ata
kos, pradeda trauktis. Zambiją 
pasiekusios žinios skelbią, kad 
komunistų remiamas “liaudies 
sąjūdis” (IMPLA) užėmė mies
telius Čela, Santą Combo ir Am-, 
boiva, esančius Angolos centre..

LISABONA. - Portugalijos 
kariški lyderiai pranašė, kad pa
leisti iš kalėjimo trys stambūs 
prieš 21 mėnesį nuversto deši
niųjų diktatūros šulai — gene
rolas Kaulza de Arri ago, Dr. Ce
sar Modeira, buvęs vidaus reik, 
ministeris ir prof. Isachim Sil
va Cunga, buvęs apsaugos mi- 
nistėris.

PRINCETON, N. J. — Prezi
dentas Fordas ir senatorius Hu
bert H. Humphrey “bėga” į 1976 
metų rinkimus beveik lygiagre
čiai. Per visus JAV pravestus 
"šiaudinius rinkimus”, Fordą rė
mė 48 nuošimčiai, o Humphrey 
46%. Praeito gruodžio mėnesį 
Fordas gavo 51% , Hamphrey 39. 
Kai Alabamos gubernatorius 
George C Wallace pasiskelbė ir
gi kandidatuojąs į JAV preziden
tus — Fordas gavo 36 %, Humph
rey 37 ir Wallace 23 nuošimčius.

tus ir parduotus chemikalus. 
Vienok bendras metinis bendro
vės pelnas sumažėjo 18%, lygi
nant tai su 1974 m. pelnu.

; •

SESĖS IR BROLIAI LIETUVAI Į VIENYBĘ! 
Su atvira ir pilna meilės lietuviška širdimi šaukiame 
Jus Į vieninga darbą lietuviškos kultėros ir lietuvybės 

išlaikymo srityse .
Lietuvių bendruomenės darbo barai yrą-platūs: tik nuošir

džiai sųremkime pečius ir tuo užtikrinsime mūsų politinio paverg
tos Tėvynės vadavimo veiksnius, sudarydami jiems stiprų ir pa
stovų užnugarį; Lietuvybės išlaikymas tremtyje yra aukščiausias 
mūsų uždavinys ir pirmoji pareiga. Tarpusavis sugyvenimas 

-.ir.. Vienybė yra pagrindinė garantija. mūsn--4ai!Aų pasisekimui. ~ 
■ f '’Darbo pasidalinimas sritimis: Tėvų ^Krašto vadavimas — 
Altas ir Vilkas, vargstančių sesių ir brolių šalpa — Balfas, gi 
kultūros ir’-švietimo puoselėjimas, lietuvybės išlaikymas JAV — 
Lietuvių Bendruomenė. Bendruomenėje. — -bendradarbiavimas 
vienų su kitais, bet ne konkurencija sugrąžins mums vienybę ir 
darbų našumą*. • > .. ■ .:r-

Nežiūrint, kas ką sakytų, nežiūrint kas kaip mus teistų, mes 
einame ir eisime tikru ir teisingu keliu. Mes nepripažįstame ir 
kritikuojame bet kokį bendradarbiavimą su okupantu, o klystan
čius įspėsime ir nurodysime jų klaidas.

Reorganizacinės Lietuvių Bendruomenės-: konferencijos pri
imtas federaciniais pagrindais sudarytas naujasis JAV LB sta
tutas užkerta kelią atskiros grupės įsigalėjimui Bendruomenės 
vadovybėje, iškelfa reikšmę paskirų organizacijų, sudaro palan
kias sąlygas veikimui seniūnijose ir sudaro tinkamas sąlygas 
bendro darbo derinimui.

Tad kviečiame visas lietuviškas organizacijas ir kiekvieną 
pavienį lietuvį jungtis į atstatytos Lietuvių Bendruomenės 
derintą ir vieningą darbą! v

Valio viena ir vieninga — JAV Lietuvių Bendruomenė!
Valio mūsų sąjungininkė ir mūsų svetinga Amerika!
Valio kovojanti ir busimoji Nepriklausoma Lietuva!

su-

Jūsų JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba:

Pirmininkas.. ...
Vicepirmininkai

Protokolų sekretorė .. 
Sekretorius ..............
Iždininkas .................
Finansų sekretorius .. 
Informacija ........... ..
Jaunimo reikalams .. 
Švietimo vadovas .....
Nariai ..................... ......

Dr. Vytautas P. Dargis 
Dr. Vladas Šimaitis 
Kazimieras Pocius 
Mykolas Pranevičius 
Petras šernas
Ponia Aldona Kačinskienė 
Augustina' Orentas 
Antanas Balčytis 
Jonas Švitra'* 
Jonas Vaičiūnas
Panelė Daina Danilevičiūtė 
Ignas Serapinas 
Jonas Girdžiūnas 
Jonas Rutkauskas 
Petras šilas U

Nubausti erelių 
medžiotojai

Šįmet žiemos metu Illinojuje, 
Downstate Union ir Jackson 
apskrityse, buvo nušauta įstaty
mais apsaugoti plikųjų veislės 
3 ereb'aį. Valstybės atitinka
mos įstaigos paskelbė 2.500 do
lerių atlyginimo tam, kas nuro-

PAVYKO PADARYTI PAŽANGĄ 
ATOMO GINKLU KONTROLĖJE

Sekretorius sako, kad 
^ išlaisvintas Anaolos

BRIUSELIS, Belgija. — Sekretorius Henry Kissingeris, pa- 
tarėjų-.lyęlimas, šiandien baigė pasitarimus Maskvoje ir išskriddo 
į Europą^ Valstybės sekretorius sustojo Briuselyje, kad galėtų 
informuoti Siaurės Atlanto Sąjungos užsienio ministerius apie 
Sovietų Sąjungoje vestus atomo ginklų kontrolės pasitarimus.

Pats Kisingeris yra įsitikinęs, 
kad trijų dienųpasitarimuose pa
daryta, didelė pažanga atomo 
energijos ginklų kontrolės rei
kalu, bet dar liko visa eilė klau
simų, kuriuos teks aiškintis ki
tuose . pasitarimuose. Komunis
tų partijos pirmasis sekretorius 
buvo įsitikinęs, kad jam pavyks t 
išlyginti visus nesutarimus ir 
paruošti sutartį, kad js galėtų 
vykti į Washingtona ir pasira
šyti, bet taip neišėjo. Sovietų 
propagandos agentūros skelbė, 
kad Brežnevas, pasitaręs su so
vietų karo atstovais, Maskvos 
pasitarimuose padarysiąs nuo
laidų ir padėsiąs paruošti naują 
susitarimą, bet kai susirinko po
sėdžio, tai sovietų delegacijos at
stovai minėtuynuolaidų jų pasiū
lymuose nematė. Sovietų^ va
džios atstovai Aarė viską, kad į£-

vo surasti ir patraukti teisman. 
Jie gali būti nubausti 2 metų; 
kalėjimu ir 10.000 dolerių pi
nigine bauda.

Kiti “garbinti medžiotojai”, 
4 jaunuoliai, nušovė Kalėdų 
naktį 115 laukinių žąsų Mon
tanoje, Swan Lake tautiniame 
laukinių gyvių rezervate. Jau
nuoliai yra nubausti, kiekvie
nas jų, po 500 dolerių, apmokė
ti visas teismo išlaidas ir atsė
dėti 4 savaitgalius kalėjime. 
Jie taipgi neteko visų medžio
klės privilegijų bei lengvatų. 
Jiems dar gali atskirai kelti by
lą valstybės gynėjas.

žuvų ir laukinių gyvių tar
nybos biologas B. Dodd yra 
priskaitęs apie 882 plikųjų ere
lių, šią žiemą žiemojančių pa
lei Illinojaus upę.

dėl jų turimos kanuolės, iŠ lėktu
vo galinčios šaudyti į priešakį, o 
kai lėktuvas praskrenda, tai ji 
galinti šaudyti ir iš lėktuvo už
pakalio.

Amerikos delegacijos nariai 
nurodė rusams, kad šitas klausi
mas privalo būti aiškus, aiškiai 
formuluotas ir Sovietų Sąjun
gos atstovai privalo pasižadėti 
tokių lėktuvų ir tokių ginklų 
daugiau negaminti. Maskvos 
pasitarimuose sovietų valdžia iš
sisukinėjo, bet reikalo iš 
nesprendė.

Sekretorius Kisingeris 
mavo- Europos valstybių
terius apie pasitarimų eigą. Ki
singeris pastebėjo, kad padaryta 
didelė pažanga, bet nepavyko ap
tarti visos eilės n aujai* iškilusių 
klausimų, kuriuos teks aiškinti 
kituose posėdžiuose Brežnevas 
būtų norėjęs baigti susitarimą, 
bet nepavyko. Sovietų atstovai 
nepadarė tų nuolaidų, apie kurias 
sovietinė spauda kalbėjo.

Sekretorius Kisingeris infor- mokyklose sumaišymo santykis 
mavo susirinkusius ministerius 
ir apie pasitarimus portugalų |nas- I-

Planuoja JAV ir 
Ispanijos sutartį

MADRIDAS, Ispanija. — Ei
na pasitarimai pilnai JAV ir Is
panijos gynybos sutarčiai, Dik- 

! totorius Franko norėjo pasira- 
šyti su JAV pilną abiejų šalių 
gynybos sutarti, bet vy
riausybė neperėjo su pasitikėji
mo neturinčiu valdytoju tokios 
sutarties pasirašyti. Gen. Fran
ko, leisdamas amerikiečiams įs
teigti savo bazes Ispanijoje, no
rėjo abiejų valstybių gynybos 
sutarties, bet jos negavo, šian
dien,. pradėjus keistis sąlygoms 
pačioje Ispanijoje ir naujam ka
raliui pareiškus noro grąžinti 
"pagrindines piliečių laisvės 
Ję^LŠtoTg^’ento^ams, JAV su- 
liko vesti pasitarimus tokiai gy
nybos sutarčiai.

Pasitarimus vedančiai ameri
kiečių grupei vadovauja diplo
matas Robert MeClosky, kuris iš
skrido vakar į Briuselį, kad ga
lėtų pasitarti su sekretorium 
Kisingeris.

esmės

infor- 
minis-

1

bėdoje

Akcijų vertė kyla
Akcijų vertė, kad ir lėtai, bet 

pasišokėdama kyla j viršų. Ak
cijų prekybos stebėtojai mano, 
kad geros žinios iš derybų Mas
kvoje ir kad. atsiradus daugiau 
laisvo kapitalo bankuose ir pa
skolų nušimčiams krentant, ver
tybės popieriai, todėl ir suskato 
judėti, jų vertė kilti.

JAV sveikatos, švietimo ir 
pašalpų departamentas greičiau
siai nubrauks ir neišmokės Či
kagos mokykloms numatytų 
150 milijonų dolerių, nežiūrint, 
kad Čikagos mokyklų taryba 
sausio 21 d. nutarė patenkinti 
reikalavimus ir sumaišyti mo
kyklos visų rasių mokytojus.

Čikagos niokyklų taryba, pri
tariant mokytojų ir mokyklų 
vedėjų bei direktorių sąjun
goms. mano. kad mokytojų

1

I 
.3

Demonstracijos
5 prieš abortus

WASHIGTON, D. C. — Sau
sio 22 d. Vašingtone^buvo suva
žiavę mažiausiai iš 51 valstijos 
keli tūkstančiai amerikiečių, 
nusistačiusių prieš abortus ię. 
prieš abortų įstatymą. Demon
strantai su plakatais vaikščioda
mi prie Baltųjų ir prie kongre
so rūmų reikalavo, kad būtų

Įteisinfas konstitucinis priedas, 
draudžiąs daryti abortus.

Tuo pat laiku priešiškos gru
pės taipgi demonstravo, savo 
pasivadinusios tikinčiųjų susi- 

- vienijimas dėį teisių daryti abor
tus. Jų vadovas, bažnyčių ir 
piliečių lar^hos, ir metodistų 
unitų bažnyčios prezidentas 

, vyskupas James Armstrongas, 
pareiškė, kad prieš abortus nu
sistačiusi grupė siekia primesti 
kitiems savo moralinius princi
pus. įgb i

55 prie 15 būtų visiems priimti- 
’. y., kad mokyklose kartu 

išlaisvintos Angolos reikalu. Už- j mokytojautų .>•>' <• baltųjų pa
sienio ministerial nerodė didelio Įsės mokytojų ir 45r< juo- 
susidomėjimo Angolos ir kitų dujų. 
Afrikos valstybių klausimais. 
Jiems labiausiai rūpėjo Kisinge- 
rio derybos dėl atomo ginklų 
kontrolės, liečiančios Vakarų Eu
ropos apsaugą. Vienas kitas už
sienio ministeris atidžiai išklau
sė Kisingerio pasakojimų apie 
derybas Angolos ir strategijų 
ginklus, bet didele dauguma Af
rikos klausimu nesidomėjo.

Sekretorius Kisingeris, infor
mavęs Briuselyje susirinkusius 
užsienio ministerius, skrenda į 
Washingtoną, kad galėtų infor
muoti prezidentą Fordą ir sau- 

chloride.kiekis susijungęs su ki-' gurno tarybos narius apie Mas
tais chemikalais gali pasidaryti, kvoje vykusias 'atomo ginklų 
vėžio pradininku, ši studija yrakontrolės reikalus, o kongreso 
ištisai paskelbta Amerikos Che- atstovai nori iš jo patirti, kas 
mijos Draugijos žurnale Analy- susitarta dėl kolonizuojamos An- 
tical Chemistry. golos.

WASHINGTONAS. — Vinyl 
chloride, vėžį sukeliantis che
mikalas, pirmą kartą rastas ci
garečių dūmuose, kas mokslinin
kuose sukėlė įtainma. kad pana
šūs chemikalai susidaro ir kito
kią augalinę medžiagą deginant. 
Tyrinėtojai tačiau abejoja, kad 
cigaretės dūme rastas vinyl chlo
ride tokiais mažais kiekiais ga
lėtų sukelti vėžį, nors kito moks
lininko nuomone ir mažas vinyl

Mažiau kaip pusė iš 671 Čika
goje veikiančiu niokyklų jau tą 
santyki ra atsiekusios, kai jos 
pakakino f969—70 m. teisin
gumo departamento reikala
vimus.

SPRINGFIELD. Gub. Wal- 
kerio biudžeto dir. I.. Schaeffer 
pareiškė, kad sumokėjus visas 
valstijos skolas. Illinois gali pasi
rodyti besąs 90 milijonų dolerių 
“skylėje”. _

Galinins lietus, 
Saulė teka 7:11, leidžiasi 1:54.
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protestus. Į tai nieko nebebuvo 
atsakyta. . .

VL Steponavičius.. karštai, gy-

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

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

sunaudoti Marijos Bosienės už
kandine, kuri, Berods, veikė visą 
laiką. .'.'i O; Algminienė

NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

orau 5 u p.cuiįn

Atstovai prie Baltų . Federaci
jos: Algirdas Januška ir Tadas 
Lukas, kurie buvo rinkti dviem 
metams. Dabartiniu metu veik
lai sušlubavus, ką nors jie tu
rės daryti, nes latviai, užsigavo, 
o estai visai atsisakėį’nes vado
vybė būdama lietuvių rankose 
jokios veiklos nedarĄ.

Revizijos komisiją1,1976 me
tams sudaro: Juozas Grabys, Ge
novaitė Fedarienė ir Vincas Ja
nuška. Atrodo, kad naujoji val
dyba 1976 metams yra gana sti
pri, tad ir lauksime iš’Jos gyves
nės veiklos, tik reiktų Užmiršti 
visas politines rietenas ir neno
rėti vienas kito kišti j savo po-' 
litinį maišą. ~ S ■

Naujoji valdyba, savo posė
dyje. nutarė 16-tos Vasario mi-, 
nėjimą rengti š. m. Vasario 15 
d., tuojau po pamaldų-su atitin
kama programa ir kavute.

Kazys Beniulis, 
Senas nįbjienietiš

Ohio valstijoje, Wright Petterson aviacijos bazėje, yra pats seniau
sias ir didžiausias Amerikos karo aviacijos muziejus. Kiekvieną me-, 
tą tą muziejų aplanko virs milijono žmoni y, susidomėjusiu karo avia
cijos evoliucija ir pakaitomis. Paveiksle matome trimotofj Junkers 
lėktuvą, naudotą dar prieš Antrąjį Pasaulinį k^rą. Šis vokiškas lėk
tuvas turi visas dalis, tinka skridimui, jeigu atsirastą lėktuvą pa

žįstantis lakūnas.

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

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

U.S. Savings Bonds. 
Maturityat5 years, 
10 months. If you don’t
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LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, išrkur yra kilęs Lietuvos vardas, net 

mažai kas šj klausimą studijavo.; Apie lietuvių tautą ir* lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose, atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. i

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno-žodžio metrikaciją, ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir .parašė 52 psl. khygė- 
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO .KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelėjums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: ■ s . ‘

j NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, HI. 60608..
• -V-?.’ A *- - ... _ ' - ' . ' '

Konsulas. atsakė, kad jis nieko 
nežino, nes nėra pranešta iš sos
tinės.

Susisiekęs su Užsienio Reika
lų Ministerija, Petisne gavo at
sakymą, jog valdžiai nieko nėra 
žinoma ir Didž. Lietuvoje ramu. 
Tuo tarpu, vietos vokiečiai su po
licija suorganizavo pasipriešini
mą-. Buvo susišaudymų ir su
žeistųjų iš abiejų pusių. Žuvo 
keli lietuviai.

Lietuviai kovotojai, kad ir 
ūkiškai apsirengę — neunifor- 
muoti užėmė įstaigas^ taip pat 
apstatė sargyba ir prancūzų ko
misaro būstinę, nieko neįleisda- 
mi įeiti, nei išeiti.

Sukilėlių štabo viršininkas Jo
nas Budrys asmeniškai įteikė ko
misarui Petisne raštą, reikalau
damas jam perduoti įstaigą ir 
pačiam pasitraukti. Komisaras 
pasisakė, laukiąs žinių iš savo 
valdžios. Pagaliau prancūzai pa
sitraukė. Sausio 15 d. prieš 
53 metus atšvęstas pakilaus 
džiaugsmo laimėjimas. Tie pa
tys sukilėliai nebe ūkiškus dra
bužius .vilkėdami paradu žygia
vo, bet Lietuvos karininkų ir 
puskarininkų uniformose, su jais 
drauge.ir..Lietuvos studentai ir 
kiti jaunuoliai’.

Paminėjimas, baigtas Alfonso 
šidagio dainomis. Beliko tik. pa-

m^nencą.
Bonds matare m less than six years, 
Nov "R Bonda pay feterwt whoa held io
W 5 year*. 10 aMMtha (4% tba ftnt year). hah in 
replaced if lo< tolau or dertroyad. Wkaa paorfad 
eaa ba eaabad at yoer bank. Iwbrnt b net —h>rt 
atata ar local taxaa»«Bd MaaaL ha*, aaqr fe*

umctytos didelės aydros, išėjo mažas lietus
te. Lietuviai, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės rėmuose, nebesu
telpa! Stipriai ėmė reikštis po
litiniai kromeliai, kurie savo as
meninius reikalus bei politines 
partijas ėmė kelti aukščiau vi- 
sako. Atrodo, kad tie nenuora- 
mos vadinami “frontininkai’, no
ri visus sukišti į savo maišą. Tai 
kam bereikia tos vadinamos 
PLB-nės, į kurią buvo numatyta 
sutalpinti visų pažiūrų lietuvius ? 
Kad tokia nesugyvenimo liga pir
miausiai pasirodė Amerikoje, tai 
mums kanadiečiams tik tektų 
juos stebėti. Jei yra ligonis, at
siranda ir daktaras ligai pagy
dyti. Reikia tikėtis, kad atsi
ras daktaras ir amerikiečiams 
lietuviams. Bet žinokime, kad 
liga yra biauri, ji plečiasi, o kar
tais ir geriausi daktarai jos ne
begali pagydyti.

Spaudoje pastebėjau, kad pa
naši liga-jau persimetė ir į mū
sų Kanadą. Tai politinės bacilos, 
kurias reikėtų* rauti su visomis 
šaknimis iš mūsų tarpo. Nors 
panašią ligą jau senokai paste
bėjau ir Kanadoje per vietinius 
laikraščius, net ir savo apylin
kėje, bet vis netikėjau. Tačiau,

nu šių metų Nr. 1 ir man į akis 
krito korespondento S. Pranckū- 
no straipsnis: “Besikeičią apy-<. 
linkės pirmininkai”. Jis puikiai 
aprašo, kokios politinės rietenos 
vyksta Toronte. Kaip nušali
nami KLB-nės apylinkių pirui- 
ninkai, lyg koldąs magiškos laz
delės mostelėjimais. Tos viršų-, 
nės vis galvoja, kad žmonęs nėr. 
pastebi ir. kad jie. vis -lieką tei
sūs. Dar prisimenu nesenai su
keltą pagromąpriešToronto apy
linkės Karpio vadovaujamą-val
dybą. Nors -perversmininkai ir 
perėmė vadovavimą, bet vėliau 
jišlakštė kur kas sau. Barėsi, 
“tprovojosi” per valdiškus teis
imus, o kur jie šiandien ?, Perei
tais metais skaičiau žinutę iš 
■London, Ont., kur KLB-nės ne- 
beišsirinko valdybos. Pavedė ją' 
-^sudaryti vienam asmeniui. Ki
tur irgi tas pats. Tai kas, vyru
čiai, su mumis darosi ?. Greitai 
niekas nebenorės eiti dirbti, nes 
. visiems jaų iki '. kaklo ' Įkyrejio

I£BARST£ čou enlai 
PELENUS

HONG K(WG.- 
tę trukusiam gedului dėl liau
dies Kinijos premjero čou Enlai 
mirties pasibaigus, joz pareigas, 
einantis Tenę Rsiao-ping pra-- 
nešė, kad- “draugo Čou, kurs vi
są savo amžių pašventęs komu
nizmui, kurs buvo pavyzdys yi- 
sai partijai, visoms ginkluotoms 
pa jėgoms ir liaudžiai visame 
krašte, pelenai buvo išbarstyti 
mūsų tėvynės upėse ir žemės e, 
kaip velionis prieš mirdamas* pa- 
geidavo”. i - v

PATTY HEARST VĖL f 
APKLAUSINĖJAMA -t

SAN FRANClSKO. — Bostono 
psichiatras dr. H. Kozėl, teismo 
sutikimu ir priešaraujant Pat- 
ty Hearst gynėjams, vėl pradė
jo apklausinėti Kalifornijos laik
raščio savininko dukterį kalėji
me. JAV apylinkės teisėjas O. 
J. Carter įspėjo gynėjus, jei Pat
ty nebendradarbiaus su teismo 
skirtais psichiatrais, tikslu nu
statyti kaltininkėj protinį sto
vį, teismas neįeisiąs gynėjams 
pristatyti jų parinktą psichia-

nipegas neatsilieka. Pradėjo 
Jsirgti partinių'kroinelių ligai Jau 
jantri metai nebėra bendruome
nėje sutarimo. Reikia pasakyti, 
jrie tik bendruomenėje,*bet ir pa
rapijoje. Antri metai, kaip mū
sų B-nės vadovai pažeidinėja mu-, 
įsų Tautos interesus, o ypatin
gai mūsų sostinės Vilniaus klau
simu. Iš lietuvių ima juokttis 
net ir svetimtaučiai. Viename 

’subuvime B-nės nariai išreiškė 
.1975 metų valdybai nepasitikė
jimą. Reikalavo atsistatydinti. 
Vadovai išsišaukė atstovą iš To
ronto dr. Vyt. Čepą, kuris perė
mė susirinkimui vadovavimą, lyg 
Winnipegas nebeturėtų žmogaus 
vadovauti susirinkimui. Tai ar 
ne pajuoka? Nors dr. V. Čepas 
ir apramino susirinkusius, bet 
atrodė, kad numatytas visuoti
nas narių susirinkimas bus bau
ginantis. - Bet taip nėišėjo.

Pereitų metų gruodžio 7 d., 
lietuvių parapijos salėje, buvo 
sušauktas visuotinas narių su
sirinkimas, kuriam, pirmininkau
ti buvo pakviestas Kostas Stri- 
kaitis, o sekretoriauti Bronius 
Vaičaitis. Atrodo, kad ir opozi
cionieriai jau iš anksto numatė, 
kad šiam susirinkimui vadovau
ti reikės stiprios rankos, o gal 

į kai kuriais kitais sumetimais, 
taip buvo padaryta, bet grei
čiausiai, kad tie frontininktų pa
kalikai benez bus apsirikę.

į Susirinkime labiausiai buvo 
'diskutuojamas Vilniaus klausi
mas. Kodėl 1974 metų Folklo- 
ramoje lietuvių paviljonas buvo 
pavadintas Kaunu,, o ne sostine 
Vilnius? Diskusijose buvo labai' 
kvailų aiškinimų, o ypatingai, 
kad niekas nenorėjo prisipažinti 
kaltu. Kitu klausimu ėjo- disku
sijos kieno ir kokiu tikslu buvo 
iškviestas iš Toronto dr. Vyt. 
Čepas ir kodėl bendruomenei da
romos bereikalingos išlaidos.

Pirmininkavęs K. Strikaitis iš
kėlė klausimą, kodėl valdybos 
p-kas A. Eimantas ir vicepirm. 
L Grabys neatsakė j spaudoje 
kaitinimus Winnipeg© apylinkės

valdybai, dėl Lietuvos sostinės 
Vilniaus pakeitimo Kaunu. Bę 
to, jis paaiškino, kad valdyba ne
buvo kalta, nes 'p-kas nešaukė 
valdybos posėdžio,'Šio reikalo ne-imu pasaulio kraštuose. Antanas 
svarstė, bet yienaą pats savo ini- Kevėža skaitė .savo pritaikytą 
dątyva tai padžiš/met nekreip- poeziją. ■ -
damas dėmesio į jam pareikštus p Ona Algminienė,-Klaipėdos su- 

t m...■_«.». lęflįmojmefu tarnavusi Lietuvos
Konsulate, pasidalino savo prisi
minimais į “Firmąjį^pasaulinį ka- 

vokiečiams pralošus, Prancū
zija. okupavo .-Klaipėdos Kraštą. 
Lietuvos .valdžia dėlto į protesta
vo. su jrodymais, jog tai Lietuvos 
žemė,.betrvęltuį,. Tada buvo su
sitarta šu Mažosios Lietuvos pa
triotai veikėjais Klaipėdą atsi
imti, jėga. . T '•?

Kada būriai šautuvais gink
luotų, vyrų pasklido miesto gat
vėmis su plakatais ir su Lietu
vos vėliava, reikalaudami nuim
ti okupaciją, prancūzų komisa
ras Petisne skambino. Lietu vos 
konsului, kad čia dabar darosi ?

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygonps. 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinslęas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra aa ūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

• kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
>įpuola 300 psl. Kaina 7 dol,

ČIKAGIETfcS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 

j Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbai girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

0. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. . $3 00.

O. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
loriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas žemaitis, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
HA psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atsHanlrant darbo valandomis arba užsakant paitu Ir pridedant 
*eki ar pinigine perlaida.

SO I) Y B y 17EV ELĖ o
irKu uura g/azesmo apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 

Kiekvienai lietuvis didžiuojasi savo' pievele. Amerikoje ne 
gahina gražias sodybų pievelės; išauginti. Reikia, patyrimo, 
yra išėjus: nedidele 40 pusiapiii agronomo A Šeštoko «.nygele 
Mimas* '' -

'iiiašy’a viskas,kad liečia, pieveles Aprašyta kaip 
kaip žemę tręšti’ ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

Užvažiavusieji gąli knygelę įsigyti už $1.25. Jeigu 
r ’o to u gyvena arba nenori užvažiūoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
ha Aignėy Orderi n mes knygelę, jam pasiųsime Pinigus prašome 

Adresu

"4"
Į L*

pažeidimą. Jis nupasakojo apie. 
kovas, dėl Vilniaus, iki kol želi-, 
gowskis.. klasta, jį užgrobė... Ba
to,'išsamiau nusakė,- apie lenku, 
kareivių žiaurų elgesį su lietu
viais-. Jo sūnus yra aldermanu 
prie miesto savivaldybės. Janu 
tarpininkaujant Winnipege,,.vie-. 
naš gražiausias mieste Blvd., 
ties parlamento rūmais, buvo pa
vadintas “Lithuania” Blvd.

Toliau, kalbėjo Br. Vaičaitis, 
kuris pasiūlė rezoliuciją: “Atei- 
,tyj e v rųoManįt Fol^or^rita. 
kitokį tauįębių-pąsįrodjnną, 5yin- 
nipego Lietuvių B^nes visuoti
nas narių susirinkimas įpareigo
ja B-nės valdybas lietuvių pavil
joną pavadinti Lietuvės sostinės 
vardu Vilnius. Nut&nmas pri
valomas .visoms ateityje. būsi
moms valdyboms”. Rezoliuciją 
priimti pasiūlė T. Lukas ir kiti. 
Rezoliucija susirinkimo vieribal- 
šiai priimta. Tenka, pastebėti, 
kad susirinkimas priėjo darnio
je nuotaikoje, neminint vieno ki
to karštesnio išsišokimo.

Po to, buvo išrinkta-1976 me- 
tams valdyba, kuri 1975 metų 
gruodžio 14 d. savą-posėdyje 
pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: Bronius Vaičaitis—pirmi
ninku, Mečys Šarauskas — vice- 
Dirm., K. Strikaitis' —: sekreto-' 
riur Valentinas Rutkauskas ■— 
iždininku, Juozas Demereckas 
Tautos Fondo įgaliotiniu, Tadas. 
Lukas — šalpos Fondo atstovu 
ir 16-tos Vasario gimnazijai 
remti būrelio atstovu.--,

W '''TPEG» Manitoba__ Ma
na ■’ nesuklysiu sakydamas, 
jog -A Winnipege esu pats se- 
nia sias laikraščio Naujienų 
skaiHtojas ir korespondentas, 
žinoma, kad kiekvienam žengiant 
į am'iaus galą atsiranda vieno
kių a- kitokių negalavimų. Tai
gi, tas atsitiko ir su manimi. 
Staiga apsirgau, o liga noromis 
nenoromis nuvedė į ligoninę, ku
rioje teko prabūti keletas savai
čių. Labai dėkoju savo drau
gams. pažįstamiems ir kitiems 
prijaučiantiems mane gulint li
goninėje ir taip gausiai aplan
kiusiems. Grįžęs iš ligoninės su-’ 
nega’avau viena akimi. Vėl te
ko g-į:ti į ligoninę operacijai. 
Šian 'ien jau pradedu jaustis ge
riau, gerokai praregėjau ir at
rodo. kad su savo laikraščiais vėl 

<užvesiu artimesnius santykius 
•t. y. -radėsiu ką nors plačiau ra- 
žinėti. Kad ir silpnokai, o vis- 
ti^ skaitau savo mylimas Nau- 
.jrenas, kartu nepaleisdamas iš 
;akių ir kitos*spaudos, o ypatin
gai’lietuviškosios — Kanadoje, 
i f e'-damas spaudą, pastebėjau, 
jkad mūsų lietuviai JAV-sę ėmė 
žiauriai piautis, lyg tai vienas 
kitą norėtų -paskandinti šaukšįikaip tik nesenai, gavau Naujie-

Sekmadienių palietes Lietuvio* Sodyboje 
j Kaix naujų metų pradžia gy- 
. venama naujomis viltimis, tai 
mielą buvo sodyboje sausio 11 d. 
susilaukti viešnių kultūrininkių 
iš Cicęro: p, Kąsųbienę ir Palio
nienę. Atsilankė ir Naujienų 
redakt. Juozas Pronskus. Pažmo- 
nįtū vadovavo jaunosios kartos 
ątstovąs AĮėksąs JKrumpĮjauskąs.

Dr. Adomavįčius' patiekė ži
nių iš sveikatos srities. A. Ke
vėža skaitė savo, poeziją. Juzė 
Marinienė padainavo senovišką 
dainelę. Mokytoja’ ir poetė. p? 
Kašubienė pradžiugino lyrine po
ezija; p. mok. Palionięnė — dai-

l nom ir deklamacija. AL Kfump- 
’ liauskas paskaitė- vertimą — iš
trauką iš Solženicyno knygos 
“Gulago Archipelagas”. Pažmo- 
nys. buvo gyvas ir pasikalbėji
muose. , , , ,

Sausio 18 d.t kad ir mažame 
būrelyje buvo paminėtą Klai
pėdos Krašto atvadavimo sukak
tis. Kaip analogija šiam kovos 
žygiui, dr. Adomavičius parodė 
istorinę filmą iš Šveicarijos ko
vų dėl. nepriklausomybės. Balys 
Brazdžionis prisiminęs Mažosios 
Lietuvos (Klaipėdos Krašto) ryž 

.tą, perėjo prie dabarties sukili-

'T

L KŠ'YGA,r;^ARj^TA^>MEHJĖ-

'r LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
Dr. Daubaras.. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis

ta Chieagojeį 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
<hų: Žemes Jųkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II-dalis: žemės 
--ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
£ nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
: mų ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 

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 
I absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa

saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su. tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 

c‘rmai Tėvynei Lietuvai”* .
Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

TGaunama Naujienose.
į* čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

^I7:n So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
,4 ■ ; *
v Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

NAUJIENOS
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PASAULIO LIETUVĮ PASKAIČIUS... .1 

ar kokiais kitais vaidais.
“Pasaulio lietuvyje” nekelia

mas kad ir toks klausimas, 
kodėl JAV Lietuviu Bendruo
menė iki šiol, vis dar tokia ma
ža organizacija, kodėl ji nėra 
apjungusi didek-s dalies lietu
viškos išeivijos ir nėra išaugu
sį j Bendruomenę, tokia šio žo
džio prasme? Kodėl tiek mažai 
rašoma šiame biuletenyje apie 
lietuvybės išlaikymo proble
mą, ir -tiek mažai keliama su
sirūpinimo lietuviškos kultū
ros veikla ? Tiesa, jame nema
žai Bendruomenės vadų pasi-Į 
gyrimo apie politinę veiklą, bet 
dar daugiau kaltinimų ALTos 
institucijai.

Nemažai prirašyta apie jau
nimo kongresą. Atrodo, kad 
tuo bus padarytas didžiausias 
jaunimui atlietuvini m o stebuk
las, kuris įsijungs į pavergto
sios Lietuvos laisvinimo veik
lą. Baigusieji mokslus ir gerai 
įsikūrę sukraus tūkstančius lie
tuviškiems, poreikiams, bet iš 
Visų tėn poleminių straipsnių 
kyšo išvada, kad jei nebūtų 
ALTos, tai Bendruomenė žy
dėtų ir ji kur kas daugiau nu
veiktų.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos leidžiamas biu
letenis “Pasaulio lietuvis”, re
daguojamas St. Barzduko, aiš
kiai rodo, kokia didelė krizė 
šiandien yra JAV LB. Tai aiš
kiai matoma paskaičius 1975 m. 
lapkričio — gruodžio mėnesių 
minėtą biuletenį. Tik deja, nė 
vienas1 j anie įtalpintas straips
nelis iš esmės nekalba apie tai.

y Norint gi, sužinoti dėl ko 
Bendruomenė ėmė skilti, jame 
nerasi objektyvaus paaiškini
mo. Straipsneliai Slaugiau skir
ti polemikai, o ne Bendruome
nės. . problemoms nagrinėti. 
Man rodos, kad Bendruomenei 
gelbėti turėtų būti išeivija ob
jektyviai informuojama, bū
tent — viešai iškeltos priežas
tys negerovės, dėl kurių ji 
nuriedėjusi krizėn, ir dėl ko jo
je reikalingos reformos;

■ Bet apie tai nė žodelio. At
rodo, lyg būtų St Barzdūkas 
apimtas baimės,^ kad išeivija 
pasaulyje nesųžinptų apie JAV 
LB vykstančius nesklandumus. 
Matyt jo manymu, gal tai ge
riausia būsią pridengti tyla, ar
ba joje atsiradusius negerovių 
kėlėjus išvadinti skaldytojais

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
• NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 metę 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

Mokama 1 metų 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

sEl/i 0/ 0N Jnvestment

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
IG-tos dienos duoda, pelno dividendą už visą mėnesį.

į C DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. .'T:

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

PER ANNUM 

$5000 or mon 
minimum 

. 30 months

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE,)

A. SVILONTSi

e karo aviacijos muziejuje 
Karo, metu šis lėktuvas b 

rys lėktuvai visame paša ui 
kurių nesalima ių gauti. ( 

atyti britu naudotą Sopwith 
Clerget motorą. Inžinieriai 
vams statyti, pastatys tikrą 
naj galės pastatytu lėktuvu

Ohio valstijoje įsteigtame karo aviacijos 
lėktuvą Sopwith Camels. Karo jmetu sis 
svarbus, bet yra tiktai trys lėktuvai 
yra padėtas į muziejų, iš kurių 
vų muziejus nutarė pasistatyti bi 
įdedant t jį prancūzišką 
britų planais šiems 

lėktuvą. Patyrė lakūnai galės

stata brity karo * 
nepaprastai 
Kiekvienas 

Ohio karo Jėktu- 
i Camels lėktuvu, 
, besivaduodami 
Sopwith Camels 
paskraidyti.

■ ■ ■ i ■ ■■.' .

švietimo Taryba, fik jos pada
liniai, paski tiems tikslams....

ALTa kaip tokia nereikalin
ga, nes ji dublikuoja veiklą ir 
kelia įvairių (keblūmų. Bet 
norėčiau jo paklausti, ar Bend
ruomenė nedublikuoja veiklos 
ir ar nekelia keblumų? '-Man 
atrodo, kad ji yra toji, kuri 
šiandienkišeiviją skaldo, kuri 
vieton lietuviškosveiklos, 
blaškosi politinės veiklos ba
ruose. . '.

Bet tokis kun. J. Vaišnio sam
protavimas dėl ALTos egzis
tencijos. jnėra naujas.. Gaila, 
kad jis -rado vietą; “Pasaulio 
lietuvyj.e’į. Tokių ir y. panašių 
svaičiojimų prirašo ALTos prie 
šai ir okupanto spaudoje. Ar 
gi verta šiame biuletenyje kar
to Ii mūsų tautos okupanto už
mačias? . -

Arba ir vėl, Algio Rugieniaus 
pranešimas. Ir ko jis jame ne
prirašė ir kokių kalidingų iš
vadų. neką padaręs? Mat, jis 
pastebėjo;' kad vieniems Tary
bos nariaAns rūpi Bendruome
nė, o kitiems tik ALTa.

Man gi, rodos, kad reikėtų 
labai -apgailestauti ir < paklausti, 
kodėl.ne visiems Tarybos na
nisms turefų/rūpėti ALTos ins
titucija ? Julrjos tiesiogi nis už 
dayinys rūpintis tautos laisve 
Mano nuomone, , tokiems Tar 
bos nariams, kuriems tautos lais 
vės reikalas nerūpi, neturėti 
būti vietosj.ir .Bendruomenėje 
Juk jei visų pareiga jai padėti 
tai tuo labiau Tarybos nariam 
reikėtų rūpintis ta institucija 
kurios veikla yra skirta Tauto: 
laisvei. Ar būtų pakenkta Bene 
ruomenei, jei jos Tarybos na 
riai ateitų padėti tokiai insti 
tucijai, kuri vadovauja Lietu 
vos laisvinimui.

Algis Rugienius šaukia, kač 
Bendruomenė nėra eilinė orga 
nizacija. Noriu jo paklausti 
tai kas gi, jo manymu, yw 
Bendruomenė? Ar ji yra lietu- 

|vių tauta? Bet kas tokiai jc 
sampratai galėtų patikėti? Juk 
ji aukščiau vadinosi Tremtinių 
organizacija, rkurios nariais yra 
tik tie, kurie pareiškia savo va
lią jai priklausyti.

Ji šiandien Amerikoje savo 
apimti yra' labai maža. Tik la
bai maža lietuvių didelė yra 
pareiškusi savo valią būti jos 
nariais. Didelė lietuvių daugu
ma nėra jos nariais ir nemano 
jais būti. Gi, įvairių lietuvių 
JAV organizacijų- atstovai su
daro politinę: instituciją, vadi
namą ALTa, kurios tikslas 
pavergtos Lietuvos laisvinimas. 
Bendruomenė šių organizacijų 
savo vykdomais rinkimais ne
apjungia. ji jų nesuburia po 
savo stogu. Pagaliau sunku su
prasti, kodėl Bendruomenės 
atstovas negalėtų įsijungti į 
ALTos institucijos narių sąsta
tą ir jai padėti politinį laisvini
mo darbą dirbti? - ,

Algis Rugienius nemato rei
kalo, susitarti ir išlyginti Bend

• z X

Jame prirašyta ir tokių su^ 
manymų, kuriuose peršama 
perorganizuoti laisvinimo veiks 
nius. Mat, turėtu išnvkti tie 
mūsų laisvinimo veiksniai, ku
rie iki šiol veikė. Ir būtų su
kurtas Bendruomenės naujas 
kažkoks veiksnys. Tokie sam
protavimai surašyti 1975 m. 
anketoje, kūpą užpildė litua
nistinės jaunimo studijų dėsty
tojai. r ' . • -

Joje yra įvairių samprotavi
mų, siūlymų, -bet. iš jų vieno, 
tokio svaičiojimo pareikšto 
kun. J. Vaišnio SJ negaliu nė- 
paminėti. Jis savo atsakymu 
pasirodė esąs totalus ALTos 
sunaikinimo skatintojas.

Tiesa, jis pripažįsta, kad 
‘‘ALTa praeityje nuveikė tik
rai didelius darbus Lietuvos ge
rovei, bet dabar, ypač kai 
Amerikoje turime VLIKą, AL 
Tos institucija darosi nereika
linga — tai įvairių keblumą 
teikiąs duplikatas'’ (mano pa- 
br.). _ / g ; T:T
J JBasakytaJfoihipavSrL aiškiai, 
kas rodo, kad jis yrą įsirikia
vęs į tų Jeiles, kurie ALTą no
ri sugriauti. Jo. galvoje vaide
nasi mintis,. kad aukščiausioji 
institucija. visokiems lietuviš
kiems reikalams; turėtų būti 
PLB Valdyba. O VLIKas ir

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

MEMBER

LUlf

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year min. 

ntūiiKiks vadų padarytu joje 
.nesklandumų, kurie nuvedė 
prie jos suskilimo. Anot jo, 
samprotavimo, toks tarimasis 
būtų tik anarchijos toleravi
mus. Todėl jis gieda'tą pačią 
giesmelę, kaip ir visi kiti AL 
Tųs griovikai, nes girdi, tokiu 
tariinosi būtų nusikalstama 
Bendruomenės demokratiš
kiems principams. Rėorgani- 
zatorių reikalavimas yra, jo 
manymu, tik maskuotas pat
riotizmas. Tat, ko gerti galima 

Į tikėtis, jei jos Atidai tokiais 
samprotavimais yra nuklydę į 
kreivus kelius.

Jis kalba ir apie J— Gailą, 
kaip apie drąsų idėjų skelbėją. 
O varge t Kas gi dar nežino, kad 
šis vaduitas yra padaręs Bend
ruomenei neapsakomai daug 
žalos ir kad jis yra jos suskai
dymo pradininkas. Tuo tarpu

A. Rugienius šaukia, kad 
Bendruomenė nebus 12 ALTos 
organizacija. Ji tik tada ateis 
ALTos pagalbon, kai ji nebus 
vadinama organizacija ir ta
da ji kartu veiks su ALTa lais
vinimo darbą.

Bet. gi, jis klysta, politinio 
darbo negali dirbti paskiros or
ganizacijos. Taip pat negali ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
pagal iš anksto susitarimą. Jos 
veiklos baras — lietuviškoji 
"kultūra. Politinį- laisvinimo 
darbą vykdo ALTa. Laikan
tis Ą. Rugieniaus galvojimo, 
galėtų reikšti pretenzijas ir ki
tos organizacijos, susivieniji
mai, federacijos veikti šioje 
srityje kiekvienas sau paskirai. 
Juk tai yra organizuotos lietu- 
vių-.-tautos'dalys. Kam gi dar 
neaišku, kad ši veikla turi bū
ti centralizuota į vieną veiksni 
ir veikiama jo vieno vadovybė
je. Jo pranešime pasigendama 
ką Bendruomenė yra konkre
taus nuveikusi lietuvybei išlai
kyti? Atrodo, kad jam ši sri
tis vra tik antrae’ilis reikalas.

Taigi; jei Bendruomenės va
dai, kurie panašiai galvoja 
kaip A. Rugienius, tai negali
ma tikėtis joje vienybės. Vie
nybės negali būti jau vien dėl 
to, kol jos vadai bus priešiškai 
nusistatę ALTos atžvilgiu. Kas 
būdingay -kad jie vengia ;kal- 
bė.ti apie Jas priežastis,. kurids- 

Taupykite dabar

sumos

neša

VERSA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

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

1800 So. Halsted St ' Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

Taupykite dabar.

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

. -J -k
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Bvndi uoMiciic nuveik* prie sti-j 
'kilimo. I

“Pasaulio lietuviui” užkliu* «
vo ir ALTos VIII Kongreso pla
katas, kuriame buvo užrašytas 
toks šūkis: “Eikime Lietuvos 
laisvės kovos keliu vadovauja
mi Amerikos Lietuviu Tary
bos!” Kas gi jame blogo? Juk 
ALTos yra pagrindinis uždavi
nys kviesti visus įsijungti į lais
vinimo veiklų. Kodėl toks kvie
timas turėtų sukelti kam nors 
pasipiktinimų, arba iš jo pasi
tyčioti ?

Man rodos, reikėtų tik pasi
džiaugti, kad ALTa jau kelin
tas dešimtmetis sėkmingai sa
vo veiklų vykdo. Jei kam toks 
šūkis nepatinka, tai tas tik pa
rodo, kad tokiems bendruo.- 
menininkanis rūpi, kad siaura 
grupelė viską paglemžtų, taip 
kaip ji darė iki šiol.

Bet iš anksto juos užtikrinu, 
kad JAV to nebus. Išeiviją 
jiems neleis sugriauti ALTą. 0 
paskirimas K. Jankūno būsi
miems rinkimams tvarkyti yra 
nedovanotina klaida, nes dėl 
jo vieno tenka atsisakyti to

* ■ _

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲLIETUVIŠKŲ į

KNYGŲ ISTORIJA j
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, į 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose ;**

Abi knygas gausite, pinigus-pasiysite tokiu-adresu:

; NAUJIENOS j
; . 1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

kiuose linkimuose dalyvauti, 
'lai žmogus, kuris išsijuosęs 
kaltino ALTos veiksnį laiške 
’’Dirvoje”, būk, jo manymu, 
ALTa yra kaltininkė Bendruo
menės irimo. Taigi, dalyvavi 
m as rinkimuose reikštų, kad 
balsuotojai pritaria ALTos 
griovikams.

“Pasaulio lietuvis” praturti
no save nauju “juokų skyriu
mi”. Reikia tilc apgailestauti, 
kad jis atidarė ir “juokų sky
rių”, juk daugiau priliko ati
daryti, atsižvelgiant į dabar
tinę JAV LB būklę: “Raudų 
skvriu”.

Juoktis Lietuvių Bendruo
menės vadams šiuo metu, nėra 
dėl ko, bet už tat, raudoti, 
tikrai yra nemaža pagrindo. 
Jos vadai privirė tiek košės, 
kad jau nebepajėgia išvalgyti. 
Bendruomenėje šiandien tiek 
daug pasimetimo, blaškymosi 
ir tuščio pasigyrimo politine 
veikla. Bet dėl to, reikia ne 
juoktis, o tik verkti, nes ji su
skilo.- Tiesa, kad ir graboriai 
ne ašaroja, bet jie, stovėdami 
prie kapo duobės, laidotuvių 
metu nesijuokia... • >

Nesenai išėjusi laukta
• - **-. , ' ’ *- c." • . --- -%

Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 f. 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



virkščiai,

HEART 
FUND

§30.00
§16.00

$3.00

give.,.
so more will Hye

aštrins ir taip esančias aštrias 
tarp Maskvos ir Vašįpgtonp gin-

ypac del. menkų, dąjyJ 
kurių, galima riu’sileįsti

pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS

“Naujienose’

I. — Dėl pažiūros į 
registruotą” bendruomenę

si, vis mde^anp n 
djjos variiięriynė ir 
įvykiai'Angoloje,' ą vi. VCI. , . C -<

pšreigų.

BAZĖDffiGMAROA
Kad ir kalbama apie taiką, 

kad irpasirašoma SALTO ir He-I

ir apdairių vyrų, negali prigyti.
Be pagrindo įžeisti, apšmeižti ir nuo bendro darbo at

stumti žmonės pradėjo ieškoti kitų būdų ir pagrindų-vie
ningam darbui dirbti. Jie posėdžiavo, tarėsi, ruošė įvai
rius projektus ir paruošė naujus įstatus Lietuvių bendruo
menei Amerikoje. Tie įstatai buvo patvirtinti praeitų me
tų pabaigoje sušauktoje atstovų konferencijoje, išrinktas 
JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas ir jis įpareigo
tas, pasitaręs su JAV LB taryba sudaryti visą Bendruo
menės krašto valdybą. Pirmininku buvo išrinktas Dr/Vy
tautas P. Dargis, įvairių Chicagos profesinių ir kitokių 
organizacijų veiklus narys.

Matyti, kad Dr. Dargis yra principų žmogus. Jis ge
rai pažįsta šio krašto įstatymus, žino laisvę ir gerbūvįvi-

laus naujų 5-8.. bilij onų dolerių 
kariy laivų statybai ir 800 mili
jonų bazės išlaikymui. JAV, pa
sak kritikų, nemano ir negali

uejau.
ant kurio

il

siems nešančius nuostatus, bet reikalą tvarkyti iš pa
grindų. Dr. Dargis nesiėmė jokio oficialaus žingsnio, kol 
JAV LB nebuvo užregistruota, kaip kiekviena Amerikoje 
veikianti draugija privalo registruotis. Jis nenorėjo pa
daryti tos pačios klaidos, kurią buvo padaręjAmerikon 
atvažiavę barzdukai, nenorėję prisitaikyti prie-šio krašto 
įstatymų, bet veikti propagandos ir užkariavimo metodais. 
Į Amerikos gyvenimą reikia įsitraukti-ir veikti kartu su 
amerikiečiais, bet negalima, gyvenimo nepažinus, pradėti 
įsakinėti, ką kiti turi daryti. *■” ’ ■

Visiems džiugu, kad Dr. Vytauto P. Dąrgio vadovau
jamą JAV LB vadovybė pripažįsta darbo padalos princi
pą. Politinį darbą pavergtai lietuvių tautai padėti ves 
Amerikos Lietuvių Taryba, kaip ji iki šio mėto vedė. Šal
pos darbu rūpinsis BALFas, kuris iki šio meto tais reika-

ma deterilė; ir prekiaujama’ tau
tomis ir kitomis'gėrybėmis, vis- 
dėlto ' nepamirštama įtemptai 
ruoštis netikėtumus sutikti. Ne
galima sakyti, kad' ruošiamasi 
karui.. Taip tvirtinti būtų "fle- 
diplomatiška”.

Rusai įsitvirtinu Baltijos, da
linai Viduržemio jūros pakraš
čiuose, Didno jo Vandenyno jai 
ponų salose, Atlante Kubos, 
nenurimsta, bet toliau slenka 'į 
Šiaurės j urą, lenda' į “Angolą.

Amerikiečiai, kad. ir nenoro
mis traukiasi iš pasaulyje išsi
barsčiusių karybai palankių taš
kų, vienkart’ statosi nauja jū
ros bazę,’ atsparos tašką Indijos 
vandenyne’esančioje Diego Gar
cia saloje, sudarius-1966. m. su 
Britanijos vyriausybe reikiamą 
sutartį, kuriai ši sala priklausot

Diego. Garcia sala rankasi In
dijos vandenyne apie 1,0'00 my
lių į pietus nūo-'Ceifond"bei pa
čios Indijos, 2,000 mylių nuo Af-

Antanas Rūkas; VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS/ Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija,- Chicago- .-.206 .psL/kaina-Z;doL

GAUNAM^ 'NAUJIENŲ’! ADMINISTRACIJOJE

Parašiau atsistatydinimo pareiškimą, priminda
mas tarnybinio pasikalbėjimo metu mestus man neuž
tarnautus kaltinimus. Geležinkelių vyr. direktorius 
Jankevičius, su-palankiu man prierašu ir priminimu,

taigoje ji net^rW72 m. B^to,?- 
ji dirbdafiia" įstaigoje nedavusi; 
priesaikoj ir nedirbusi paslap
čių skyrių j e.’ ’ ri

Pozicijos aiškėja
Pirmame Naujienų puslapyje spausdiname Jungti

nių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pareiškimą, kuris daugeliui atneš didesnės aiš- 
kumos visame visuomeniniame Amerikos Lietuvių gyve
nime. Ilgas savaites ėjo pasitarimai, susitikimai, posė
džiai ir pozicijų aiškinimas. Mėnesiais lietuviai laukė Bend
ruomenę suskaldžiusių žmonių protingesnio žodžio, visuo
meninių reikalų supratimo ir noro rasti bendrą kalbą, bet 
jo nesulaukė. Apie reikalą tartis keliais atvejais buvo ra
šyta. spaudoje ir "kalbėta susirinkimuose, bet bendros kal
bos su labai siauros politinės filosofijos žmonėmis Lietu
vių Bendruomenės idėjomis gyvenantieji žmonės negalė
jo rasti.

Apie vienos mažos grupelės norą primesti visiems 
Amerikos lietuviams savo kreivus įsitikinimus ir diktuoti 
nelietuvišką politiką jau keliais atvejais buvo rašyta. Nau
jienų skaitytojai yra informuoti apie didelį kelių mega- 
lomanų norą valdyti ir apie nepaprastai siaurą protą su 
kitaip galvojančiais žmonėmis sugyventi. Iki šio meto bu
vę JAV LB valdytojai daugelį lietuvių atstūmė nuo Bend
ruomenės, o ko astumti nepajėgę, tai pačią Bendruomenę 
suskaldę ir visas apylinkes atskyrė. Jie nurašė ištisas 
apylinkes ir išvijo net tarybon išrinktus narius. Dikta
tūriniame krašte šitokiomis priemonėmis jie būtų galėję 
ir toliau valdyti, bet laisvos-spaudos šalyje, kur kiekvie
nas turi teisę gauti tikslias informacijas ir pasiskaityti.

reiškųs daugeliui neigiamybių, 
atsirado stipri jos vadovybei 
opozicija. LB vadams su ja vi
siškai nesiskajtant, susiorga
nizavo ji į vad. rėorganižabinę 
LB, kuri vėliau ėmė vadintis 
^registruota” LB,.

2) Daugeliui net tos “regis
truotos” LB narių nebuvo aiš
ku, kas gi yra ta jų naujai at
siradusi LB. Vieni ją laikė 
nauja JAV lietuvių draugija, 
šalia jau esamos JAV LB, o ki
ti aiškino, kad tai tik esamos 
LB vadovybės organizuota opo
zicija, siekianti - tą esamą LB 
perorganizuoti naujais, gęres-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

įansą tame rąj'one kuris nesikei
tė rusų' naudai, Įsikūrus sovietiš
kai Somalijos v^štybd'ir'ru
siškai jūrų karo’ bazei Berberi- 
joje. ’ Kariniai Įstebėstojaimanęs 
kad Somąįfja yra, Sovietų Rus’f- 
jos visiškoje priežiūroje. Esą, 
^imalija yra pirmasis rusiškas 
satelitas rytų Afrikoje., k. 5

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
_ DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Jųo^ Adomaitį: - Djfedę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi-jo paskaitą! 
Dabar jie gali paskaityti gražiai- surašytą - Dėdės • ■ šerno —gyvenimą *

kėja iš jos vadų viešų pareiši- 
kimų. Jie irgi, mandipg, lai
kosi teisingps pažiūros į “re
gistruotą” LB, kaip į esamosios 
JAV LB vadovų organizuotą 
opoziciją.

3) Todėl, mano nuomone, 
reikia ir toliau tai mūsų “regis
truota” LB laikyti save ne ko
kia nauja, organizacija, JAV 
lietuvių draugija šalia jau iš 
seniau veikiančios, esamos 
JAV LB, tiktai jos vadovybės 
organizuota opozicija, siekian
ti perorganizuoti LB naujais 
pagrindais.
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I II. Dėl reikalo susitaikyti
Uetvvoje” ir 

kėliau mintį, kad

(relež.-Valdyba tiksliai žinojo jojo pajamas, pati 
jas apskaičiuodavo ir pervesdavo jam priklausomą pi
nigų sumą (nuošimtį). Atmetus koncesininkui G. Val
dybos sąlygas, surasėnie paskutinių metų visas Gele
žinkelių agnetūros augančias pajamas, pabrėždami, 
kad dėl tranzito iš Vokietijos į SSSR padidėjimo (Sta
lino supramoninimo 5-kių metų planas) per tris metus 
koncesininkas turės apie 400.000 litų pelno be jokios 
rizikos ir pristatėme tą apskaičiavimą Susisiekimo mi- 
nisteriui Čiurlioniui.

Besikalbėdamas su Čiurlioniu pasakiau, kad kon- 
cesininko siūlomos sąlygos visai nepriimtinos, negali
ma, besivadovaujant pažintimis, dovanoti tūkstančius 
valstybės pinigų; jei koncesininkas nesutiks su mūsų 
reikalavimais yra kiti, kurie mūsų reikalavimus priims 
(turėjome jau kitų, geresnių pasiūlymu), arba pati 
Geležinkeliu Valdvba laikvs tas agentūras. Priminiau, 
kad kancesininko siūlomomis sąlygomis sutarties nepa
sirašysiu. Besikalbant toliau, Čiurlionis pradėjo ner
vintis ir galų gale man sako: “O vis tik Tamsta esi ne
padorus žmogus”.

Neliko man ką nors daugiau į tai pasakyti, tik iš
eiti. Galvojau, nejaugi vėl man teks apleisti Geležin
keliu Valdybą? Nusistatęs neaštriuLi santykių iš susi
dariusios padėties, parašiau Čiurlioniui privatų laiš
ką, primindamas, kad, rodos, tokios charekteristikos 
nesu užsitarnavęs, norėdamas jam duoti galimybės tam 
incidentui likviduoti.

Ii a u po savaites su viršum man tą pa’tvirfinb' V. (jriistai- 
nis, oficiozo rędakkorius; Smetona apie mane nuomoj 
nę palceitc/ ir vėliau visur, kur tik buvo progos, ’vii 
įpie mane neigiamai pasisakydavo. Tačiau ant to agen
tūrų pajamų" apskaičiavimo pranešimai/ parasė j^rą 
rezoliuciją ir su jįf sugražino Qelezini^eliu Valdybai. O 
ji skambėjo Tš ’esmes taip: j ei atsirastu Yr kKų patiki
mų asmenų toms agentūroms, jei dar nebūtų per vėlu,

JONAS AUGUSTAITTS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

Naujuosius metus pradedant (9)

SUGESTIJOS “REGISTRUOTAI
BENDRUOMENEI

P. STRAVINSKAS ' u !

Filipinų. Sala' nedidelė.'' Joje 
bus • galima įrengti* uostas JAV’ 
kariniams laivams sustoti,'pasi
taisyti . irpasipildyti kuro bei 
Šaudmenų. Be to, joje rengiama 
l^,00U‘ pėdų įil^io'; lėktuvams pa
kilti bei nusileist takai'.

Pilnai įrengtoje bazėje, dirbą 
apie SCO amerikiečių specialistų, 
o Indijos vandenyne plaukioją 
&AV kariniailaTvai^ iėibįąžįif;. 
Diego Garcia bazės, saugos “van
denyne jūros kelius, alyvos ir 
kitų "prekių transportus, TŪėgo 
Garcia bazėj pasak Pųntangono^

direktorius, perdavė Susisiekimo mihisteriui St.. Čiur
lioniui. Po kelių dienų, solidarizuodami man, atsista
tydino abu ekonomistai Jonas Masiulis (vėliau pasku
tinis Susisiekimo ministęris) ir Antanas Narakas, pa
skirti mano pasiūlymu prieš keletą mėnesių į 'Ekonomi
nę direkciją. (Tuf Būt'nedaug yra tokių atsitikimų, 
kada solidarizuodami viršininkui atsistatydina jojo 
bendradarbiai?). Po keliu*dienų Jankevičių 
nese, kad esu kviečiamas pas Prezidentą. N 
. Atsisėdus prie stalo didžiojoje salėje, 
jau gulėjo Geležinkelių Valdybas pranešimas Čiurl 
niui (agentūrų pajamų apskaičiavimai), Smetona : 
ko, kad jau daų£ girelėjęs apie mano veiklu norėjęs 
mane pažinti, ir pasiteirauti af)ie šį ginčą, jam šis da
lykas yra nepažįstamas ir kad jis iš tij ilgų apskaičiavi
mų (skaičių) negalįs to suprasti. Paaiškinau, kad čia 
nėra dėl tų skaičių jokių abejonių: Valdyba pati ap
skaičiuoja agentūros pajamas, sau pasilieka iš jos pa
jamų priklausomą (pagili sutartį) dalį, likusius per
veda kantragentui. Trijų metų, kaip čia apskaičiuo
ta, tranzitas (kuris duoda dideles pajamas tik už išra
šymą traizito kortos, be jokių kdntragentui išlaidų) ir 
Už prekes iš užsienio Lietuvon, už.muitų įnešimą, kon
cesininkui duos apie 400.000 litų pelno (afskaiČitis JO 
biuro nedideles išlaidas), su kuo negalima sutikti. Val-

lygomiĄ turėtų mokėti 50% nuo savo paj amų geležin
kelių naudai. Taip pat Valdyba norėtų paskelbti kon
kursą ir atiduoti tam, kas duos geriausias sąlygas. Kad 
visi tie koricesininko skelbiami motyvai (ir jo šalinin
kų) , kad atidavus kitam, mažiau patyrusiam, bus pa
kenkta tranzitui, kad pati Valdyba nesugebės taip .ge
rai aptarnauti, kad aš pats stengiuosi paimti agentū
ras. pa'statęs fiktyvų asmenį, kad jau praėjo varžyti^ 
nių terminas ir t. t. be pagrindo. Prezidentas pasisakė, 
kad mano paminėti asmenys, kurie laiko Kauno mies- 
to stotį, liabdinįnkų žmonės, kurie norėtų paiinti ir 
agentūras, nėra patikimi ir paklausė — ar dar yra lai
kas varžytinėms skelbti? Atsakiau, kad y ra.ir kad Val
dyba norėjo skelbti, bet Susisiekimo ministęris nelei
do. Prezidentui nepatiko mano, Masiliūno ir Narako 
atsistatydinimai,, priminė, kad dalykų nereikia aštrin
ti ir bebaigiant pasikalbėjimą, ragino mane ir toliau 
tašyti spaudai. Pasisakiau, kad kai šitokie , nepagei
daujami veiksmai bus likviduoti, aš, dalyvausiu spau
doje. Pajutau, kad Smetonai tas labai nepatiko ir, ’ dar 
kažką pasakęs, pabrėžė, maždaug taip. — map. pątįn,- 
ka,... ar noriu,., ar laukiu, kai mane (Smetona) re- s ' .mteuiaci 't-e
mia, ar palaiko ne tik kur aš gęrai darau, bet jrtęakpt 
aš klaidas darau... Mūsų pasikalbėjimas, trukęs virš

niais pagrindais, kad būtų už 
kirstas kelias visokioms jos gy
venimą ardančioms blogybėms, 
neigiamybėms. ’ ■ .

Aš buvau ir esu šios antrosios 
pažiūros, kurię plėčiau esu iš
dėstęs savo straipsny “JAV LB 
reorganizacija”, ‘ paskelbtame 
1975. VI.‘ 5 U’ “Laisvojoje" tąe- 
tuvoje”, perspausdintame irgi 
1975. VI., 20 *^§pujiėi^se*V 
Tos pažiūros ir dabar laikausi,, 
svarbiausia^ dėl kad ji, ma
no nuomoųę, yf^iie lik teisin
ga, bet ir tikslinga, ries, *j'ds 
visiems laikantis, būtų leng
viau atstatyti JAV LB vienybę,' 
vienoje organizacijoje, ko mes, 
rodos, visi fųri’ėtume siekti. Tp, 
kaip atrodo, siekfa ir “regist
ruotos” LB vadovybė, kas' aiŠ-

reikėtų paskelbti ^varŽytin^ pasirašė Smetona.
Gavę tokį šprehdiirią apsidhaugėme ir tuojau pa

skelbėme oficioze — Lietuvos Aide — varžytines, _
buvo dar pakankamai laiko iki koncesininko sutarties 
pabaigos išeiti tris kartus kas antra, trečią diena. Su
žinojęs' Voldemaras* — pirmąjį varžytinių skelbimą, 
įsakė tolimesnį .var^tinių skelbimą nubraukti, pareiš
kė, kad be reikalo čia kišasi prezidentas, nes cia-ne’jo 
reikalas. Atrodo, kad tai buvo pirmas Smetępps —,VoI-

JAV Lietuvių Bendruomenė. Tie “bendruomėnininkai”, 
kurie nori politikuoti, privalės steigti savo, politines parti
jas arba įstoti į dabar veikiančias politines grupes. JAV 
Lietuvių Bendruomenė nebus naudojama vienos nedidelės 
politinės grupelės tikslams.

Manome, kad bus lengviau pravesti .ir Vasario 16-tos 
dienos metinius minėjimus. Iki šio meto Amerikoje šiuos 
minėjimus ruošė Amerikos Lietuvių Taryba. Minėjimų 
metu surinktos aukos eidavo Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo komitetui, Barzdūko įsteigta Bendruomenė pra
džioje .Lietuvos laisvinimo tikslams renkamas aukas per
duodavo VIKui, bet paskutiniu dešimtmečių surinktas au
kas pasisavindavo. Manome, kad šiais metais Vasario. 
16-tos dienos minėjimai bus tvarkingesni, organizatoriams 
nereikės vesti nuolatinių ginčų su'žmonėmis, nuolat.tyko- 
jusiais pridėti savo pirštus prie laisvinimo darbo, skiria
mų aukų. - >.'~

Manome, kad Dr. Vytauto P., Dargio vadovaujamos, 
JAV LB paskelbtas pranešimas visuonieĮĮei iŠĮyšfens po
zicijas ir padės daugdiui susiorientuoti.' Ėa'rzdukpA.nieriį 
kon atneštos Bendiu.omenėsyadai.tūrės. jprogos pagalvo
ti, kur jie padarė klaidą. 0 platūs Amerikos lietuvių 
sluoksniai galės ir vėl sėsti prie bendro darbo, kuris lietu-' 
viams būtinai yra reikalingas.
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$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.
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Deja... Čiurlionis mano laišką perskaitė Jankevi- čtyba nusistačiusi jam atiduoti tik jai priimtinomis są: 
čiui; kuris po pOros dienų mari, tai pasakė. Tuomi vėl" " ” - i..?-, .

t-* . - ■ j r '’ri X ‘ ‘ , J į ‘ „

buvo išspręstas mano Geležinkelių Valdybos apleidi
mas. ' ' . ; . ; •

Įvyko tai, kas ano meto Lietuvos sąlygomis turėjo 
įvykti.'.'." °’ ‘e

Iš to mano pasikalbėjimo paaiškėjo, kad Smetonai 

mas) remti jį ir ten kur jis ir “, <I j - ■*--♦* 
niui priminiau, W SmUona neata^krajlui laukiai 
mos pažangos, bei gero; be to, nemandagiai pridėjau 
t— jis "pilnas puikybei', betrokštantis valdžios, sava
naudis senis^nors jam) tada^vo f apie 60 metų W 
žiąųs). Ponią Gųsįaiiįęne Čią pat jparašė raš. mašinėJ 
le mano atsistatydinimo parei 
j'os cerdro' kbmilėto'šėkre^on1

MASKVA. — Maskviete Irma, 
dirbusi kaip sekretore Spyiet^-Į 
valdžios ' pasaulio ekonomijos' 
institute, ištekėjo už - amerikiė-į 
čio McClelIanp^ kuris dabar pro-, 
f esoriau j a Virini jos universite-' 
te\ NiąšLvos “draugąi^neSuoda^ tirs įjai leidimo išvažiuoti j -Ameriką^ s t t rii :■ .rvr? t- pas vyrą, nei. vyrur. atvaziuoti? 
pa^zm^I^ ' . •
; Vizų ir ręgistracijos_ įstaiga 
Ąįąskvoje jai 'pas’aEej'kad leidi-; 
mas^bjus^duotas už kokių 5—7^ 
me^ų. Kadangi ji Urbusi tokįo-T 
je svarbioje įstaigoje ir • žinanti. 
daug'vąkizios''pSfelapčių, todėl: 
leidimo į užsienį Važiuo^'jąi še-

J^V’tB*'vienybei (yięnoje ir 
įoje pačioje organizacijoje, 
JAV LB) atstatyti.5. Ir‘dabar 
esu nuomonės, kad .esamą pa
dėtimi'nėr ko džiaugtis,’ JAV 
LB organizuota opoziciją tegul 
ir buvo neišvengiama, tegul 
jos smerkti'nereikia,’ bet'pats’ 
LB susiškladymaš vis tiek yra 
blogis, kurį reikia pašalinti.

Todėl ašir sugesti juo j u, visų 
pirma JAV tos “registruotos” 
LB vadus bei veikėjus:’ 
» >- - 7 -

1) tą savo “registruotą” LB 
laikyti‘nę kokią* nauja di-gąni 
zacija, draugija (šalia jau esa
mos JAV LB),' o tik jos vado
vybės organizuotą opozicija, 
siekiančia jau turimą JAV LB 
perorganizuoti naujais pagriri- 
dais;

Ii) pasiūlyti, J A V LB vadęyy- 
bei savo “registruotos” LB .įs
tatus, kaip projektą, visai JAV 
JIB perorganizuoti jų" 'pągtin- 
dais ir konstrukcija, gražiai 
dėl to aniems šalims visą 'tai 
išsiaiškinus ir laisva valia susi
tarus; " ’ " 
i ^3? Į5; - ■
' c) pasitarimus tuo reikalu,, 
jei jie užsimegztų, dąĮytf'pų- 
sia u. viešų pakviečiant. į' Juos ir 
ekspertų iš abiejų ‘pusių;
| d) aniems šalims būti geros 
valios ir viena antros vadų peį 
yeikęjų. nelaikyti ? sąmonirigal 
darančiais ar' riorinčiaiš da’ry- 
įKn.-U; u ir _ i, i.u j.:. :: ri’; ti tai, kas Bendruomenei .ne- 
nąudęPĮgą;..

ė) šalims būti pasitarimuose
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ,- NOhUSS

< Jau kas i ski, kad Lit-.
oąiim.Mu“*“ tevysto™.valstybe amžius yra 581 JvENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

už- bo:nis. 
I

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. e. BALUKAS
/ AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T«l«t 6954)533 ’ 

Fox Valley Mectcal Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
- PHYSICIAN, AND SUKtofeoN 

2434 WEST 71st STREET ' '
Ofisas:“ HEmlock 4-5849 

RttičU 388-2Z33-
OFISO VALANDOS: - 

„Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. peuRtadieni nuo i 1—5. ,j tree, 

k šestad.' tiktai, susi tarus.'

■ DR. PAUL V. OAKlįlS
GYDYTOJAS IR

Westchester Ki rukos X
Medicines ;

1938 S. Manheim Rdv Vtfestch^^ier, III.;
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

Kiekvienais metais prieš Va
sario 16-tos šventės minėjimus 
trumpai primindavau, ka<| 
Lietuvos valstybės amžius ne-į 
prasidėjo 1918 metų ’vasario 
16-tos akto paskelbimu. Lietu
vos Tarybos akte — nutarimą 
aiškiai pasakyta, kad tos da
tos aktu Lietuvos valstybės sve
timųjų suspenduotas valsty
bingumas ne įkūriaiuas, prade
damas, bet atstatomas.

Skelbdama Lietuyąs Nepri
klausomybės atstatymą, Lie
tuvos Taryba patvirtino, kad 
Lietuvos valstybės val&tybin- 
gumąs niekia gilią senovę,4 turi' 
seną ir garbingą istoriją, di
dingą praeitį.

Nesisavindami to laikotar
pio, kuriam pateisinti nėra 
istorinių dokumentų (10-ir 1.1 
amž.), bet jau 12 amž. pradžio-

MINSKAS

amžių žinų- 
nie, muips kartoti nereikia. 
Gali būti ir taip ir ne. Greičiau
sią,kad nev Ęa^oti ir kalbėti 
reikia visiems; ypač mūsų prie
augliui). atžalynui. Jie ueper- 
geriąusjai sužinp lituanistinė
se. mokyklose apie Lietuvos is
toriją, jos senovę, garbingą 
praeitį.
i Ypatingai Lietuvos valsty
bingumo amžiaus nereikėtų 
klastoti rašant svetimomis kal-

Inetai o ne 725 metai, tas rašg 
ne tiesą, kurios nepateisina 
jokios rūšies kuklumas. Tokių 
rašinių (svetiniai spaudai) au
toriai nusikalsta tiesai, Lietu
vos valstybingumo istorijai, iš
kraipo Lietuvos valstybės am
žių ir jį begėdiškai suniekina. 
Rašykime tiesų! Venkime is
torijos klastojimo ar iškraipy
mo! Meskime besaikinį kuk
lumą! Perdidelis kuklumas — 
liga! K. Tautkus

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
.-41- « -- -

"Pa la i mJ n t i, kurie persekiojami dėl teisybės, nes IV dangaus ka
ralystė". — AAato 5:10.

Šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas reiškimu “kad per dau-

je lietuviai, kovojo su kryžiuo
čiais ir kardininkais, lenkais 
ir rusaią, žemaičiai ir lietu
viai sujungtomis jėgomis stojo 
į kovas su vokiečiais.

Pirmiausią jiepasiprigšiųp 
kardininkams ir juos 1236 m. 
ties Šiauliais (Saule) su di
džiausia kariuomenė sumušė. 
Kardininkai po pralaimėto 
mūšio susijungė su kryžiuo- 
Čiąis, liko jų šaka, pasivadino 
.Livonijos ordinu.

Jau seniau, reikią manyti, 
buvo susidariusi didelė valsty
bė, valdoma vieno valdovo. 
Kas buvo tie pirmieji Lietuvos 
valdovai j— tikrų Žinių nėra li-; 
kę. Pirmas mums gerai žino
mas Lietuvos valdovas, kara
lius,. buvo garsusis ir išmintin- 
tinguoju.vadinamas Mindaugas. 
Kad ir kukliausiai jau galime 
tvirtintis ir didžiuotis, jog 1240 
m. Lietuva buvo valdoma vie
no stipraus valdovo. Jis sujun
gė mažesnių lietuvių kunigaikš
čių valdomas žemes j vieną 
valstybę..

Sujungimas .nebuvo lengvas. 
Būta ir-kovų. Trys.-žemaičiai 
kunigaikščiai: Vykintas, Taut
vilą ir Eidivydąs. pasipriešino. 
Už tai Mindaugas supykęs at
ėmė iš jų valdomas žemes ir 
išvijo iš krašto. Du nubėgo pas 
rusas, © Vykintas pas Livoni- 
josi-ordiną. ‘ Jiems pavyko su
kurstyti ir užpulti ’ Mindaugą. 
Rusai ir vokiečiai kryžiuočiai 
buvo..Lįętu^os .dideli priešai.

Rusai, su neklusniais Lietu- 
vos kunigaikščiais, puolė Lie
tuvą iš pietų, .o kryžiuočiai iš 
šiaurės rytų. Nepaklųsniejį 
kunigaikščiai prikalbėjo stoti 

į Į kovą prieš Mindaugą ir dalį 
į žemaičių mažesnių vadovų. 
(Didžiulė Lietuvos valstybė, 
valdoma Mindaugo.,., buvo.ap
supta priešų iš.yisų pusių: Min-

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dieve karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė, negali apsaugoti mus nuo vargu ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiem* ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir, ištikimumą Viešpa
čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir. mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Kas antrą antradi^nj Sophia Barčus radijas skalbia Švento Rašto tyrino- 
tojy aiškinimus.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mš 
ruslajl? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

I iV. RAITO TVRINtTOJA!
100 bilijonų dolerių JAV krašto apsaugai
, IĮ prezį^ento kalbos .apie Unijos padėtį

-t WASHINGTONAS. — Prezi
dento Fordo kalboje Kongresui 
reikalavimas $1611 bilijonų 
krašto gynybos .reikalams 1977 
fiskaliniais, metais yra S8JJ bi- 
Mjonąis v daugiau, kaip dabarti
niais metais ir žymiai artėja iki 
rekomenduotų gynybos reika
lams sumų, dėl kurių buvo at
leistas’ iš pareigų krašto apsau
gos sekretorius James R. Schle
singer, pasiaiškinant, kad jis bu
vo pašalintas, kadangi nesutiko 
su Fordo primygtinu reikalavi
mu ne dauginti, o mažinti visas 
išlaidas gynybos reikalams.

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI .

. biudžetu ypač stengiamasi apsau
goti beturčius ir senuosius nuo 
“katastrofiškų” sveikatai išlai-, 
dų ir sutvarkymo, kad joks as
muo už ligoninę neprivalėtų iš 
savo išteklių mokėti ligoninei 
daugiau kaip 8500 ir daugiau 
kaip $250 daktarams. J.

■ ■ (

PALM BEACH, FLA.
Tautos šventėj kalbės J. Audėnas^ j

Vietos nuolątiniams gyvento- J 
jams, o taip pat ir gausiems šio 
meto svečiams iš šiaurės kraštų 
draugėn suburti Tautos šventės 
atšvęsti Palm Beach Lietuvių 
klubas, kaip kiekvienais metais 
taip ir šiais, rengia iškilmingą 
Vasario mėn. 16 dienos minėji
mą. šis minėjimas įvyks Juno 
Beach Metodistų bažnyčios pa
talpose,’ vasario mėn. 8 dieną.

Tuo metu Floridoje viešės pa
skutiniosios laisvos. Lietuvos vy
riausybės žemės'ūkio ministe- 
ris, Vliko steigėjas okupuotos 
Lietuvos pogrindyje ir nepails
tamas šios laisvinimo vyriausios 
institucijos veikėjas Juozas,Au
dėnas/ J.: Audėnas yra, numatęs 
atostogų metu apsistoti pas Dau
gėtus, Juno. xJig minėjime pasa
kys kalbą.

•Ntinėjinie. meninę. programą 
atĮilį solistę- Juoze Krištcdaį|ytė^: 
Daugėlienė, blinėjimo metu au
kos bus renkamos išimtinai 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

J. Audėnas yra plačiai žinomas 
kalbėtojas, o taip pat ir Juoze 
Daugėlienė nėra svetima dainos 
meno mėgėjams. Tad tikimasi, 
kad šis minėjimas be vietos lie
tuvių susilauks ir svečių ir daug 
platesnės visuomenės dėmesio.

Palm Beach Lietuvių Klubas 
tikisi susilaukti daug svečių; ir 
iš tolimesnių Floridos vietovių, 
o taip pat patraukti- ir amerikie
čių dėmesį. ' J. Dgl.

IEVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

GARANTUOTI
RADIJAI 7

NUO $8.50
2512 W. 47 ST. » FR 6-1598

AtidL 9—6; pirm, ir ketv. 12-—8. 
f>* Sekm. ir tree, uždaryta, 

- ■■ ----- ------------ --------- --- -

i

(PUTRAMENTAS)

KEZ.: Gi 8-0873

DR. W. EiSiN - EiSIHAS 1
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzle Aye., WA 5-2670 į Linksmumo arba liūdesio valandom 

Valandos pagal susitarimą.-. Jei neat-' gražiausios gėlės ir vainikai antka- 
... . , - i piu papuošimui ir sezonines

. ; sdiepia. skambinti MI 3-0001. J ; kapams-gėlės.
Į ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)'

DR. A. B. GLEVECKAS Hąrlem Ave- -
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS |
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS _.į,
3907 West 103rd Street,. j

Valandos pagal susitarimą. ’

TEL. BE 3-5893

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills j

Gaji tekti dar padidinti
- “Aš rekomenduoju reikšmin

gą krašto'apsaųgos reikalams iš- Laidotuvių Direktoriai

DR. K. A. V. JUČAS
TeU 561-4605 Jr 489-4441 

OFISAI": . ■
1002 N^YLESTERN-AME-------- -
5214 N.WESTERN AVE?:-^'

Valandoj Į pagai' susitarimą.

2443 WEST 63rd STREET -
Telefonai: PR 3-0333 ir PR 8-0834

PEfckRAUSTYMAI

Ofiso tel?: HE 4^1818
Rezidencijos: ,PR 6-98G1 '

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS. -

KALBA LIETUVIŠKAI.
2618 W. 7ht St. — TeL. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an^ad;'-nuo 1—4 Po pietą- 
ketvirtad.;puo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 k ( 
Naujas rėx. telef.: 448-5545 . 

ūi VYL TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO .VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6« Į»l. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. pe, pik i -i. sr ki tu, .laiku 

pagal 'susįlai ima.
.1. hui ' .4' —

- Pilna apdraudaLeidimai
ŽEMA KAINA'

R. ŠERĖNAS 
. Tel.WA 5-8063.

M 0 V I N G 
Apdraustas perkraustymas ‘ 

iš įvairią atstumų. 
ANTANAS VILIMAS .

823 West 34 Place 
TeL:' FRentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS z

j Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

į - M < - • - r ■ «; ■ -

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pinn^- 
' dieriio iki penktadienio 12:30— 

1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 valj

. .-ryta. . . /’ ' > , "

Telef.: HEmlock 4-2413 , h ; - ■ “ ? ■
Į *7159’.So.’ MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
•T. G• ’

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEŽISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
SSf dažai. Speciali pagalba kojoms 

t (Arch Supporftjir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9— 1.
2850 West 63rd St., Chicago- III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

V. Tumascfehn: D./S: C 
' C H I R ŪIR G A'S b* ' 

2454 WEST "71 sf- STREET 
Ofiso telef^HEmlock 4-2123
Rezid. telef.f Glbson 8-6195'

Priima ligonius pegab susitarimą. Pėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI'8^6195.

SKAITYKTATS IR PARAGINK 

ū' KITUS SKAITYTI %- 
NAUJIENAS*

f

f PLEASE! 1
F
‘ PREVENT i 

^FOREST:

' riais ir diduomene buvo .užsi
daręs savo sostinėje. • «
j.' Valstybė atsidūrė dideliame, 
pavojuje./ /-
j ? Kur buvo toji Mindaugo sos-, 
tinę— .tikrai nėra žinoma. Prį- 
leidžiama, kad galėjo būti Ker
navė prie Neries arba Liškia
va prie Nemuno. Kadangi Min
daugas. buvo ne tik geras kar
vedys,. Jiarys, adęuįi(istratori,usr 
bet. ii; Tpuikus, politikas diplcH, 
matas, tai be didelių sunkų-, 
mų sugebėj ą išsisukįį, jr, Jriąą- 
tiii pavojų,jp|Į^įntL. _

Kjyčiųpčiai savoj tikslus ųž- 
puljiifiėti Lietuvės žęmes,. skįel- 
bė noru apkrikštyti Lietuvos 
gyyęh tojųs^ 1 Nfindaųgąs^sųprą-:. 
to, , kad prižadėjus ^apsikriKs- 
ty{i, bus galima kryžiuočius iš 
są j uogos išjungti,ir da r. išgau ti 
iš jiĮ pjaąi^adėjimų, b kad yiąų- 
giau,.LietuvQs .žemių jie nępul;. 
dinės. ne plėšikaus krikšto pa- 
siteisįnimų.

AJipdaugą, -''jo žoliną,Mortą 
ir du jų sūnus, vyskupas And
rius iš širlanda 1251 metais pa
krikštijo. 1253 metais Mindau
gas buvo vainikuotas pįrmųo- 
ju.-Lietuvos kąrąliuinį. Nuo 
Mindaugo krikšto datos, kad ir 
kukliausią! laikysimės, jau ne
galime kuktdujų klastpti Lietu
vos valstybingumą isterijos.

šiandien- nuo anos datos yrą 
netv5Kją.„ bęj, Netektų 
nusLcbli. kąd. ir šiais metais, 
kaip,, ir aąks;tę^uiąis>i bų^ ko- 
re.spę.ądeiicijpse, giedama; tą 
pąjį, gięsiųė ir toįą pąts, tiesą?; 
slyęlbimas. į taj tųrętų.jau ko- 
rcspmidenlai klaidas ..taisytų ir. 
nesijajlęyti besąikio kųkjiųno. 
ką<| Lietuvos ..vąlstybės .arpžius 
yra 58 mętai, bet ne turi vals- 
tybingiuW. metus. JĄV> 
šiąis mcįtais išk^hnįngaj šveu- 
čią pąvo 2)0;pąetų..vąlMylįingu- 
mą sukąfctį.^ Mątąpję* kąiptyi.- 
sas^kraitąs, sukalutipii didžiuo
jasi, ruošiasi ko gražiausiai 
paminėti, nei šešėlio kuklumo 
nesimato.

Jei , galėčiau pasiūlyti mažesnę 
sumą, su grynasąžine tai pada
ryčiau. Su tais, doleriais daug gę-, 
ro .būtų galima padaryti’. Bet 
“męs nedrįstame -tč daryti, ir 
jei mūsų pastangos susibarti dėl 
tarptautinio. ginkĮiįį sumažinimo, 
nepasiseks, mums išlaidas teks 
dar padauginti”.

Toji prezidento pasiūlytoji ap- 
isaųgos ;reikąlams^$101-l .bilijo
nų suma yra visai nebetoli nuo 
SęhĮęsingeriaj- sijotosios,, ir ją 
Kongresui -įteikdamas pats For-, 
das pareiškė, kad “Ąpsaugos biu
džetas apima visas; programas.

■ kokias rekomendavo buvęs sek
retorius Schlėsingeris. Pirmą• • .1 -
kartą nuo Vietnamo karo, pabai
gos, JAV biudžetas gynybos rei
kalams numato ir uniformuotų 
vyrų ir moterų skaičiaus nors 
nežymų padidinimą. Jei .biudže
tas bus priimtas, 14,000 naujo
kų . padauginimu' JAV ginkluotų 
pajėgų tarnyboje bus 2,101,000 
jAunų žmonių^

Fordo gera atmintis.
Gindamas savo biudžetą f iska- 

liniąmg 1977 PĮetamą jtęeziden- 
taą parodė, kąd praleidęs dau-. 
giau kąijp 100 valandų biudžeto 
p^ruošiiųųi, jis ląbaf puikiai ko 
ne atmintinai įsidėjo galvon vi
sas datas ir skaitlines ' ir visą 
biudžetą. Apie savo' biudžetą 
Fordas pasakė, kad tai nėra 
greitai’-/‘sufiksuotas. darbas, sie
kiant-.nepelnytai pasigirti, kad 
galūne vienu, mostu -išnaikinti 
infliaciją ir-nedarbą., čja yra są
žininga ir. realistinė politika”.

Dėl brangios globoę sveikatai
j Baigdamas, po savo biudžeti
nės kalbos, prezidentas pareiškė 
spaudai, kad jo pasiūlytuoju

3

’The.tragic death of

TRYS MODERNIŠKOS z 
.UR-CONDTHONED KOPLYČIOS

REpubBe 7-8601

EU D EIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

’ Susjriukirųą~' ’
PRANEŠIM A J

— Lietuviv Žagarės Klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks, sekmadieni, 
-sausio 25 d. 1:00 vai. popiet, 4346 So. 
California Ave. Nariai kviečiami at
silankyti ir aptarti klubo reikalus, 
taip pat laikas ir savo nario mokes
čius užsimokėti. Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didzgalvienė, rast.

— Venecuelos Lietuviu Draugija 
šaukia visuotiną metini nanu.susirin
kimą ši sekmadieni, sausio 25 d. 2 vai. 
popiet Petronėlės svetainėje* 4500 So. 
Talman Avė. Nariu dalyvavimas bū
tinas. Valdyba

‘.for the last 20. years a reliable and faithful 
^bookkeeper of-’this company, left all of her 
coworkers satį and bereaved.

* We’deplore her death and express our
‘sincere sympathy to: al her relatives and 
•tfriends.
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4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

Telefonas: LAfayętte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: 
Chicagos. 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 

★, 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ANTANAS; M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS'- VASAITIS
1446 ,So..50th Ave^ Cicero, I1L» Phone: OLympic 2-1003

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

? GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

į STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

’ 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
Į 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
i 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

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

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

Elektros |vėdimaL pataigy-

PAVARDĖ IR VARDAS

PERSONAL 
Asq»»ny l*ika

HEART 
FUND

KRIMINALINĖ BYLA 
INDIANOS POLITIKAMS

The Lithuanian:American 
Community of. the- United 

. States, Incorporated
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namų Statyba Ir Remontas .

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

Brookfield© miestelio prezi
dentas P. J. Hollinger 1968-73

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

Help Keep
Our Economy

Strong

Call Frank Zapoli
3208 Vi W. 95th St.

GA 44654

TEISIAMAS BROOKFIELDO
MIESTELIO GALVA

.pmdėjo^pejūkmę Naūjieiių para
mai. Uol-doL atsiuntė; PtJoni- 
kasiš Riveysi'dė,’’Iliv poniaAnna 
'Šiaulyš . .is' Rnięr.5 'Grove, ID." ir

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

turinčių reikalų "su minėtu mies
teliu. '?

Hollingeriui buvo iškelta by
la. Jo teismas -jau yra-pasibai
gęs ir manoma, kad sausio 21 d. 
bus paskelbtas bylos sprendi

mas. ;

4- A- Pieženis,? Hot Springs, 
Ark;r ilgametis B ri dgepor to apy
linkės gyventojas, pratęsė iš an- 
kšto' ir ;be.r:aginimo prenumera-

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

V. VALANTI hbA S

BUY U,S. SAVINGS BONDS

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

P. NEDZINSKAS, 4O6fc-Archer Ave 

Chicago, I1LĮ60632. Tel. YA 74980

•Michi Jonas šilinskas is’ Plnla- 
Jdelphijos;atsiuntė ;.3 idol. jDekui 
tyisoms ir. Msiemi. :; : ’ - s'’

STASE’S -FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 4364184 
Sa v, Stase Bacevičienė

SOCIALISTAI SARĄ .PADĖTI
KOPENHAGA. — Septynioli

kos vakarų Europos kraštų -so-' 
cialistų vadai suvažiavę Kopen
hagoje nutarė padėti ’Ispanijos 
ir Portugalijos scnciąliMtų parti
joms.- Pagalbos dydįą* W pini? 
gų kiekis -bus nuspręstas .kiele 
vėliau, v-Ąv

Paskolos perkant namus, daromos ilgiems terminams 
AIR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS BSIMOKĖJIMAIS '

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

REAL ESTATE cob SALE 
Narna t Žemė — Perdavimui

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVE.
—Tel. 2574861

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

. NEW YORKAS. — U. S, Ape
liacijų Teismas išbraukė žemes
nio eismo potvarkį, kuriuo bu
vo siekiama įvesti kvotas juo
džiams ir portdrikiėčiąiiis. sam
dyti mokyklų inspektoriais.' 
Apeliacijų Teismas. .2 balsais 
pries' 1 nutarė, jog' “reikalauti,’ 
kad - vyresnis, patyręs .'baltas in
spektorius pasitrauktų, iššižadė-:

M. A. ŠIMKŲ S
Real Estate. Notary Public.

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

šyrftai ir kitokį blankai.

; ą - BU£Ų PO/4 KAMBARIUS mū- 
ttnis;- 2^«aūto’ :€arazas.'\ Gazo pečiais 
Šildymas. Brighton Parke. ’

3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA:' ^Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.
' ŠIMAITIS REALTY

j - Insurance. Income Tax

2951 W. 63r'd St. Tel. 436.7878

SAVININKAS PARDUODA už 17.500 
dol; 5 'kambariu namą su karpetąis, 
naujais kabinetais ir su atskiru kam
bariu 'bei prausykla pajamoms beis-

■ . mante. 7136 So. Maplewood. 
TeL; HE 4-5993.

D ĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis: .
’ A. L A U R A I T I S 
.4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake}

D«žo nimiH |i buko Ir H vidau*. 
Darbas garantuotas.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-0107

STASYS ŠAKINIS

REAL ESTATE FOE SALE 
Namai, Žemo — Pardavimui

; NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
•/'.T" NOTARIATAS — VERTIMAI.

Atidarą nuo 7:00 iki .9:00 vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadieni^ iki penk

tadienio).1“ •

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

AL. IR 1 G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Wastarn Avenue kampas

i£j* Kiekvienis lietuvis gąli ap
sidrausti'savo; gyvybę nuo $100 
iki $10,0OO Susrvienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) ’organiza
cijoj. Vaikams ir jaunuoliams 
■pigi TERM apdrauda7<$l,000 tik 
už 3‘dol.'metams. Jiems yra.it 
Taupomoji — Endowment ap- 
drauda aukštajam mokslui arba 
stu<fifoms; Klauskite apie gru
pinę Akcidentalę apdraudą. or
ganizacijų nariams — tik $2 už 
^1;000 apdraudą. Dėl šių ir Irf- 
tbkių' informacijų skambinkite 
Kristinai -Austin % Naujienose.

Ind., prie mefW^ ^iftntwto8"TėI. -i21-6100. / (Pr).

pilotu, šeii
Importo - 1

į.—Ponia?
lis,zĘdipa, Mugi;,;jaučiau jįy- 
yenųsi- CWI^^rSjaurinej; apy- 
Įirikėjj ? .pratęsimą < pjehuųiera-

17.5% AMERIKIEČIŲ 
NETURI AUTOMOBILIŲ

• . ■ t - - ■ . . '

Milijonai automobiliais važi
nėjančių amerikiečių, ir supra
timo neturi, kad 17.5% šeimų 
visai neturi automobilio, tai yrą 
7 milijonų amerikiečių' šeinių,- 
praneša U. S. Cenzo. Biuras.

To paties .'biuro pranešimu,t 
29.3 nuošimčiai amerikiečių tu
ri po.du, o 5.5 nuošimčiai turi 
po tris ir daugiau! automobilių.

Britain, Gom^^rštfttiėtiš  ̂'Ąrg< 
apylinkės. .u^js^kž, iNajįįienai 
yieherierris' melainš: ’ f Efekui -"vi 

-■ -v', - ;.vsiems. - ■ - '"'<** '* • • ■

Visi šitie kandidatai yra gabūs ir patyrę vyrai, visokių rūšių specialistai, gerą vardą turin
tys patrijotai lietuviai. Jie visi bus labai naudingi mūsų kapinių tvarkymu. .... - .

Brangūs tautiečiai, lietuviai sklypų savininkai, mūsų visų yra tautinė pareiga šiame susirin
kime dalyvauti ir išrinkti šiuos kandidatus į di rektorius, kad niūsų kapinių tvarkymas — valdy
mas ir toliau išliktų lietuviškai galvojančių tautiečių rankose.

Atlikite savo tautinę pareigą, širdingai dėkojame.
Lietuvių Tautinėmis Kapinėmis Susirūpinusių

Sklypų Savininkų Grupė

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. ~ SATURDAY. JANUARY 24, 1976

BUD’S. REAL ESTATE
' PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSITE 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

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

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

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas1 daugiau, gavome už $38,800.

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

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
S45,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu Sl- 
lymas. nauja elektra, alumin. langai. 
sl5,0001 metinių pajamų. Arti mūsų.

Illinopaus piliečių pašalpos de
partamentas yra iškėlęs krimi
nalinę bylą vienam Illinojaus 
šalpos įstaigos tarnautojui ir 
Gary miesto politikierių!, ku
rie apgaulingai ir neteisėtai ėmė 
iš vienos valstybės pašalpas.

Illinojaus šalpos įstaigų tar
nautojas neteisėtai gaudavo In
dianoje 150 dolerių į mėnesį pa
šalpos vaikų sąskaiton, o Gary 
politikierius, Lake apskrities pa
reigūnas, Gary miesto statybos 
inspektorius, demokratų parti-

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

PM vienlntelĮ DkFC AA Betari kailininką
Chicago je ------

IbMaLNORMANĄ
efi|rtSkBURŠTEINĄ

263^826 
V7W (įataigoa) ir 

jEKįRjČy - 677-8489 
(buto)

' į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į
J. BACEVIČIUS — BELL realty 

■£ - ’ INCOME TAX SERVICE . t

6455 Šo. Kedzie Avė, - — 778-22c

' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
’v22l^.W.- Cermak Road. Chicago, Di.- Virginia 7-7747

’Marquette Parko apylinkės gau
siai parėmė Naujienas, atsiųsda
mi jų paramai po 10-dol. pre
numeratos pratęsimo1 proga. 
Penkine atsiuntė M. Januševi- 
čius. Tos apytin^ės tautietis už
sisakė Nau penis vieriėrfems me
tams, bet pava^<iės prašė nemi
nėti. Nau pienų vadovybė . nuo
širdžiai dėkoja, visiems ' rėmė
jams, platintojams ir naujiems 
prenumeratoriams. Visi skaity
tojai prašomi- remti ' Naujienas 
ir jas ' platinti. Visi lietuviai 
kviečiami susipažinti su Naujie
nomis ir pareiklti savo asme
nišką. nuomonė" užsisakant. 
Platinimo vajatts proga jos yra 
siunčiamos susipažinimui 2'sa
vaites nemokamai.

— A. BalchSnaA • Chesterton,

mė.j9 dol, dovaną/Nąpjienų. pa-
^amąį./ Po atriiin.tė;: kun.

V;; Josupąijs išjffitkbry-HiHs,
A-.- Aleksandravičius -f iš Justice,

. / ; į 54-TA; IR NATCHEZ
PATRAUKLUS 7 KAMBARIU mūras 
sii 4 labai patraukliais miegamaisiais. 
2 pilnų vonių kambariais, puikiausiai 
įrengtu beismantu visos šeimos poil
siui bei žaidimams. Visas namas turi 
dto viMtiimo stštema. 2 masinu ga- 

;ražas". ,Tai namas/ apie kuri jūs galė- 
ijote -svajoti ar net sannuoti. labai ge
roje’ abvlinkėię -jr- tokioje nat-vietoje. 

.Neatsisakvkite savo laimės. 
Skambinkite - stebukladariui.

j Skambinkite.; MTCHAET,S dabar.
1 ’4 Kalbame .lietuviškaL
t 's. ' '-k-L.' ' ■.-.'254-8500'

6 Idol. JRo 4 atsiuntė: ponia 
P, '£Tęį&ifc“ .uk. \>Hpiy^ė,..Mass., 
Henry J;;Tomas. iš St. Louis^ 
MOy ir JP.^Rųdzinskąs iš Unipn 
Pięr, MfcĮv Nąųjįe.nų yadpyybėr 
nuoširdžiai - yi^Įemą : 5dėk6ja .ųž

ę . .Jonas ^ul^ iš ■ Brigbtop 
Parke • apylinkės,; lietuviškos 

‘veiklos veteranas: ir - lietuvybės 
■fcei- lietuviškumo: !pHošeįėtojas;; 
ė staiga susirgo. į: -Gydosi-š v. Kry
žiaus, ligoninėje> yJuo rūpinasi; 
-jo į.sęšūp-vJĖiršijSė Jūodaitienė^ 
'Draugai if ^artimieji -. įlinki jam 
giltai pasveiktL. '/• ?; J• • • -r

dffirutė ir RfiniauUS D^b- 
šiai, ^.jCekanauskfertėį Ą. Pava- 
sarisv J. Petronis, R. Ringytė, B. 
ŠŪiukas'-lr Ė/ ŽAiicįMiė dainuos 
sųio.pąrtijhs 'X-SįMifsė>'&pei3etėj' 
.“čįįonų . Baronas”^ kurią. ■ ruo-

Fla., kartu su’^yeikihimąis • at
siuntė Naujieną - paramai-pen
kinę. Ed. Varėkojiš atsiuntė/4 
dol. Dėkui j&niščuž straipslus 
bei korespondencijas, gefus lin
kėjimus If uz xlovanas. '1 ’ ,

— LB Detroito apylinkės val
dyba, spaudos ?p1htininio; vajaus 
proga; paskyrė "Naujienų para
mai 20 dol. auką ir ją atsiuntė 
per Spaudos ’x?r Informacijos 
vadovą Stasį. Garliauską.LNąu- 
iienu; vadovybė dėkoja valdybai 
ir visiems to skyriaus-' nariams.

jos apskrities veikėjas ir dvasiš-.m. yra gavęs apie. 90 tūkstąn- 
kis apgaulingai per 21/’ metų Į čių kyšį iš-įvairių kontfaktorių, 
gaudavo iš US plieno bendrovės 
mėnesinę nedarbingumo^ pensi
ją ir iš Indianos valstijos dau
giau kaip 12,000 dolerių "pašal
pos. _

Esą, valstijos daktaras W. H. 
Mott yra pasirašęs politikieriaus 
nedarbingumo lapą. Daktaras, 
betgi, tai paneigia.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
■k Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
REpublIc 7-1941

LIETUVIU TAUTINIU KAPINIU SKLYPU SAVININKU

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

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

Silas susirinkimas yra ypatingai svarbus, nes jame bus renkami 5 nauji patikėtiniai — direk
toriai. To<iėl visus geros valios sklypą 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 ginančios grupės palaikomi ir remiami kandidatai.

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

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

;^v PĮLNA KAINA $16,900

4 KAMBARIU MEDINIS, visur sumo 
. deramtąs namas "su- 2 vonių kamba
riais, pilnu. beismantu ir pilna pasto- 
įge. Labai;, žemi mokesčiai. Karšto 
'oro šildymo sistema gazu.- gera vieta ir 
gera apylinkė netoli 53-čios ir Cali
fornia.- Tai labai geras namas mažai 
šeimai, .. Skambinkite . stebupkla dariu 

p savo laimės rakto. -
' • Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
a* ' 254-8500 - '

! --BUILIMNG SITES AND HOMES 
available xih' - beautiful . -private and 
seeludę„ lake 75-miles 'from Chicago. 
■ Fishing.?- boating .and. - waterskiing. 
Homes ranging'-from ."830 non and up 
| > k i Call: 815 . 498-2867
P' - ROLANDA GOTTLIEB 
i ' A . & LAKE REALTY

driftą. Dirbu ir' .uŽmiiesČiuošė 
Dirbu- greit, gėrantuotai fr-pąži 
dingai./

Klaudijus Pumputis, 
4358. So. Washtenaw Ave.

' TeL 927-3559. j? “

.ansairi^^iivTas^rimjiąi^ -bus 

fie^;k(degiiqsfšsalęjė:-•?.' - v J 4 
/ - t,- *

,Dr< E&izŲyBobdį. 
Liėtuvdsr-Pr.isiriiuufnų ^Bankę- 
AaS^^oliąųaąs; Chicagps V.ycių, 
-|vyXs"sių metų ■ vasario. Įpėn., 8 
►jdieną' MarVmque~ s^je/^esan- 
čioję 2500-West:94 Place. 1 .J,. 

't iRus pagerbtas /Amerikos- Liėr 
. tuvių .Tarybos '^^pirin|mrikas7jDT, 
Kazys/'Bobelis.! šokiams gros 

AVilly Tanzlinger orkestras. Me-
• nįinę programą atliks solistas. 
Algirdas Brazis ir Jaunųjų. Vy-

• a'ų Jautimų, šokių.grupės.; pra
džia ’5 'vai. vakaro. įėjimas !— 
$15.'00 auka.’ 'Tikėtus galima 
gauti' pas ' John'Evaris. Tėlėf. 
RE* 7-8601 arba pas Al. 'Bražll 
Tel: 5984B1O37'' " * i. i '(Prf^

damas yyres 
jam garąutU'Hų Nęw Yorkb įs
tatymais ir liniją ^OPtraktu, 
užleidžiant vietą jąųpespįąm ir 
mažiau pątyrusiam dėlto, kad ‘ 
jis yi^ . „.BftejeęįįieiisJ..
būtų pri^^gą. KorvitiiiĮęiįai. ‘ ■

' KANADOS UETUVATT^ i&ko susi- 
i .pažinti su busimu gwpnimQ draugu 

gero Mdo. rimtu inteligentu, 50— 
amžiaus. Suiuteresuotus pra- 

.NAOTOS' ? -

'■ BN’S ifc .LPl^S r r 
ALSO NURSES AIDES 

AU Shifts - 
Pull jof Part Time

?55O ^GELA^’ąVE. 
' - Palos heights 
C - . . • -507-8300 . . '1

’ —Ponioj. Yifcjusiš Mayquet*. 
te Parko apylinkės vajaus pro
ga užsisakė Naujienas viene- 
riems mępįms. NąujojiĄ mūsų, 
skaitytoja, p. J. Vičįus priklau
so tai lietusiu lųoterų^ daugu
mai, kurių tieka amžių bėgyje, 
net šunkiįusiūsę ir nepalankiau
siose sąlygose, išliko -j "lietuvių 
kalba, papročiai k lietuvybė,- 
nepaklitaąąt j syętimųįų įtakas 
bei pinkles/ Naujienų -vadovy
bė dėkoja už dėęnesj ir. gerą žh 
nią praneša^ visįęiris Naujienų 
skaitytojam^. i c r- . /

— LeoaanĮas Gąriauskas_;;iš 
Mąrųųette Į^krko, užsisakė Nąu?Į 
■jiepas vienerįeras. metams. Nau- 
ijasis mūsų škąitytG^ąs vra įdo
mi asmenybė. Lietųvo'ję jįs b^ti-j 
gė konservaiori jc& sęiųiko kla
sę. Emigravus į KoJiimbiją. gro- 
jo Begotos miesto. Orkestre, o 
atliekamą rių,o darbo. Taikli praį 
dėjo konsenynoti daržoves ir-lci-Į 
tokius maisto prpdpįtus,TPtĮėš; 
gėlėtą metų, išyy^ąntl.į 
jo maisto apdirbimo, fabrike jau- 
dirbo apie .aC žmouiųi. ‘Arneri.-: 
koje L. Garlauskąs. žmona": 
įsteigė kambarinių gyvuliukų 
salioną'Gohlen Poodle . Salon, 
esantį 2841'w, 63 rd; St.,-ūbi-■ 
cagpje. -Jų. sūnus baigė čivffi- 
nės ūpo.

' "x ■j./pįąpupja Iprądėti 
porto bendrovę.

<JL& F-_- -S *

Amerikos; LMmjvĖ’ieškb meni- 
mo'dr^ugOL; Norįu susipažinti su 55 

—^60 metų- amžiaus' tautiečiu. 1 
sienis -maloniai i taišfcus~ atsakysiu. 
Jeigu vienas, antram,paliksim.— su
kursime 'šeūhai' Prašau^ rašyti:

v. . N NAUJIENOS - iK
‘ - -BOX 210
‘ ! 1739 :So. HALSTED ST.
b -'.' . CHICAGO. BiL. 60608

•JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

IMS.

HOME INSUHAVt
3237 WIST ttrcl ST„ CHICAGO

TeIef. 434-4660 ■

BranganyMx, LalkrocffiaL Dovanos 
. . visoms progomt.

’ 1 _ • - - z
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