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GHICAGO. — JAV Kongreso atstovas Henry J. Hyde (R.- 
I1L) šeštadienį kreipėsi į amerikiečius, kviesdamas “pakelti savo 

kad

LllhiMHUju UdMj Ui t

balsą už pavergtas tautas Rytų Europoje”, perspėdamas, 
naujas izoliacionizmas pradeda “apimti Ameriką”.

. Hyde savo kalboje pasakė
6 šimtams ukrainiečių amerikie
čių^ kad jis nepasitiki JAV de-

KOMUNIZMAS YRA LYGUS SKURDO 
PADALINIMAS VISAME PASAULYJE
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JAV ir toliau rems pavergtų tautų laisvės viltis; 
pareiškė prezidentas Fordas ukrainiečiams
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“Pravda” atakuoja 
JAV Laisvės radijo

MASKVA. — Sovietų kom
partijos organas “Pravda” pra- 
dėio smarkią, ataką prieš Miun
chene, Vakarų Vokietijoje, vei
kiančias Amerikos radijo stotis 
“Liberty” ir “Free Europe”. Šių 
dviejų stočių veikla esanti “pik
tas pažeidimas tarptautinės tei
sės, Jungtinių Tautų čarterio ir

kad “būti-antikomunistu yra ne- 
befasoniška”.

“Detente yra labai įdomus ir 
madingas žodis”, kalbėjo jis 
Amerikos Ukrainiečių Kongreso 
Komiteto Chicagos skyriaus She-

.. raton viešbutyje suruoštame i
__ -'.-J (

Ukrainos nepriklausomybės pa
skelbimo dienos sukaktuvių pa
minėjimo bankete. ■

Jis pareiškė, kad detente ame- . ■' ' ■ ■ ■ ■.
z- rikiečiamš reiškia taktikos švel

ninimą, bet sovietams detentė 
reiškia tik taktikas pakeitimą. 
Jie kaip kėlė, taip ir toliau kelia 

4.: - neramumus ir rūpesčius”, įspėjo 
‘ L Hyde. Sovietip-Sąjūngą-jis pa

vadino paskutine, koloni j irfė im
perija pasaulyje,- viena koja sto
vinčia Berlyne, antrąja koja Ku
boje”, ir nepaisant ; detentės tai 
vienur, tai .kitur jvįsąme pasau
lyje kyla sovietų sukurstyti ne
ramumai/ - p - ...

“Dabar yra Angola”,-kalbėjo 
korIgfesmanas Hydep “Jei tai 
yf a detentė, tai yra klaida”, pa
sakė jis visai audi^icSaTįjojant.

< ■ i Prezidentas Fordas, kuts šių
■ ųįetų . metti buvo pagerbtas kaip 

šių metų iškiliausias žmogus 
(Man of the Year) shvo per. vj- 
deo juostele parduotame adrese 
perspėjo audienciją nelaukti ko- 
knj nors staigių pakitimų Euro
pa?‘žemėlapyje, bei preziden
tas pabrėžė. kad Jungtinių Vals
tybių politika ir toliau rems Ry
tų Europos tautų laisvės ir tau
tinės nepriklausomybės aspira- 

. ei jas”.
\ Hyde pareiškė, kad jo išskai

čiavimu, tik dvylika kraštų yra 
pasaulyje, . kuriuos galima va
dinti demokratijomis.
’ Jis pareiškė, kąd komunistai 
šiandien kontroliuoja daugiau 
žmonių negu Krikščionybė kon
troliavo net Viduržemiuose. So
vietu Sąjungą jis apibudino kaip 
visišką nepasisekimą. “Ji vis 
dar nepajėgia i§maitinti savo 
žmonių. Jei kapitalizmas yra 
vadinamas nelygiu turtų padali
nimu, tai komunizmas yra lygus 
skurdo padalinimas”, pasakė jis.

Banketas paminėjo 58 metines 
labai trumpai egzistavusios Uk- 
raijios nepriklausomybės nuo Ru
sijos paskelbimo sukaktuves. Pa
minėjime dalyvavo Amerikos ita
lų, žydų ir kitų etninių grupiį iš

• Rytų ėu ropos atstovai. Ukrai
niečių Kongreso komitetas pa
gerbė kongresmaną Frank An
ri unzid (D.-m.) kaip pasižymė
jusį pavergtųjų tautų kovos dėl 
laisvės lydeiį.

Vasario viduryje Briuselyje 
žydai šaukia svarbią konferen
ciją Izraelio teisėms -ginti, žydai 
jaučia, kad prieš Izraelį ptadė-

OTTAWA, Kanada. — Volks
wagen Ltd. Canada pranešė, kad 
si kompanija iš savo 1975 metų 
modelių Rabbit ir Sciroco žada 
atšaukti apie 8,000 automobilių 
patikrinti ir pataisyti mechaniz
mą, apsaugantį automobilį nuo. 

; gaisro. Kanados VW (Volks- 
yagen) biznio-vedėjas Albert 
Triller pra nešė, kad buvo patik
rintą 16 užsidegusių VW ir 'nu
statyta, kad visi jie buvo pa
statyti ir palikti nuo 15 iki 25 
minučių .su veikiančiu motoru ir 
per tą laiką perkalto išdegu (ex
haust) vamzdžiai.

DŪESSĘLDORF,: Vak. Vokie
tija. — Devyni vokiečiai, iš' 3 ka-

girną , slaptos nacių partijos'Va
karų Vokietijoje. Policija jų bu
tuose rado ^,000 amunicijos, 3’ 
pralietus, 2 rankines granatas, 
di kulkosvaidžius, kelis amu
nicijos diržus ir apsčiai naciš
ko® literatūros.

Italų savaitraštis' 
“L’E urppeo” penktadienį paskel- 
Lė^penSų ^Sovietu slaptosios po?- 
licijos KGB agentų Italijoje pa-' 
vahies,.j4 tarpe ir paties sovie
tų"' šnipų Italijoje viršininko. 
“I|Eur6peo” rašo, kad paskelb
ti ėji sdyiėtiį šnipai yra priko- 
mandiriipti kaip “diplomatai” so
vietų ainbasądoje'Romoje ir so
vietų konsulatuose kituose Ita
lijos miestuose.. , . .

MANILA, Filipinai. — Tre
čiojo Pasaulio kraštų didžiajai 
konferencijai artėjant areštuota 
mažiausiai 41 asmuo, jų tarpe 
kai kurie komunistai. Filipinų 
apsaugos departamentas prane
šė, kad suimtasis komunistų va
deiva Roger Posadas ir dvylika 
paskutinėmis dienomis suimtųjų 
kitų komuhistų yra žinomi kaip 
aktyvūs subversantai. Trečiojo 
Pasaulio konferencijoje, kuri 
prasideda šį pirmadienį, daly
vauja 108 valstybės — Jungti
nių Tautų nariai.

LOS ANGELES. — Jau ket
virta savaitė, kai streikuoja Pie
tinės Kalifornijos daktarai ir 
jieins pritariančių skaičius dau
gėja. Tūkstančiai bendrosios 
praktikos daktarų savo kabine
tų duris uždarė porai dienų, pa
rūdydami savo solidarumą su 
medikais specialistais, streikuo
jančiais dėl nepaprastai didelio 
(327 nuošimčiais) apdraudos pre 
fui jų pakėlimo. Apskaičiuota, kad 
75 nuošimčiai visų bendros prak
tikos daktarų užrakino savo du
ris.

šalta, galimas sniegas. ' ~ 
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:57;

Krašto apsaugos sekretorius Dan Rurr.sfęld pareiškė, kad sovietu 
valdžia negali laužyti atomo*sutarties, nes amerikiečiai labai lengvai 
pastebi kiekvieną j y kreivą žingsnį. Jis neaiškino, kokiu būdu ame
rikiečiai patiria apie sovietu valdžios atominiu raketų naudoįidą, bet 
amerikiečiai žino. Sekretorius Rumsfeld, susipažinęs su visomis ste
bėjimo priemonėmis, tvirtina, kad Amerikiečiai, žino kiekvieną rusu 

. susitarimo laužymą ir kovos dėL kiekvieno nusikaltimo.

KUBOS KARIAI OPERUOJA 8 AFRIKOS
' '~'J> ? •• • • t _ -J. .

[,k:\ 'WASHINGTGNAS. —•- įdubos kariuomenėšiuo metu operuoja 
septyniose kitose Afrikos valstybėse, čia .neįskaitant 10,500 karo 
veiksmams’paruostų karių; kuriuos 'Fidelis Castro nusiuntė į 
Angolą. '

Vakarų žvalgybos žiniomis, 
Congo “liaudies respublikoje” 
Kubos karių yra apie 1,000, . ir 
Congo yra svarbiausioji Castro 
bazė karinėms operacijoms An
goloje.^
Kita kubiečių “raudonarmiečių” 

dalis Afrikoje yra padalinta maž
daug sekančiais Tanzanijoj 500, 
jų tarpe tik.15 technikų; Ekva
torinėje Gvinėjoje 500; Gvinė
jos Respublikoje 300; Somali joj 
50; Guinea-Bissau ir Sierra Le- 
one po 2’5-30 kareiviu.

Negana Afrikos, Castro siun
čia savo kariuomenę ir Į Siriją.

Moteris Į 
vicegubernatorius
Dabartinis Illinoiaus valstijos 

gubernatorius Walker yra pa
sirinkęs Joanne Alter 48 m. am
žiaus moteri. buvusia direktorę 
sveikatos departamento, kaipo 
kandidate i Illinojaus valstijos 

vicegubernatoriaus. vietą. Al
ter yra pirmoji UJinojaus vals
tijos istorijoje moteris kandida
tė i tokia aukštą ir atsakingą 
valstijos tarnyba, parinkta pa
ties gubernatoriaus.

Gubern. Walkeris asmeniškai 
kartu su kandidate Alter daly
vavo rinkimu komiteto raštinė
je, atliekant formalumus, kandi
datu jsirašant į komiteto ren
kamų kandidatų'knygas.

JAV persvarstys 
mirties bausme

WASHINGTONAS. — Jungti
nių Amerikos Valstybių Aukš
čiausias Teismas, kurs 1972 me
tais panaikino mirties bausmę 
kaio “žiaurią ir nepaprastą baus
mę”, penkioms valstijoms pra
šant, žada tą reikalą persvars
tyti.

Grąžinti mirties bausmę pa
prašė Georgia. Texas, North Ca
rolina, Florida ir Louisiana, ku
rių argumentams aptarti posė
dis šaukiamas ateinančio kovo 
30 dieną.

Mirties bausmė buvo panaikin
ta 1972 metais penkių teisėjų 
balsais prieš 4 balsus. Vieno bal
so dauguma buvo nuspręsta, kad 
mirties ba usmė esanti prieškon- 
stitucinė.

NAACP egalaus gynybos fon
do žiniomis mažiausiai 411 as
menų laikomi. 30 valstijose mir
tininku kamerose. Trisdešimt 
penkios valstijos turinčios mir
ties bausmės įstatymus.

jau

ČIA agentai užsieny
VAŠINGTONAS — Senato 

komitetas, tyrinėjantis ČIA vei
klą. pranešė, kad ČIA turinti už
sieny 11 pilnai apmokamų agen
tu, kurie veikia kaip žurnalistai, 
atstovaudami JAV bei kitų vals
tybių žinių agentūras bei orga
nizacijas. v-=

KETURIOS BAZĖS ISPANIJOJE JAV 
KAINUOS VIRŠ BILIJONO DOLERIU

Kisingeris skuba i Washingtcnq, kad galėtu 
informuoti Fordg ir kongreso komitetus

MADRIDAS, Ispanija. Valstybės, sekretorius Henry Ki
singeris šeštadienio vakarą, pasirašė penkerių metų susitarimą 
su Ispanija keturioms karo bazėms naudoti, o sekmadienio rytą 
išskrido į Washingtona, kad galėtų informuoti prezidentą Fordą 
apie pasitarimus Maskvoje, Europos valstybių užsienio ministeriu 
nuotaikas ir pasikalbėjimus su Ispanijos karalių Juan Carlos de 

Europoslvalstybiu saugumo kon-1Eurbon, premjeru Arias Navarro ir užsienio reikalų ministeriu 
ferencijoje pasiektų susitarimų”. ^ose Maria Areilza.

Puolama ir Vakarų Vokietijos Dabartinės Ispanijos vvriau- 
laikysena,, kuri savo teritorijo- sybė leido amerikiečiams naudoti 

jRotos uostą, Torrejon, Karagozos 
ir Morono karo aerodromus. Se
kretorius Kisingeris pasirašė 
jau iš anksto aptartą sutartį, ku
ri įpareigoja amerikiečius 1979 
metais atšaukti iš Rotos uosto 
atomo narlaivius. Amerikos ka
ro vadovybė yra įsitikinusi, kad 
minėtas reikalavimas nei kiek 
nepakenks Vakarų Europos gy
nybai, nes jau yra paruoštos ki
tos priemonės atomo narlai- 
viams pakeisti.

Už keturias bazes Ispanijoje, 
JAV per penkeris metus priva
lės duoti dabartinei Ispanijos 
valdžiai ką^o jnedžiagos^, maisto; pataria _ mums grįžti į praeitį.

je toms stotims leidžianti veik
ti;' Esą stačiai nesuprantama, 
kaip suvereninė valstybės gali 
savo teritorijoje leisti veikti to
kius “pasibiaurėtinus” sveti
mus radijo siųstuvus, tokius 
ČIA diversantų centrus”.

“Praydos” žodžiais, Radio Li
berty ir Radio Free Europe skel
biančios tendencingai parinktas 
informacijas, ‘ “melų” praneši
mus, “socialistinės sistemos 
-piktybinių priešų šmeižtus ir 
propagandą”. Paskutiniu laiku 
tiedu siųstuvai vis daugiau prieš- 
,sovietiškos medžiagos gauna iš 
Pekino. •,/

Prieš keletą, dienų kitas sovie
tų Iaikraštis- “Sovietskaja Rus- 
sija” puolė- “Amerikos Balso” 
radijo .'siųstuvą.y.

Bendrai; sovietų publicistikoje 
pastaruoju laiku pastebima “kie
tesnę liniją” prieš J-AV-bes, kaip 
praneša dpa- . . ' ■

Sen. Muskie vertina 
prezidento kalbą

VAŠINGTONAS. — Demo
kratų partijos lyderi'3' Atstovų 
Rūmu daugumas vadas M. I 'ans- 
field ir Atstovų Rūmų pirminin
kas C. B. Albert, parinko sen. 
E. S. Muskie prez. Fordo kal
bos kritiku. Sen. Alurkie, aptar
damas prezidento kalbą, pasa
kytą Atstovų Rūmų plenume, 
atidarant pavasarinę Rūmų se
siją, pabrėžė svarbesnes kalbos 
vietas, sakydamas: “Mes turi
me atmesti svajones tų, kurie
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aiškiaipasisakyti
VAŠlNGT^AS’. — Ameriko

je gyvenanti ijžy du vienas vadų, 
rabinas, A/ĄL-Schiedler, pareiš
kė, kadMzraėįib ministeris pir- 
minink-as-; Y.. -Rabin aiškiai iš
dėstytų A Izraelio nusistatymą 
Palestinos . ^reikalu. Ministeris 
pirmininkas turi aiškiai pabrėž
ti palestiniečių teises ir Pales
tinos išlaisvinimo organizacijos 
PLO skirtumus.

Esą joks amerikietis nenorės, 
kad Izraelis derėtųsi su PLO, su 
organizacija^ kuri nepripažįsta 
Izraelio teisę, su organizacija iš
troškusią teroristinio kraujo.

fc

Buvusi Izraelio premjerė Goldą Meir 
I atsistatydino iš valstybinių pareigų, 
’bet ji nemetė politikuoti. Ji atvažia-

U

ir'kitokių gaminių vieno bilijo
no ir 220 milijono dolerių sumai. 
Į šią sumą įeina stambi dalis pi
nigais nuoma už karo bazes, bet 
dar daugiau teks mokėti naujais 
ginklais, amunicija ir Ispanijai 
būtinai reikalingomis medžia

gomis.

Sekretorius Kisingeris, -infor
mavęs šiaurės Atlanto užsienio 
ministerius; specialiai atvyku
sius į Briuselio pasitarimą, ir 
paaiškinęs jų keliamus klausi
mus, tuojau išskubėjo į Madri
dą, kur jo laukė visa eilė pasima
tymų su Ispanijos valdžios žmo
nėmis ir JAV teisiniais bei karo 
patarėjais. Sekretorius pirmiau
sia susitiko su užsienio rei
kalų ministeriu Areilza, pasitarė 
su dabartiniu Ispanijos prem
jeru Arias Navarro, o vėliau nu
vyko pas Ispanijos karalių Juan 
Carlos de Burbon ir gana ilgai, 
kalbėjosi įvairiais Ispanijos ir 
Europos politikos klausimais. Is
panijos karalius prižadėjo grą
žinti ispanams pagrindines žmo
gaus teises ir leisti gyventojams 
pasisakyti pačiais svarbiausiais i 
valstybės valdymo klausi
mais.

Ispanijos žinių agentūros buvo ; 
pranešusios. kad JAV pasirašė i 
gynybos sutartį. Sekretorius Į 
Kisingeris paneigė tokią inter-! 
pretaciją. Naujai pasirašytas 
susitarimas liepia abiem pusėm 
tartis, jei susidarytų pavojus Va
karų Europai ir Ispanijai, bet 
tuo tarpu tokio pavojaus nesi
mato.

atsigrįžti nuo mūsų laido, užtik
rinant kiekvienam amerikiečiui 
padorų darbą ir sveikatos ap
saugą”.

Muskie priminė, jog kažkas 
mūsų sistemoje yra bloga. Esą, 
tiek daug darbo reikėtų padary
ti. bet tuo naciu laiku daug žmo
nių neturi darbo. Prezidentas, 
esą, yra patenkintas, turėdamas 
ateinančiais metais mažiausiai 
7r< bedarbiu. Senatorius gyrė 
bedarbių marinimo dvi priemo
nes, kurias prezidentas atme
ta: apmokėti federaliniais dole
riais vietos viešus darbus, ku
rie prie mažiausių kaštų su
teiktų daugiausiai darbo ir ant
ra, padėti valsčiams Įvykdyti 

trumpalaikius viešų darbų pro
jektus.

Senato komiteto, svarstančio 
valstybės biudžetą pirmininkas 
sen. Muskie priminė, kad 1966 
ir 1977 metų biudžetuose vien 
tik bedarbių išlaikymui skirta 
•40 bil. dol. Kiti 14 bil. dol. nu
matyta išmokėti nuošimčiais už 
valstybės paimtas paskolas, 

. esant bedarbei ir netekus dide
lių sumų mokesčiais, šie kaštai 

; yra biudžeto deficito ir inflia- 
įcijos priežasties pagrindas.
į- Senatorius kaltino Niksono ir 
: Fordo administracijas, kurios 
i šokinėja nuo vieno kraštutinu- 
i mo prie kito, kurios rinkimų me
tais pagreitina ekonominės ma- 

Įšin?s veiklą ir sukurdamas eko- 
. jnominj nuosmukį, viską pristab- 
' Į do. Manoma, kad kongresas ga- 

! Ii sumažinti mokesčius ir atmes- 
’ ti prez. Fordo siūlymą padidin- 

Sekretorius skuba j Washing-jti socialinės apdraudos* mokes- 
toną. kad galėtų tiksliai infor-Įčius. kad reikia surasti priimti- 
muoti prezidentą Fordą ir kon- ‘ na energijos programą, kuri pri- 
greso užsienio komiteto narius j laikytų kylančias alyvos ir dujų 
apie Maskvoje vykusius pasita- ‘kainas, kol krašto ūkis pakanka- 
rimus. Maskvoje susitarti ne-įmai sustiprėtų. Senatorius pri- 
pavyko. Sovietų valdžios atsto- minė, kad kraštas nukenčia ir 

į vai išsisukinėja, siūlo naujus silpnėja dėl esančių paslapčių, 
kad pasaulis teigiamai Įvertina 
ČIA veiklos tyrinėjimą, kad pre
zidentas daro klaidą kritikuoda
mas senatą, nubraukusį Angolai 
skirtą pagalbą.
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US Steel Corp.
valo vandenį

US Steel bendrovė yra
ireneusi niieno gamykloje, 3426 
E. 89, ir paleidusi į darbą 30 
mil. dol. vertės vandens valy
mo įmone, kuri valo plieno ga
myboje panaudotą ir užterštą 
vandenį. ’

Atldarant Vandens valyklą, ją vo i Amerika, lanko didesnius žydu 
pašventinant, US Steel bendro- centrus, sako kalbas ir aiškina savo ■ klausimus, bet vengia tarptauti- 

virenrezidentas nareiškė nuotlik,s- n*p*tinka Jungtiniu | strateginių ginklų kontro- ves viceprezidentas pareisite, T>uH( metu ryakejanti ,x . ‘ ‘ ,
kad į valyklą įdėti 30 mil. dol. krypti* i**ilai*yinv»iy ii diktatorių Ičs. Susitarimas Madride yra at- 
MKMMM vieno svaro plie- "&is|,yri-
no, bet verti pinigo. koĮinČiv palestinieiiv ir ereby. muI-

r . •
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right away,.therevs V 
a 10-ycar extension 
privilege. Either way^ 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you. ‘

UNION PIER, MICH.
Praeity mėty gruodžio mėn.

'ri'G-v

Savininkų dr-Jos valdybos ii 
penkių ponių rengimo komisi 
jos buvo surengtas 1976-jų Nau-

— Anglijoje kurį laikė siau 
te didelės audros. Buvo padu 
ryta daug nuostoliu. Dabar tu
rime gražias saulėtas dienas.

V. 'Vytenielis

“Moticj us-.yaianėws”;
lietuviškos ■ veiklos 

šiame numeryje pri-t 
kad “šaltiniui” su-

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

,less than 6 years. .
That’s one reason 

Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple .to buy, and one 
of the surest ways tp 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.
'-U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

— Lopdoye mirė Stasys Sko
pi s. ^is cidamasgąive parpuo
lė ir be sąmonės nuvežtas.j li
goninę .greitai mirė. Jo palai
kai niekam nežinant buvo su
deginti krematoriume. Ligoni- 
nėjęJiepayyko išaiškinti jo tau
tybės, nei tikybos. Neišaiškinę 
sudegino kaip šiame krašte ne
turintį jokių giminių.. Dabar 
bandoma atgauti jo pelenus ir 
palaidoti lietuvių kapų skyriu-

Floridoje yra nedidelis Micaonopy miestelis, kuriame matome, darbščias moteris, blizginančias 
gaisrininkų kepures. Pasirodo, kad šios moterys yra gaisrininkų žmonos, kurtos nuo ryto iki va
karo budi gaisrininkų centre/'kad vyrai galėtų dirbtuvėlėse arba soduose šeimai duoną uždirbti.

tie jų rezidencijoje.
Svečius priimihėjo/vaišes pa

ruošė ir vaišino Dr. ir ponia Va- 
lantiejai, talkinant rengimo ko
misijos ponioms.

12 vai. sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, pakėlus dak
taro patiekto šampano taures, 
nuaidėjus K. Petrausko arijai — 
“Pakelkim, pakelkim taurės...” 
sveikinosi visi sugeriausiais lin
kėjimais naujiems metams, o 
apie' rytmetį svečiai skirstėsi 
linksmai ir maloniai nusiteikę.

Dr. ir ponia J. Valantiejai yra 
nuoširdūs ir-draugiški .apylin
kės lietuviams, visuomet sutei
kia pas save malonų prieglobs
tį, tad visi naujų metų sutikima 
dalyviai ręiškįa nuoširdžią padė
ką ponpams Vąlantiejanis...Taip 
gi priklauso didelė padėka rengi- 
mo-komisijos ponioms, prisidė
jusioms savo darbu .ir skanės
tais. Z. MišauskasJEI .“NAUJIENAS’’ TU 

SKAITYSI, TAI IR KITAM- 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

F IKRĄ TIESĄ - SKLEIDŽI A 
ŠVIESA.

Velionis buvo gimęs 1896 me
lais spalio 25 d., Biržų apskr., 
Lietuvoje ilgą laiką buvo Kau- 
•410' Įgulos bažnyčios zakristi
jonu: Londone rūpinosi religine 
veikla, skaitė ir rėmė lietuviš
ką spaudą. Buvo B? Kviklio 
redaguotų knygų “Mūsų Lietu
va” bendradarbis. Ilgametis 
“Keleivio”' ir kitų Amerikos 
lietuvių laikraščių prenumera
torius.Po iždininko pranešimo Du- 

bauskienė paklausė, dėl ko ne
buvo aukota Bražinskams. Pirm. 
K. M. padėkojęs už vietoje pa-, 
darytą paklausimą, atsakė, kad 
šį klausimą, ir jo nuomone tei
giamai. valdyba spręs pirmame 
savo posėdyje.

Į Liet, šaulių S-gos: visuotinį 
atstovų suvažiavimą iš kuopos 
išrinkti: Antanas Markauskas, 
Augustinas Ašoklis, Juozas že
maitis, Irena Markauskienė ir 
Karolis Lazinka. Be jų vyks 
pirm. K. M. ir du valdybos nariai.

• zuuginh 
riHICjZ 
ohau gyvena” 
Money Ordeg 
’nklti adresu

Eendrucmenės problemų 
šauliai neaptaria

Sumanymuose buvo iškeltas 
klausimas, kad susirgę šauliai 
nepraneša nė valdybos nė ligo
nių lankymo komisijos kuriam 
nariui, o paskui kyla kalbos, kad 
niėkas neaplankė. Susirgusieji 
turi pasirūpinti, kad' jeigu ne 
jie patys, tai, kad kas nors pra
neštų apie ligą.

Dėl klausimo apie dvi lietuvių", 
bendruomenes, pirm. K. M. pa
aiškino. kad yra Centro Valdy-' 
bos aplinkraštis, kad pedalyyau- 
ti nei vienos nei kitos bendruo
menės < parengimuose; kaip ' ir 
mūsų kuopos visuotiniame na
rių susirinkime buvo nubalsuo
ta. Priimtas Dekerio pasiūlymas 
bendruomenės reikalų šaulių su
sirinkime nediskutuoti irtuo rei
kalu diskusijos buvo nutrauktos.

Išėjus revizijos komisijos 
vienam nariui,, nutarta pakvies
ti sekanti iš eilės kandidatą. Į 
Bliujaus klausimą dėl -šaudyk
los, pirm. K. M. atsakė, kad rei
kalas yra iššpręstas teigiamai 
ir Cicero medžiotojų —. meške
riotojų šaudykla bus galima nau
dotis. Algis Valeika paprašę pa
ruošti jam kuopos šaulių sąrašą 
su gimimo datomis, kad jis galė
tų visiems, gimimo dienos pro
ga, pasiųsti sveikinimus. Pirm. 
K. AL pažadėjo pasirūpinti. Ka
sininkas Dekeris pranešė, kad 
per jį galima užsisakyti Karį, 
įsigyti šaulių statutą ir unifor
minius ženklus.

— Rytinio Londdhdlietuviai 
Naujuosius Metus sutiko Spor
to Socialinio klubo patalpose. 
Sutikimą suruošė; šeštadieni
nės mokyklos tėvu komitetas. 
Pelnas paskirtas tos mokyklos 
ir tautinių šokių grupės reika
lams. O. vakarų Londono lietu 
viai Naujuosius Metus sutiko 
Lietuviu Namuose.

. stock?
M^menca.

Bonds mature in less than six years.
Now V foiarwt wW« ImM to ntwHy
•f 9 ymm 10 awAtha (4% <r«t jwrL
rrpiMeod ST rtoUa, ar iti iiyiL Whaa bmmM tibar 
enn ba at ytar bank. IsUnat te aabfrar
state ar local teeama texaa» OMl Mni tat itef tat

EAIT^ 'B- KITAM PATARK

>urasyia vu>kas, -Kad liečia pieveles \prasyta Kaip 
Kaip peilis tręšti ir prižiūrėti. "Naujienos šią knygelę 
* tiavūsieji gali knygelę įsigyti už" SI 25." Jeigu 

arha"j)ėnon užvažiuoti, tai gali atsiųsti SI.50 ėeKi 
. <> mes knygelę' jam pasiųsime Pinigus prašome

— šventėms sulakėme “šal 
linio” 6 numerį. Tai paskutinis 
praėjusių metų numeris,- skir
ias Kalėdų šventėms. Jo pir
mame puslapyje .patalpintas 
vvsk. A. Deksnio sveikinimas 
su Kalėdų šventi nus. Toliau 
eina dr. V. Vygando minčių tę
sinys “Bendrija dabar ir atei
tyje”. A. Solženicyno Vakarams- 
pcrspėjjiptį santrayka. .“Grio
vėjai ir žudytojai’’ft®, Naujo-į 
kaičio — 
ir smulki 
kronika, 
menama, 
kako 15 metų kai jisjra algai 
vintas Londone ir 10 m. kai įsi 
kūrė Nottinghame. ....;

Sausio mėn. IB d. įvyko Cice
ro jū.n šaulių kuopos Klaipėdą 
vįsuo inis metinis narių susi
rinki as. kurį atidaręs pirm. 
Ką^t is Milkovaitis pąkvi.etė Dr. 
Petr Atkočiūną ir Dr. kun. An
taną Jušką įteikti šaulei Pranu
te! D ilaitienei diplomą ir pri
segi' šaulių žvaigždės medalį. 
Pask ;i iškvietė pernai laimėju
sius irmas tris šaudyme vietas 
Brasą Bliu jų ir Krikščiuką. Pir
majam pulk. Jonas švedas įtei
kė pe einamąją taurę, o kitiems 
dviems asmenines trofėjas. Kun. 
Dr. "uška, pasveikinęs šaulius, 
pąsid iaįigė jų gausumu.ir su
rikta symu.

To iau susirinkimui vesti pirm. 
Milko zaitis .pakvietė Stasį Ber- 
natavi’ių. Iš pirmininko K. M. 
pranešimo paaiškėjo, kad 1975 
metų bėgyje turėta 6 kuopos 
valdybos posėdžiai ir 2 visuotini 
kuopęs narių susirinkimai. Iškil
mingai buvo atšvęstas kuopos 
dešimtmetis. Dalyvauta parade 
Cicero,’e ir, Pavergtų Tautų sa
vaitė • proga, Čikagos miesto cen
tre. Gegužės mėn. aplankyti vi
si kuopos šaulių ir jų artimųjų 
kap?i. Surengtas šeimyninis iš- 
va’invimas Į L’nion Pier šaulių 
Asok’ių sodybą. Atliktas kuopos 
šaud’. mas Cicero medžiotojų- 
meškeriotojų ūkyje. Dalyvauta

Baigdamas susirinkimą pirm. 
K. M. pranešė, kad šaulių Cen
tro Valdyba leidžia anglų kal
ba Dr. Jurgėlos knygą apie So
vietų S-gos genocidą Lietuvoje, 
ji kaštuos 15 dol.

Bronius Kuras iškėlė klausi- 
i mą, kodėl pačios sesės saulės tiek 
daug dirba per parengimus? Nu
tarta ateityje, kad sesės tik pa
ruoš maistą, o patarnaus samdy
tos mergaitės. Kilus klausimui, 
kaip dalyvauti mūsų kuopos pa
rengimuose, nutarta, kad ir atei
tyje uniformuotiems. Naujiems 

i kuopos šauliams pianorus susipa- 
I tinti su kuopos valdybos nariais 
pirmininkaujantis iškvietė po 
vieną visus valdybos ir įvairių 
komisiją narius.

Susirinkime dalyvavo garbin-. 
gų šaulių L)r. Petras Atkočiū
nas, Dr. kun. Antanas Juška, 
pulk. Jonas švedas ir kiti.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurių metu trio Bernatavičius, 
Bliujus ir Valeika. Markauskui 
akordeonui pritariant, apdaina
vo įvairias gyvenimo aktualijas, 
o Irena Petrauskienė padainavo 
«olo. Kas norėjo galėjo ir pasi- 
’ n ''vetuinės šeimininkėj

ivKu nėra g.azestnu apie namus. Kaip Sližiai žaliuojanti pie 
■ ' Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne
vt-tji galima įi“a?įas spttybų pievelės išauginti Reikia' patyrimo 
Dabai -yra išepisf"iedirtėtė '4t> puslapiu agronomo A Šeštoko Knygelė.

•» > įidhras* *

joj ir paskutiniu laiku ėjo nuo
vados viršininko pareigas. An
trąjį praleido būdamas
ginkluotuose daliniuose. 1948 

.'^i. jš EJensbųrgd stovyklos 
emyjrayo į Angliją.

— Jau Anglijoje pasirodė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų 2-ji dalis. Platina “šal 
tinio” ,rędakęQą “Nottinghame.

—Guilforde mirė. Povilais 
Ruzgas, 55 m. amžiaus. Velio
nis buvo kilęs nuo Tauragnų. 
Į Angliją atvyko po antrojo ka- 

-TO.- - - y

Teresei Petkienei pirm. Karolis 
Milkovaitis įteikė gražią gėlę. 
Po taip gražiai pasibAyjtirio su
sirinkimo visi labai nenoriai Skir
stėsi j namus. 't!'? '•'i.

\ Stepas Paulauskas •

išpirkta , merikav^čių 
kurios-ištisus metus buvo sū- 
k ran tos ’ sandėlįįj.pse. Anglijo- 
je yra įsigalėjęs paprotys pirk
ti Kalėdų šventėms Įvairias do
vanas. Bęt ar įdribus kam .nors' 
naudingos, niekas apie tai ne
galvoja. Svarbu* kad tik atlie-1 
ka pareigą. Tąi ir,-išperka .visas vfridzįkąs, -.67 m 
bevertes prekes m prekybinin-r' tavoje tarnavo viešojoj polici 
kai iš to turi gražaus pelno.

Anksčiau . Londane švenčių 
proga speciali^ ’ papųgšdayo 
Oxford ir Regent^ gatvąs. 
praėjusioms -žtentčms 4okių 
papuošimu jau- išbuvo., Tik 
Trafalgar Sgųarg^dąr senu pap 
rociu stovėjo papuošta rėglė, 
kurig kiękvįeHf^jnietąis p^aHo- 
vanoja Norvegijos karališka 
šeima. Gerokai sumažėjo ir ka
lėdinėj pgstQ siuntų gpyyail^- 
Nes pakėlus siuntų kainų žmo
nės surado priemonių, kaip jas 
įteikti gavėjams pasinaudojant 
pašto, patarnavimu, paštai tikė
josi sulaukti gražaus ipelho ’ir 
vieton jo dabar turį, tik ihįiijo^ 
ninius nuostolius, u’a \ /

Praėjusios Kalėdtį šventės 
buvo gana ilgos-drujps užsitęsė 
apie 45 dienas. Lietuviai jas 
sutiko su' lietūviŠĘais tradici
niais Kūčių papročiais.Londo 
no Hetuyių bažnjr^įje 12: vai. 
nakties laiku buvo .atlaikytos 
Berneliu mišios., J^rškambio- 
mis giesmėmis paįvairino baž 
nytinis choras, vadovaujamas 
J. Černiaus. Po pamaldų baž
nytinėje salėje buvo suorgani
zuota bažnyčios reikalams pa
remti loterija, šventes praėjo 
bendrų pasivaišinimų ir kai- 
mvnu lankvmo ženkle, -

PLIKI KNYX1A, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriausTiesomis. Knyga dviejų da- 
Hų:-Žemes ūkio švieūrpo problemos'ūkininkų krašte. Ū dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. -

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

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

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J I E N OS
I7T) So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

- LIETUVOS VĄiųjO ĘILMĖ J
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, ik. 

niažai kas šį. kląusniią studijavo. Apįę<lietu5'iŲ tautą i£ .lietuvių 
kalba yra parašyta daug knygų' ir brošiūrų. Lietuviai -Įunrimi 
senųcise atsyninimupse ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs, prie šios studijos 20 metų, peržiū
ri0 Įatiai daug senu dokumentu. Savo studijoje jiri nurodė 
kielivienp žodžio metrikaciją ir

I?3ra^ė. 5? psi>i'-.knyge- 
lę, pavadintą LIETUVOS VARDp KĮL^.^Minkyti -viršeliai, 
kaiiiri$2.Qp. Kti^gęlė jums btis pasiųsta, jeidu doleri ir atsilsite 
šiuo adresu: / . . . •<• • '

NAŲJIENQŠ> 17.3? JHaisted JStį Chicago,;; Ill.
■—. 1 G .. t.i7.. . J? ; • jg

SKAITYKI DEM0KRATJN.Į 

'‘T RNRA.ST' ”Ki-KTIENAS’

CICffiO ŠAUMU VEffiLA
Racine šaulių kuopos dvidešimt
mečio šventėje, Klęvelando Juo
zapavičiaus kuopos penkmečio 
šventėje, Jūros dienoje Unioų 
Pier, Sąjungos kultūriniame su
važiavime Wasagoje, Kanadoje, 
kur pirm. K. M. skaitė paskaitą. 
Surengtas metinis švyturio ba
lius Balio Pakšto salėje. Lie
tuvos kariuomenės šventės pro
ga padėtas vainikas prie pamin
klo žuvusiems už Lietuvos lais
vę. Gauti 8 nauji pareiškimai 
įstoti į kuopos šaulių eiles. Baig
damas pasidžiaugė taika ir su
gyvenimu kuopos šaulių tarpe.

Kuopos iždininkas Jonas De
keris pranešė, kad 1975 metų bė
gyje po 100 dol. aukota sergan
čiam savanoriui-kūrėjui Kaziui 
Dobilui, Cicero Lituanistikos 
mokykloms ir Centro Valdybai 
Dr. Jurgėlos parašytai knygai 
anglų kalba apie Sovietų S-gos 
genocidą Lietuvoje, 30 dol. au
kota Lietuvių TV, po 25 Kariui, 
Balfui ir JurguČio šeimai atsi
kviesti komitetui, po 20 Mar
gučiui, S. Barčus, Naujienoms, 
Draugui, Laisvai Lietuvai, Dir
vai, Pavergtų tautų komitetui 
ir III jaun imo kongresui. Iš vi
so metų bėgyje paskirstyti aukų 
565 dol., o kitų išlaidų turėta 
1237 dol., bet kuopoje pinigų dar 
yra.

Anglijos naujienos
- Mansfielde mirė Juozas 
įonis, gimęs 1915 m. Velio- 

prekiyjnis buvo kilęs |uįo ^Papilės.

— Nottįnghąįne pertvarkyta 
ir atnaujintą Jaunimo židinio 
koplyčią. Talkininkavo gera- 
širdžiai tautiečiai, paremdami 
darbu ir piniginėmis aukomis.

— Brądforde mirė Vincas 
amžiaus. Lie-

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
kiėuota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČŲCAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji 'cn mate, kokias 
kalbaj girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. S1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų' kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Keliones i L.etu- 
vą įspūdžiai? "Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Irituristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas Žamaitis. .LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
R4 psl. Kaina $1.50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6O«
•Hilankant darbo valandomis arba uisaVanf paštu Ir pridedant



a. zujus ■ • v* i
■i AGATHA CHRISTIE Hl POIROT

. lys lic. u apie esamus ir artėjam j vauoris puik. K. Vildžiu.s ir kiti, 
čius pavojus, ne tik dėl konspi- į Meninę programos dalį išpil-

i racijos, bet ir dėl mūsų tarpe dys sol. Algirdas Brazis, akom-
š. m. sausio 12 d. mirė bene 

žinomiausia šių laikų kriminą- 
linių romanų Tr apysakų rašy
toja Agatha Mallowan. štai ke
letas datų?. .
L Buvo gimusi 189(1 m. nigsė- 
jo 15 d. Tėvas amerikiečių kil
mės turtingas pramonininkas 
Frederick - Miller,' motina — 
britė.
į 1914 m. ištekėjo už aviacijos 

pulkininko Archibald’o Chris- 
tie, kurio pavardę pasirinko 
sau slapyvardžiu. 1939 m. iš
tekėjo už Makso Mallowan’o. 
* Mokėsi namie, buvo išsilavi
nusi, greičiausia' gerai -mokė
jo prancūziškai — britams tai 
jau labai daug reiškia. C* -

Pirmojo Pasaulinio Karo me
tų, o f ’ ‘ ‘ ' ’
dirbo,, kaip gailestingoji sesuo I gatvėje Morg”. Iš čia būtų ga

lima padaryti išvadą, kad’ien 
pat “sutelpa” ir H. Poirot iš
mintis, bet taip nėra, nes šer 
logo Holmso ir Ogiusto Dupi- 
n’o metodai iš pagrindų skiria
si nuo H. Poirot’o metodų: pir
mieji du naudojasi steKėjimais 
ir logika, Poirot—stebėjimais 
ir psichologija. Tenka (ir rei
kia) labai aukštai įvertinti 
-Agatos Kristi išradingumą ir 
mokėjimą viską “supainioti” 
taip, kad skaitytojas niekad 
negali būti tikras, kad atspė
jo, kas gi, pagaliau, yra nusi
kaltėlis. . Ir vis dėlto, kadangi 
rašytoja parašė daugiau, kaip 
80 romanų, tai kai — kur susi
dariusių painių situacijų auto-

* 
taip pat net ir Antrojo, IPoe apsakymėlį 
kaio cailestinGoii sesuo’catvėie More”.

karo, ligoninėse. Gal kaip tik. 
ęlėl to jos romanuose dažnai 
yeikia “nursės”.,

" " Yra rašytojų, kurių sukurti 
personažai kažkaip neatskiria
mai siejami su pačiais jų kūrė
jais. Kai kalbame apie James 
Fennimore.(Sena rašyba! Da
bar rašo Fenimore) Cooper’į, 
savaime iškyla medžiotojo N. 
Bumpo asmenybė, kai kalba
me, apie A. Conon Doyle — iš
kyla Sherlock Holmes figūra, 
kai prisimename E. Gaboriau, 
prisimename ir Monsieur Le- 
ėoų’ą, o'Edgar’o Allan. Poe 
tyardas tuoj verčia prisiminti 
Nužudomą gatvėje Morg ir de
tektyvą mėgėją, savotišką f i-- 

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
> YRA GERIAUSIA DOVANA
i- - ■ - • - . . _. - - - . j

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as- 
“ menfikai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų.

■ Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės... šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų- žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko . parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenime bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį ab j 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine, forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
įr4i^e^^ęologįne_y^^ .

• Antanas Rūkas,. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori- 
jos "Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pšl.,.kaina2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

• SLA

n T A SUSIVIENIJIMAS
I j XX UETUVIŲ

■ w J-/ x -V. AMERIKOJE
ty SLA -—jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
r giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus-.
17 "' , tiems nariams. į
;• SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija-— duoda gyvy-
■7 ? - ’ bės a pd ra ūdą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSTVIE-

' NLJIMAS neieško pelno, a teikia patarnavimus savitarpinės 
. • pagalbos pagrindu.
’ SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 

tad jo. apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gau 
gauti ivairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment !n< 
su rance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškv KLUBŲ ir draugiu na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
j metus.

—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 1 kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 3(LSTREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

deri tokiu adresu: >

NAUJIENOS
Chicago, Illinois 60608

losofą, Auguste Dupin’ą, Aga
tos Kristi (toliau naudosiuos 
lietuviška transkripcija) var
das tuoj primena monsieur 
Hercule Poirot (Erkille Ihiaro) 
vardą. Tiesa, visi čia išvardin
tieji rašytojai buvo sukūrę ir 
kitų personažų, pavyzdžiui, 
Conan Doyle — dr. NVatson’ą, 
Kuperis — čingačkuką, Agata 
Kristi Miss Marple, Poirot drau
gą — kapitoną Hastings’^, Tup
pence ir Thomas Beresford’us, 
bet iš jų pats ryškiausias svam
biausias visada tik vienas, Aga
tos Kristi romanuose — Poirot.

> <“- Žinoma? rusų rašytojas A: 
Kuprinas pasakė kartą, kad... 
“visas Šerlokas Holmsas' sutel- 
pa į trumpą Edgaro Allano

Prezidento Fordo duktė Susan labai susidraugavo su naujai prezidento įsigytu šuniuku Liberty. 
Jis yra medžiotoje veislės, labai gerai surandąs pašautas antis ir mokąs jas išnešti iš vandens.

Nuotrauką Baltuose Rūmuose padarė fotografas David Kennedy. '

MIAMI, FLORIDA
Vasario 16 minėjimas 1976 JAV sukakties metais

rei nepasisekė įtikinančiai iš
narplioti. Na, bet juk tarme 
matėmatika ir, jei skaitymąs 
suteikė skaitytojui malonumo, 
jei skaitytojui nebūtinai reikia 
“pasimokyti” iš knygos, o tik, 
na, sakykime, kad ir pasil
sėti, o kartu ir, gal būt, pasi
gėrėti turiniu, tai jau knygą 
tenka teigiamai vertinti.
- Pažįstu daug tokių, kurie 
laiko geriausiu pasaulio (ne 
tik rusų) rašytoju... Dosto
jevskį! .Giria jį ir kelia į pa
danges, kaip nepaprastą psi
chologą, be to, kone aiškiare
gį. Bet Dostojevskio romanai 
ar tar Nusikaltimas ir Bausmė, 
ar Broliai Karąmazovai, o juo 
labiau - Velniai (prisipažįstu, 
nesu tikras, kaip geriau išvers
ti, žodį Biesai, Velniai, o gal 
Nelabieji?) slegia savo sūn- 
kumu^skaitytoją ir aš netikiu, 
lead visa tai galima skaityti su 
malonumu,y. su pasigėrėjimu, 
su įdomumu... - i. y. su visa 
tuo, su kuo skaitomi Agatos 
Kristi romanai ir apysakos.

Kad Dostojevskio gerbėjai 
manęs neprimuštų, pasakysiu, 
kad: esu visus jo veikalus skai
tęs ir net po keletą-kartų, na, 
kad ir dėl to, kad patyrus, ar 
žmogui einant senyn keičiasi 
j o skonfe’.Vč

Aš nedrįstu, žinoma, laiky
ti Agatos Kristi geresniu rašy
toju, negu Dostojevskis, aš tik 
noriu pasakyti, kad, inano nuo- 
mone, kurios aš anaip tol ne
peršu kitiems, gyvenime kar
tais būna taip,, kad tikrai malo- 
niau^pasiskaitytį Agatos Kristi 
arba čestertono apysakų, ne
gu dejuoti po Dostojevskio ge
nijaus jungu. Ir vis dėlto, ne
jučiomis, be įtempimo ir. pri- 
slėgimp, kiekvienasršjo to.pra
moksta, skaitydamas apie gar
siąsias Poirot “pilkąsias sme
genų ląsteles”!

Apie 1930 —J1935 metus į 
Lietuvą importavo labai daug 
knygų rusų kalba iš Rygos, o 
taip pat iš dalies — iš Berlyno. 
Tai nebuvo dažniausiai, rusų 
rašytojų kūriniai, o vertimai 
kone iš visų Europos kalbų.

Didelio ^pasisekimo sulaukė 
bene Bridge’o (neatsimenu tiks 
liai) • romanas Žmogus iš nie
kur, vėliau išverstas į lietuvių 
kalbą antrašte Panašuolis (ori 
ginalas, žinoma, buvo anglų 
kalba, kaip kad rodo ir auto
riaus pavardė); Vertimui į ru
sų kalbą įvadinį žodį buvo pa
rašęs rusų kalbos ir literatūros

Vasario 13 d. 7 vai. 45 m. va
kare bus minėjimas Bay Front 
Park (ties Flagler ir Biscayne 
Blyd. susikirtimu), Miami visuo
menei. Solo dainuos visų mė
giamas daugelio operų solistas 
Algirdas Brazis, pritariant mies
to orkestrui, vadovaujamam di
rigento C. La Monaca. Orkes
tras gros ir lietuvių kompozito
rių kūrinius. Pranešėjas Gordon 
Shaw, kaip visada, pristatys mū
sų solistą, grojamus muzikinius 
kūrinius ir praneš taikliai mūsų 
tautos istorinių faktų. Tat ypač 
šiais metais reiktų gausiau da- 

profesorius Arabažinas, gy- 
venęs anuo metu, berods, Ber
lyne, Jbūvęs (bene) Maskvos 
Universiteto profesorius. Tarp 
kita ko jis rašė (nereikalauki
te tikslumo, 'nes cituoju iš at
minties);

“Kai kurie iš mano pažįsta
mų buvo pasipiktinę, sužino
ję, kad aš sutikau parašyti įva
dinį žodį menkaverčiam—jų 
nuomone.— nuotykių romanui. 
Tad papasakosiu, kas buvo 
įvykę prieš kone 20 mėtų, kai 
du jauni docentai, slavistikos 
žinovai, 'viešėjo dvare netoli 
Maskvos pas -savo buvusį, pro
fesorių. Lengva atspėti, kad 
vienas iš tų jaunų/ docentų bu
vau aš. Mūšų' šeimininkas pa-. 
Siskundč, kad jo sūnus,: maž 
daug vienuolikametis berniūkš
tis,. skaito daugybę antfo meti 
labai paplitusių; Nato.Pinker 
tono, šęrloko Holmso (netik 
rojo!), Niko Karterio kriygiūki 
čių,. geriau pasakius, sąšiūvi 
nių, kurie buvo pardavinėja
mipo 5 kapeikas, šeimininkas 
pasakė, kad -jis “konfiskavo* 
apie trejetą tuzinų štukų bever
čių “veikalų’’. Mudu pasiū
lėme šeimininkui susipažinti 
šiek tiek su turiniu ir pažiūrė
ti, kas qi, pagaliau, tiek suža
vi jaunus berniūkščius.

Ir štai, patogiai “įsitaisę” so
delyje, visi trys ėmėme skaity
ti tą “šlamštą”, geriau pasa
kius, skaitėme kiekvienas iš 
eilės garsiai, o kiti du klausė
si. Perskaitę pirmąjį sąsiuvi
nį, visi vienbalsiai nutarėme, 
kad tai iš tikrųjų šlamštas, 
bet... taip pat nutarėme per
skaityti ir sekantį sąsiuvinį, 
nes... buvo įdomu sužinoti, 
kuo gi pasibaigs! Deja, teko 
perskaityti porą tuzinu iki pa
aiškėjo. kas buvo nusikaltėlis. 
Po kiekvieno sąsiuvinio kar
tojome, kad tai niekai, bet kad 
vis dėlto įdomu “sužinoti”.

Beskaitydami paskutinį są
siuvinį. susigėdę pastebėjome 
pasislėpusį už medžio šeimi
ninko sūnų, kuris, išsišiepęs) 
iki ausų ir labai patenkintas 
žiūrėjo Į tris didžiai mokytus 
vyrus su įnirtimu skaitančius 
jų smerkiamą “literatūrą”, štai 
ilis “įvykis” įtikino mane, kad 
negalima skaityti vien tik tai, 
kas yra rimta ir ne tik rimta, o 
j [r labai dažnai... nuobodu”.

Tad pagerbkime Ą. a. Agatą 
Kristi ir su dėkingumu prisi
minkime jos nuveiktus darbus! 

lyvauti, nes JAV dviejų šimtų 
metų sukakties proga susirin
kusieji bus įtaigojami atidžiau 
prisiminti Lietuvos tragišką li
kimą.

Vasario 14 d. St. James baž
nyčioj (600 N. W. 131 st. North 
Miami) bus pamaldos lietuviškai. 
Mišias celebruos ir pamokslą pa
sakys tos parapijos vikaras Dr. 
kun.' Rasutis kocelebruojant kun. 
E. Abromavičiui ir Dr. kun. V. 
Andriuškai.

Per mišias solo giedos, o taip 
pat ir bendrai giedamoms gies
mėms vadovaus AI. Brazis.

Pamaldos prasidės 11 vai. 
prieš piet (lietuviškai išpažin
čių bus-klausoma nuo 10 vai. ry
to). Mielas parapijos 'klebonas 
vis turi kreiptis į vyskupiją lie
tuviškoms pamaldoms leidimo, 
todėl gausus dalyvių .skaičius 
priduos jam entuziazmo ir to
liau rūpintis lietuviškas pamal
das savo parapijoj globoti.

Vasario 15 d. pagrindinis še- 
šioliktosoios minėjimas prasidės 
2 vai. 30 min. po pietų Lietuvių 
Amerikos. Piliečių klube (3655 
NW 34'st, Miami). Kalbėtojais 
pakviesti pramatantys kraštu
tinės liberalinės —' komunisti
nės linkmės žalą ne tik paverg
tam mūsų kraštui, bet ir pavo
jus JĄV. bei visam laisvajam 
pasauliui. Be atodairos skelbiau- 

Taupykite

sumos ir

Investavimo knygelės sąskaitos neša

ERSA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- ’ 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 3 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, s 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- į 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi- I

Išduodami Certifikatai, kurie neša

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

Įsteigta 1923 metais. f TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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vis platėjančio kenksmingo ai
dėjimo, besiekiant pagelbėti nu
sikratyti žiaurios okupacijos sa
vo tėvų žemėje.

Angliškai kalbės floridiškis 
Dr. Graidy, o lietuviškai pla
čiai žinomas savo kietu ryžtumu 
kelti mūsų opiuosius reikalus ne 
tik lietuviškoj periodikoj, bet 
sėkmingai įsiskverbiąs ir į di
džiąją anglų kalba spaudą — 
V. Bražėnas. Kviečiami daly
vauti ir kitų tautinių grupių at
stovai, pritariantys laisvės sie
kiui visoms komunizmo paverg
toms tautos — valstybėms. Tarp 
kitų garbės svečių dalyvaus Vil
ko vicepirmininkas J. Audėnas, 
mūsų didysis keliautojas po pa
saulį Dan Kuraitis, kūrėjas sa-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegularfy! 
Fv.o/ ^<\

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD
Pma KawutsxAS, Presides:

HOURS: Mon.Tue.Fr1,9-4

SERVING CHICAGO JND SUBURBS SINCE 1905

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ s
KNYGŲ ISTORIJA j

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai,*-
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose-

I v Irieliuose. užt-$$>00^ -
Abi knygas gausite, fei * pinigus pastysite tokiu adresu:

NAUJIENOS I
.... • j

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 i
» — -- 1 i-

panuojapt poniai A. Brazienei.
Po minėjimo, kaip ir visada, 

bus paruošti geri pietūs. Tat vi
si gausiai dalyvaukime, kad ir 
liūdesio apgaubto), šioj mūsj di
džiausioj šio šimtmečio šventėj.

P. šilas

DONNELLEY PASITRAUKIA 
Į PENSIJĄ

LIBERTYVILLE, 111., gyven
tojas G. Donnelley, 65 m. am
žiaus, pasitraukia iš Čikagos uni
versiteto patikėtinių tarybos pir
mininko pareigų, šias pareigas 
jis ėjo nuo 1970 m. Savo 65 me
tų gyvenime jis buvo daugelio 
bendrovių ir įvairių organizaci
jų direktorių pirmininku bei pre
zidentu.

see us for 
financing. 

n M OUR low RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

INSURED

CHICAGO, ILLINOIS 60608
Phonet Vizgiai* 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1



15 cents per copy.

JONAS AUGUSTAMS

Gyvendamas Mažučiuose stačibta- tėviškėje didelį

6. TĖVIŠKĖJE

$26.00
$14.00

trims mėnesiams 
Vienam mėnesiui

$7.50
$2.50

kius ir policijai-užblokavus mies
te garažo duris, šiukšlįnihkąi'sū- 
,tikoL.Išvežioti šiukšles privačios 
Cicero bendrovės sunkvežimiai*, 
Idai5 yra miesto taryba sii*

pe; dviem moterims; dalyvavu
sioms jo suruoštoj ė partijoje;

prieš.- tai dan valandų pasi
ginčiję,- kokius sunkvežimius- sei
kėtų- vartoti. '

Vėlybo pavasario vieną popietę (galėjo būti antro

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

gomis, laikraščiais, o paskutiniu metu jie pradėtu naudo
ti dar kitas. Maskvoje jie sudarė valdžios subsidijuoja
mą organizaciją “Rodiną” — '
jie bandys pradžioje vilioti, o vėliau priekabių ieškoti 
prie kiekvieno užsienin išvykusio lietuvio, latvio, esto, 
gudo, ukrainiečio ir net ruso. Praeitų metų gruodžio 15 
dieną Maskvoje įvyko didelis įvairių rusų pavergtų tautų 
atstovų pasitarimas, kuriame buvo aptartos naujos prie
monės tremtiniams vilioti

nos” pagalba rusai bandys net ir ištrūkusius iš- vergijos 
liėtuVius-'įjūngti'į' “didžiosios tėvynės” pastangas palauž
ti laisvojo.pašaųlio norą'prifešintis vergijai. /

Vilkaviškyje; jO'draugai Ohšrūtu kaimo yįeusėdljbs 
ūkininkai Vincui Stankevičiui remontavau tvartus ir

savo nosies nekis, bet lietuviai tremtiniai-“Rodinos” ilgas
Rodi-

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Primintina, kad. Jasevičių vaikai—„Valius, Joo£s 
ir Gražvyda,- šihtidifen1 gyvenk čŽk&goj^- Jonas Jas ad
ds, ilgametis' JĄV PLB> (Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės)' pirmininkas rido'1961 — 1967; jie šiandien yfta

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

itlhgittiio siititftlš' Valitaik kViiiftBMėVu, įrašiau jį į mėl- 
rikųknygaspas Įi&haįrijbs kleboną Citavičiį
Jasaičiu; po jo ėjo in kiti jau Jasaičiai;

t (Bus daugiau)

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

1926 — 1940 Metai

čiau britų užs. reikalų minista- 
ris James. G alia gh an- pareiškė, 
kad- laivynas vėl bus gražintas į 
tuos vandenis, jei Islandijos pa
truliniai laiveliai ir toliau truk
dys britų žvejams žvejoti Atlan
to vandenyno dalyje,- kurią.- Is
landija nelegaliai savinasir- -

ir galvojat; kad kiti turi- jiems 
paklusti. Visa laimė, kad! jie 
neturi priemonių’ kitaip galvo
jančius priversti- paklusti j ų. 
diktatui. - Savo netikusius^veiks*- 
mus priskiria* kitiemš;
i Dabar labai madoj kaltini
mai skaldymu.. Tik, ir girdi: 
skaldo skaldytojai, suskaldė. 
Vartoti tas visokias skaldės la
biausiai- mėgsta tie; kurie-pal
tys skaldo,- Pavyzdžiųmęreikia. 
Juos? viši- atsimename,- ries-tas 
vyko dar netolimoj praeity, 
aną verbų sekmadienį.. Tai 
vis vadizmo ambicijų darbas.
- Skundžiamasi, kad dabar ne
pripažįstamas joks autoritetas. 
Autoritetas įgyjamas ne tokio
mis priemonėmis. Iš kur auto
ritetą .turėjo senesni-.mūs vei

kėjai?'. čia prisimintini:' Olišį, 
šimutis, Grrgaitsi^ačūnaSj-Krd- 
pavičius; Jie n^ūrė apie’save 
kulto. Nereikalavu visus-Suva
ryti į vieną' kambarį' iri šokti 
pagal; jų muziką. Jih1 vartojb 
tolerancijbk ir susitkritnb; me
todus. Sugebėjo' išklausyti w 
kitų nūbihorię; o’-ką radę joję 
gero, prisitaikydavo'savo veik
lai? TŪc .todėl' jto daugumai 
tautiečių buvo authritetbT-.
; Jų autoritetą buvo užsimoję 
sugriauti kai kurie iš Europos 
naujai atvykę, kuriem dar it 
šiandien neišgaravo- atsivežtai 
vadizmo tvaikas: Bet-ju pastan- 
gos buvo veltui: Bet kokiuhū1 
,du įsiveržę. į aukštesnes org^- 
nizacijų vadovybių vietas, jie 
nesugeba sir kitaip galvoj ais
čiais dirbti bendro*darbo;- Čia 
yra mūsų- bėda-ir-nesėkmė.

P. Varis

— Mes laukėme Tavęs seniai sugrįžtant — pirmie
ji jojožodžiai ramiai ištarti su lengva šypsena, lyg su 
užuojauta, lyg-'su apgailestavimu, kam ne tuojauJpar- 
važiavau, ko dar ten kurį laiką sėdėjau? Vilkavišky
je buvo žinomas mano susikirtimas' sti vyriausybe.
i Taip buvau sutiktas svainio Jasevičiaus, kurik tuo- 
įnet buvo to pažangiai vedamo ūkio šfeitilitnhkias: Iri va
liau, ištisus 13 mėnesių, kuriame man teka praleisti-'be 
viešosios tarnybos (nesakau-be darbo) Jasevičių rię 
tik palankiai buvau sutiktas, bet jie dar sudarydavo 
geresnes, malonesnes gyvenimo sąlygas,, patiekdami 
visuomet išvažiuoti arklius, ar raitam išjoti pas kaimy
nus, į miestą bei tolimesnius gimines į zanavykus, ku
riuos tarnaudamas ąevisuomet turėdavau laiko atlati*

■ . ji įį * —•

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

dažnokai sueidavau su Mažučių ir Obšrūtų kaimų vienĮ 
-sėdij ų p ažangiais ūkininkais pasikalbėti ūkio * klausi
mais. Kartą girdėjau kaip Stankevičius ir Jasevičius 
juokėsi grįžę iš Kauno, iš Ūkininkų Vienybės eksk u r sie
jos pas Prezidentą; kaip - juos* ten- vaišinę (ponia Snto 
tonienė) Stonkienės obuoliniu vynu ir menkokais vai* 
giais, • kai jie buvo*prat£ išgerti, ir",tikėjosi; gerešiiiiį 
gėrimų; o pats Prezidentas buvo apsivilkęs senoka, apį 
dėvėta* viritkė.Įrodydamas- psichologijos nesu1 
pratimo Sūduvos krašto pažangaus ūkininko, (žemės 
ūkio ministerio Jorio Aleksos buvo sukurta organiza1 
cija Ūkininkų Vienybė rėžimui laikyti; kai visos pari 
tij os , išskyrus tau tininkų, būva uždarytos,, ji- turėjd

draugai -naciai1 turėja savo^ die
vą.- Heil Hi tier' šūkavo mi n i os 
ir sveikinosi susitikęs vieni- ki- 
tus. Prie ko tie dievai su jų vi
su Irititit^ privedė1' pasaulį,- ir 
mes skaudžiai patyrėme.

Pasaulį1 paliko griuvėsiuose^ 
varge, ašarose, o dalį ir'vėrgi- 
joje. Garbinti balvonai sugriu
vo. Laukia - galo tik. lytif- sta
bo sukurta5 vergija. Ji'tėiPdar 
klesti; bujoja-ir per žinomų 
lavonus- stengiasi- užgrobti- vis

Daugiausia asmens kultas 
yra įsibūjojęs Sovietų Sąjun
goje, Dar atsimename kaip 
žmogžudys gruziiias Džiugošvi- 
Įiš ten buvo garbinamas. Ta
da net ir kito dievo Lenino kul
tas prieš jį buvo prigesęs.

Po Džiugašvilio atėjo mažiau 
dieviškas, o tik. šventasis Chruš 
čiovas. Gražu buvo girdėti, 
kaip jis iš mauzoliejaus Džiu
gašvilį išmetęs į patvorį! pra
dėjo daužyti tūkstančius die-- 
vui Stalinui pristatytų balvo- 
nįį. Nors silpniau, bet'iri Ghrušf 
čiovas sau'kulto nevengė, kol 
nuvirto varžytmėsė'. dėl val
džios. Po jo atėjo <<slbv^ngašiš,’ 
Brežnevas: Liaupsinimo ban
gos-supa*.ir jį; berijau? tik-be tų- 
f arif arui eliorųr iri himnų;

Prieš15antrąjį karą5 didėlę da-- 
lį Europos buvo apėmęs va- 
dizmb-ir> jiPkultosVmgulyš; Ki

ji puse balandžio mėn.-); parvažiavau iš Kaunb-į‘ Mažu
čius, į*srivo~ tėviškę! V - .

Besišnekučiuodami su- seserimi Alena- Jasevičiene, 
kuri šti’saVo vyru Antanu valdė šešiasdešimties* hekta-, 
rų pieno ūkį; sėdėjome seldyčibjė prie'lango į.kiemą, 
kur aš visuomet laisvalaikiais, ar studijų atostogų me
tu, sėdėdavau žiūrėdamas* įišulinįl su*svirtinu ir dide
liu dvišakiu ąžuolu. Pavasariais į tą ąžuolą parskri- 
dę sutūpdavo-špokai, kiek patupėdavo'iri pačiauškėję 
skrisdavo toliau... Gal tairbūd&vo jų; tolimesnės kelio
nės truinpa poilsio vieta? Buvo jau prieblandos valan
da; nebuvome uždegę žiburiu, staiga atsidarė durys ir 
įėjo Uenos vyras Antanas Jasevičius; grįžęs iš Vilka
viškio.’ Jis buvo Vilkaviškio, apskrities valdybos na? 
rys ir kasdiem važinėdavoį darbą.

$30.00
$16.00

$3.00

$31.00
$18.00

$4.00

Kaip čekistas Reimeris, taip ir generolas Petronis 
skelbiami lietuviais, bet jie priskirti prie “Rodinos”. ‘ “Ro
dina” yra rusų tėvynė, o Reimeris su Petronių padaryti 
tos “Rodinos” nariais. Sovietų imperijos propagandistai 
“rodinos” prasmę įvairiausiai interpretuoja,- bet nie
kam ne paslaptis, kad “rodina” yra rusų tėvynė, ne-lie
tuvių. Kupiškyje, Račiupėnuose gimęs Petronis, mažas 
karo metu išvežtas į Rusiją, surusėjo ir vadinamą “didžią
ją tėvynę” skaito savo tėvyne. Lietuvon jis atvažiavo tik
tai karui pasibaigus, kai atėjo laikas išeiti pensijon, bet 
visą savo gyvenimą jis tarnavo rusams, buvo ištikimas 
sovietinio imperializmo karys. Kupiškis-davė kelis lietu
vius, atkakliai gynusius lietuvių tautos teisę būti laisva 
ir nepriklausoma, tuo tarpu Petronis tų lietuvių skaičiu
je niekad nebuvo. Jis ir dabar išvažiavo į- Maskvą sovie
tu tarnybos reikalais. Rusai visą gyvenimą jam mokėjo:

MKSTUKO AŠ JURAS’ 
SU BRITANIJOS GALUOTU

REYKJAVIK, Islandija; Ka
dangi Didž. Britanija® karališ
kas lai vynas prižadėja išsikraus
tyti iš Islandijos vienašališkai 
nustatytos 200 mylių “teritori
nių” vandenų zonos; Islandija

Subscription Rafes;
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. S8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

Mano atsistatydinimas buvo tuojau patenkintas, 
taip pat Masiliūno ir Narako.; Jankevičius iš vyr. Gele
žinkelių direktoriaus buvo perkeltas į žemesnes parei
gas (ypatingiems reikalam inžinierius). Geležinkelių 
vyriausiu direktorium buvo paskirtas, pradžioje mano 
minėtas inž. Feliksas Dobkevičius. Sutartis su kocesi- 
ninku buvo pasirašyta (pratęsta), bet jau geresnėmis 
Valdybai sąlygomis: už metines pajamas, iki tam tik
ros sumos (sumos nepamenu) kontragentas sutiko mo
kėti Valdybai 50r'r, o pajamti sumai mažėjant mažes
nį nuošimtį.

Jankevičius tarnybinį pažeminimą sunkiai išgy
veno. jis vis kaltino mane del to skųsdamasis pažįsta
miems. kad aš prie to prisidėjęs, jį apvylęs, prikalbi
nęs ir jis man to niekad negalėsiąs dovanoti. Jis buvo 
didelis karjeristas, biurokratas, žiauraus būdo. Neuž
ilgo po to. jam įsirašius Į tautininkų partiją, jis buvo 
vėl paskirtas vyriausiu geležinkelių direktorium ir kiek 
vėliau Susisiekimo ministerijos generaliniu sekreto
rium. Apgailestaudavo savo “klaidą“ ir kiekviena pro
ga darydavo man. kur tik galėdavo nemalonumus, net 
vėliau man grįžus į Geležinkeliu Valdybą (apie tai vė
liau). Bet jis užmiršo, negalėjo ar nenorėjo suprasti 
dar vieno dalyko, kad jį kaip buvūsį Susisiekimo mi- 
nislcrį perversminiame Voldemaro kabinete, išstoju
sį iš kabineto Ūkininkų partijos narį, dabar opozicijo
je Voldemarui buvo progos jį pažeminti, nubausti ir 
perkelti į žemesnes pareigas. Tą buvau girdėjęs iš Gus-

Iš Vilniaus kelionė buvo apmokėtu-ir- bilietai nupir
kti Vaciui K. Reimeriui ir Pranui P. Petroniu:. Jiedu 
atstovavo “tarybinę” Lietuvą “Rodinos” pasitarime. Rei
meris, kaip amerikiečiai žino, važinėjo po kelis Ameri
kos miestus, buvo Chicagoje, lankė savo “gimines”, bet 
daugiausia laiko praleido su “pažangiaisiais-”" Amerikos- 
lietuviais. Teisybė, tų pažangiųjų čia- jau-mažai teliko, 
dauguma jau susenę, o dar ne visai susenusieji geria 
daugiau, negu pakelia, kad savo- sąžinę apramintų; 0 
Pranas Petronis, tai Raučiupėnųose gimęs, bet visą sa
vo gyvenimą praleidęs Sovietų Rusijoje, raudonosios 
armijos tarnyboje. Jam pavyko pasiekti artilerijos gene
rolo leitenanto laipsnį raudonojoje armijoje* Jeigu karo 
metu jis būtų sučiupęs kurį pabėgusį lietuvį, tai jis būtų 
atidavęs savo pulko čekistams, kad jį likviduotų, tuo 
tarpu dabar jis buvo pasiųstas į Maskvą, kad dalyvautų. 
“Rodinos” suvažiavime. 5

Kitose JAV vietose: 
metams ____

pusei meti; ___

Artėja Vasario šešioliktoji, Lietuvos nepriklausomybės-pa
skelbimo diena. Visur, kur tik Lietuvių5 gyvenama- Amerikoje bus 
ruošiami iškilmingi tos dienos minėjimai. Visų mūšų širdyse 
pagyvės pareigos jausmas stoti gyvon-kovon- dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo.

Tačiau —■ jausmų ir žodžių nėra gana! Lietuvos vadavimo 
darbui reikalinga yra ir materialinė parama. Todėl raginame vi
sus lietuvius prisiminti seną tradiciją ir susitarimą, kad Vasario 
šešioliktosios minėjimų proga visos aukos privalo- eiti- Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri Lietuvos laisvės atgavimo darbą Amerikoje 
koordinuoja ir tvarko.

Nesklaidykime savo jėgų, nemažinkime laisvės kovos efek
tingumo, aukas šiame laikotarpyje nukreipdami į kitų organiza
cijų iždus, šis metų laikas, buvo ir yra pagrindinio aukų^ Altui 
vajajis metas. Sukoncentruokime pastangas į paramą organizaci
jai, kuri yra tiek daug per pastaruosius trisdešimt penkerius me
tų® Tėvynės, vadavimo bare nuveikusi, kurios dėka ir mūsų dau
guma čia, vaišingose jungtinėse Amerikos Valstybėse, esame at
siradę. .. *•

Remkime Alto darbą, visomis jėgomis ir visais būdais. Skir
kime visas aukas, kiek galima gausingesnes, Lietuvos laisvės at
gavimo darbui, kurį nepailstamai ir prasmingai vedą Amerikos 
Lietuvių Taiyba!

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos vardu pasirašėm

DOVANŲ KARALIUS

f DENVER, GoldKas sakė, 
kad dovanų karalius' mirė? Jis 
nemirė ir kadilakus tebedalina 
visiems šaVb geradariams.
į Elvis* Prdsley, milljonieHus 
dainininkas, pirko’ dOVmfcmis 
liukšusinius kadilakus po ISįOOO 
dbli kiekvieną, ketunems'. Deu-
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BERtVVNAS' PRADĖJO.* 
IŠVEŽIOTI ŠIUKŠLES^

, Apylinkės7 tesėjųį* Įsakius, 
miesto šiukšlininkai' ketvirtadie-

naujusplotus. Kai-kas sako, 
kad ten buvo ir yra autoritetas. 
Ar banditas,. įsiveržęs į. mūsų 
tfamūš, nfūinš - yra- autoritetds? 

* Vadizmas ir vadų garbini
mas jau prieš antrąjį.karą bu
vo ūžgožę^ nemažai taūtiy. Tu
rėjo įtakos-ir-'į-mūšų nėtiidelę 
tautą: Ir pay mi# išaugo' 
nių su-vadišmia ambicijoms. 
Kai kurie,. pamatę nežaboto 
yądizmd žalą', nuo1 jo nusišū- 
jko; Bet yrą ir tokių,' kurie ii* 
dabar negali atsikvošėti. Jie 
laikosi savo įsivaizduojamame 
pasipūtime,- dažnai net suktai

Reimerio kelias buvo truputį kitoks: Nepriklauso
mos Lietuvos laikais jis gimė Kuršėnuose ir turėjo pro
gos lankyti lietuviškas mokyklas, bet lietūvii^tautos ne
laimės metais, vietoj kovoti kartu su kitais mūsų tautie
čiais, Reimeris savanoriu nuėjo raudonojon armijom Iš 
Armijos jis pateko į komjaunimą; o iš komjaunimo* jam 
labai lengva buvo kazoku, ir lengva plunksna patekti rpri- 
vilegijūotų menininkų eiles. Reimeris pirmas su šokėjų, 
ansambliais važinėjo po Vilniaus krašto kaimus,- ir rodė 
žemės netekusiems Lietuvos ūkininkams, kaip reikia 
šokti ir džiaugtis gražų gyvenimą pranašaujančiomis vil
timis. Kazoką pašokęs Reimeris gavo gerą kambarį ir 
vakarienę, o .Lietuvos kaimų- ūkininkai dar ir. šiandien 
savo augintus rugius privalo siųsti į'Rusiją.

Maskvoje buvo sudaryta-plati “kultūrinių^ ryšių 
“Rodinos” taryba, kurios nariai yrą-lietuviai Reimeris 
ir Petronis, bet į tos organizacijos valdybą įėjo tiktai-ge- 
nerolas Pranas Petronis. Rusai paėmė Petronį, nes žiną,

I I^IĖNRaĄTI “NAUJIENAS
I v TEISYBĘ >
JOS- VISAIP RAŠŲ ;

tainio, Voldemaro pasakymą, kad buvę jo (Voldema
ro) vyriausybės nariai, dabar esantieji opozicijoje, rie^ 
galėsią užimti atsakomingų pareigų. Kiti išstoję Voldė-' 
maro vyriausybės nariai — Karvelis buvo atleistas iŠ Fi
nansų ministerijos, o Dr. Bistras jokių funkcijų netu
rėjo, tik. docentavo universįtete, iš kur jo negalėjo pa
šalinti. Smetonos' su Voldemaru skirtumai (buvusieji 
ir prieš tai), vis aštrėjo ir po nepilnų pusantrų metų — 
1929 m. rugsėjo mėn. 19 d. Smetonos gudravojimais, 
patogiu momentu, pavyko Voldemarą atleisti-.
•' Bene po trejeto su viršum metų; kai- aš buvau vėl 
grįžęs į Geležinkelių Valdybą, ir buvo žinomos tų 
agentūrų pajamos, galėjau pasakyti — Geležinkeliai 
gavo virš 400.000 litų pajamų.daugiau dėl tos sutarties 
revizijos, bet aš del tos priežasties iš Geležinkelių tar
nybos turėjau išeiti. Galėjau tos sutarties nereviduoti, 
leisti automatiškai veikti dar trejus metus (buvo toks 
pčsmas), niekas man delei to toje padėtyje nebūtų pa
daręs jokių užmetimų, būčiau buvęs geras, paklusnus 
tarnautojas... Tokios buvo ano meto darbo sąlygos, 
norint sąžiningai (it teisėtai)* gildyti savo pareigas!

Taigi 1928* m. vėlybą pavašarį; balandžio mėn. 
buvau jau laisvas be jokių tarnybų. Pavaikštinėjęs po 
Kauną, besitardamas ko imtis toliau, ką daryti, ruo
šiausi važiuoti tėviškėn, kiek atsigauti po visų tų ne
lemta ginčų. Saugumo organai buvo susirūpinę, mano 
susitikinėjimu su pažįstamais karininkais, su tautinin
kais, — kas kėlė saugumui nerimo.

—Mūsų rūpestis sumažėjo, — taip po kelių metų, 
viena proga man pasakė Saugumo valdininkas, — kai 
aš išvažiavau iš Kauno į tėviškę.

“Didžioji tėvynė” - rusiška “Rodina”
Maskva negali palikti ramybėje užsienin išbėgusių 

tremtinių. Jie kankino juos nuo Antrojo Pasaulinio karo 
pradžios, bet nepalieka jų ramybėje ir šiandien. Jiems 
labai skaudu, kad užsienin išbėgo tiek daug-lietuvių, lat
vių, ukrainiečių ir kitų pavergtų tautų žmonių, bet jiems 
dar sunkiau, kad užsienin patenka ir pačios rusų tautos 
atstovai. Rusams, aišku, sunkiau ištrūkti, bet pamažu 
ir jie išsikovoja teisę patekti Į užsienį. Ne visi gali išva
žiuoti, bet su laisvojo pasaulio pagalba vienas kitas vis 
dėlto išvažiuoja.

Išbėgusius ir išvažiavusius Maskva stengiasi vėl 
įtraukti į savo tinklą. Vienus traukia šeimyniniais- ry
šiais, kitus-vilioja giminėms teikiamomis privilegijomis, 
tretiems grasina ir juos šantažuoja. Komunistai yra po
licinių prievartos priemonių meistrai. Jie prievarta iš
silaiko Rusijos valdžioje,.jie naudoja prievarta 1 valdyti 
pavergtas tautas, jie bando naudoti įvairią prievartą ir 
išvykusiems tremtiniams. Dar Antrojo Pasaulinio karo 
metu gen. A. Michailovas leido Vokietijoje įvairius laik
raštėlius tremtiniams vilioti. Pradėjo jis vilioti rusus, 
o vėliau praplėtė savo veiklą, ir į kitų tautybių žmones. 
Michailovas pirmas pradėjo ir pabėgusius lietuvius vi- 
liotL , . ..

Su lietuviais Michailovui buvo- daug sunkiau, nes 
Amerikos lietuviai tuojau -atėja pavojun patekusiems lieė 
tuviams į pagalbą. Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai, 
gavę prezidento Roosevelto administracijos pareiškimą, 
kuriuo buvo nepripažinta Lietuvos inkorporacija į Sovie
tų Sąjungą, pradėjo reikalauti, kad po Vakarų Europą 
laisvai važinėjantieji sovietų karo policininkai neturėtų 
teisės liesti lietuvių. Raudonoji armija prievarta okupa
vo Pabaltijį, anksčiau lietuviai buvo laisvi ir nepriklau
somi, todėl rusai neturėjo teisės uždėti savo letenos ant 
ištrūkusių mūsų tautiečių. Sovietų policija, vakarų są
jungininkų padedama, siuntė į Rusiją karo metu vaka
ruose atsiradusius rusus, ukrainiečius, gudus ir kitus, 
bet nelietė lietuvius.

Sovietų valdžia, nepajėgusi pagrobti išbėgusių mūsų 
tautiečių, neduoda jiems ramybės. Nepajėgę jų pagrob
ti, tai naudoja kitas priemones. Pradžioje bandė pabė
gusius vilioti sirenų balsais, ruošiamais koncertais, kny- rankas* ir kietus nagus dar ne vieną kartą pajus.’

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _____  $30.00
pusei metų ______________ $16.00
trims mėnesiams _________ $8.00
vienam mėnesiui __________ $3.00
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DR. ANNA BAUŪNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIKS

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Kanados naujienos
¥ •- •• z ‘ f

Mirė Aleksas Vickasas
kuopos, Hamiltone, narys. Sto
damas’ į SLA 72 kuopą rašan
čiam jis pareiškė; “Esu sužavė
tas SLA 72 k,uopos veikla ir no-

t

ST. CATHARINES, Ontario. 
— 1975 m. gruodžio 31 d. 9 vai. 
vak. jis ėjo į savo namo rūsį ir

s''mūkir > .. a. '.jfi ieb^i sunai
kinti koją*, galėjau, ma
žos laz^glj^ naudojau
si,.bet neilgan -v— v
jau ieškotis sį 
— Js’sįiF * 
riom kojom —

'ar jau turė-

gfčius su lęeiu 
įįfegiškąjį ‘‘Wal-

DR. K. G. BALUKAS i nelaimingu atsitikmu nuslydo
AKUŠERIJA IR MOTteKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHlRURdlJA 
6449 Šo. Pulaski Rd. (Crawtord 

Medical Building). Tel. LU 5-6446- 
Pruma ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

DK. C. K. BUBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954)533 

Fox Valley Medical Center 
8tK) SUMMIT STREET 

ROUTE 5g, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS į
PHYSICIAN AND SUKUfcON

2434 WEST 7lst STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.; 388-2233 >r
. OFISO \ ALAbiOOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 'VaL. 
antraa.. peakladxem quo 1—5, tree, 

ir sės tad." ūktai susitarus. .

laiptais ir griūdamas smarkiai 
susitrenkė galvą. Tuo metu bu
vęs kaimynas tuojau pranešė Po
licijai ir ambulansas greit atvy
kęs'išvežė į General ligoninę, 
bet gyvybės neišgelbėjo.

Velionis buvo jautrus tauti
niams ir kultūriniains reikalams.- 
Jo namo duty s buvo atidaros 
kiekvienai tautinį kultūrinį dar
bą dirbančiai Organizacijai; kiek
vienam Ųvargą patekusiam lie
tuviui. . Visiems aukojo ir atsi
lankiusiam palinkėdavo sėkmės 
visuomeniniame darbe.

Velionis Aleksas priklausė 
Bendruomenei, buvo L. K. V. 
“Ramovės” narys, ir SLA 72

DR. PAUL V. PAKGiS 
gydytojas ir chirukgas / 

Westchester Community klinikos 
' Medicinos direktorius.

1938 5. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai;
Te!.; 562-2727 arba 562-2728

. ; REZ.: GI 8-0873L 7

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia, skambinti Ml 34)001.

GARANTUOTI 
RADIJAI . 

NUO §8.50
2512 W. 47 ST. • F R 6-1993

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 7I2—8. 
Sėkm. ir tree, uždaryta.

TEU —£E 3-5893

DR. A. B.'GLEVECKAS 
GYDYTOJA^' IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

specialybė akių ligos
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą., 
’'1 '■ i-

T’-- (PUTRAMENTASL* T -.
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės
L kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
.5525 So. Harlem Avė. - 536-1220

•- <

DR. K; Ą.T V. , JUČAS
Tel.: 561-4605J r 489-4441 (

WOl’WEStER^XW.
5214'N. WESTERN ĄVEr^^

. Vriandoš pagdl susitarimą.

Ofiso te!-:-HE 4-1818 . f '
Rezidencijos:-PR 6-98G1 -Į

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS 1R CHIRJRGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 .WEST. 71st STREET ' 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta- 
dieniafs'nuo 3 iki 7 vaL popiet- 
Tik susitarus. - '
^ Trečiadieniais Uždaryta. .4

DR. FRANK PLECKAS
O PTC MET R i ST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. -
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 La d. nuo 1—4’ po įlietu, 
ketvirtad. nuo 5—7 svaL vak.

- Ofiso' telef.: 776-28Š0-
Naujas, rez. telef.: 448-5545

■" L

Tel. 737-5149

- DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRORQAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., a n trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir t kitu laiku 

• -v pagal susitarimą. -

. GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly .Hills.
GELINYCIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84834

PERKRAUSTYMAr '

M 0 V IN b
Leidimai — .Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA ' .
:f \ R. Š E R Ė N A S 
'■'n Tel. WA 5-3063

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi^/ atstūmę.
ANTANAS VILIMAS '4-

<. \ 8Žf West WPlace
Tel.: F Ro nt i e r 6-1832 -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS .'

] Visos programos iš WOPA,
j 1490 kil. A. M. i
I- -> ► - - - -- -
; Lietuvįv kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
"icOOzv. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto;
Telef.?HEmlock 4^2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. |

.■

Įsirašęs į SLA kuopą, vėlionis 
per visą buvimo laiką duosniai 
rėmė medžiaginiai kuopos veik
lą.'

Velionis Aleksas buvo vienas 
iš tų, kuris supigto Jieuviškos 
veiklos svarbą ir sunkumus iš
eivijoje, ir tik dėka tokių susi
pratusių lietuvių kaip Aleksas 
teikiama medžiaginė parama lie
tuviškai veiklai, ta veikla' gali 
aktyviai reikštis kad ir mažose 
lietuvių kolonijose kaip St. Ca- 
tharinės mieste.

Velionis Aleksas buvo ir jau
nimo veiklos didelis rėmėjas. 
Prieš keliolika metų jis buvo vie- 

■ nas iš organizatorių sudaryti 
komitetą. ir sukelti lėšų skau
tų veiklai plėsti. Toks komitetas 
susitvėrė ir konūteto narių darb
štumo dėka pasisekė sukelti 
stamboką sumą, lėšų ir jų pa
stangomis St. Catharines mažo
je lietuvių kolonijoje galėjo įvyk
ti visos Kanados lietuvių skautų 
stovykla. ’■

Velionis ilgėjosi savo gimto 
krašto ir skaudžiai pergyveno 
dabartinę, žiaurią so vi etų. komu
nistinę okupaciją Lietuvoje, kur 
višą^ilę jo artiinų giminių^ oku
pantas išžudė.

Aleksas buvo viengungis ir 
laisvame pasaulyje neturėjo gi
minaičių ; buvo draugiškas ir .tu
rėjo daug draugų St. Cąthąrinė- 
je ir kitose lietuvių kolonijose. 
Į laidotuves atvyko iš Hamilto
no, Londono, Toronto ir kitur 
velionio gerbėjų. Laidotuvėmis 
rūpinosi Alekso. artimi draugui; 
P. m . jl. Slįivįąi. - H

-Velionį Aleksą į amžino poil
sio vietą — Victoria Lawn kapi
nės lydėjo .gaušusj būrys 'lietu-; 
vių.. , Paskutinį patarnavimą atu 
liko.-ir jautrų žodi tarė Juvenalis 
Liaubą 7QEM- y^rgonai grojo 
muzikas Aleksandras Paulionis. 
Kapinėse atsisveikinimo žodį 
tarė; .Bendruomenės, “Ramoyė” 
ir jŠLA 7Ž k pirminiiiat 
' -Pb ^Iaidotuvių apeigų, dalyviai 
buvo pakviesti Į P. ir J. Skeivelų 
namųsį užkandžių. Atvykę "į p. 
^eiyelų namus iadome ąpkraų- 
tjię .stalus šiltais ir šaltais įvai
riais, pajįekalais gardaus mais- 
to. Teko kalbėtis su .ukrainiečių 
kilmės advokatu, velionio drau- 
gu ■ John King. Pastarasis pa-, 
klausė ar pas lietuvius visur po 
laidotuvių Įvyksta vaišės. '

P.įir J. Skeiy^ai\yrg.;tįkrai re
to p^yyįlžįp ąsnienys, kurie kg-, 
vo draugo laidotuvėmis rūpinosi 
kąįpįtįkri išplis ..ir „sesuo. i r 
"• W
balandžio mėnesį Jpūtų šventęs

mu galįu 
prie stalo 
man nėra;

iioti iš lovos 
■i ir) kelionė

tę prisidėjo ir “bronkitas”

Vieną pergyvenau praeitų me
tų pradžaoįer štimet šį mėnesį 
perkentėjau antrąjį plaučių už-
tų pradaojei štimet šį mėnesį 
perkentėjau antrąjį plaučių už
degimą. - Net pats netilau, kaip 
šį karta aš išsilaikiau gyvas. -Ti-

slaugės priežiūros, -tai dėka ma- 
n°
mano plaučių .uždegimas buvo 
slaugomas ligoninėje su 8 dak
tarų pagalba per 5 savaites. Da
vė tik “Meškos patarnavimą”. 
Astuoni daktarai, tik savo kiše
nėms tarnavo, o ligoni laikėsi tik 
dėl savo praktikos.

šį kartą mano tikroji slaugė 
prie mano lovos išsėdėjo ir savo 
patyrimais slaugino, nors ir bu
vau jau tikras, kad tikrai teks 
pasimatyti su savo artimaisiais 
prieteliais- Tautinėse. Kai ma
no karštis pradėjo iškilti ligi 
šimto ir 3-jų, tai jau pradėjau 
lakstyti padangėmis, tik kartkar
tėmis pasijutau, kad mano slau
gė įsikibusi' mane laiko, kad. ne
pabėgčiau iš lovos ir neišlėkčiau 
į padanges. i-.:-’

Dabar jau Į0-.dienų ir jau 
vėl galiu skaityti mielas Nau
jienas, tik labai norėčiau, kad 
gal kurie mano draugai ar gal 
kuijie' geri pažįstami- galėtų man-,

su lietuviškomis šventėmis ir 
vardais. ;

Kol buvau jaunas, sveikas ir 
gyvenau .su jumis artimai, vi
suomet' darbavausi dėl Naujie- 
nų> nuo pirmųjų Naujienų pasi- 
rodymp^jįr 5tįkęąi fįau -^siu su 
jįęo^?^s įiu tpaęp- visi darįię- 
liai užbaigti, aš yųgį&įjįau nega
lės, suimtas,, tik laukiu šio savo 
girntadienio vasario 4 d., kuris 
man suskaitys 88 gyvenimo me
telius. 'r V. •

Brangūs’ mano Draugai kaip 
Jpr., rašytojas..Juozas-šmotelis, 
kurių. sekiT' kiekvieną rašinėli, 
rašykit, rašykit mieli, kol jū
sų rankelės dar nedreba... 

, Aš jūsų bejėgis prietelis

M apskijĮy 471
■ e

mirė nuo narkotikų
CHICAGO. — Praeitais 1975 

metais Cook, apskrityje (Chica
go j e su ijgignuesčiais) nuo nar
kotikų vartojimo 471 žmo
gus. Tai naujas r^eprdas, 11 mi
rtinų didesnis kaip buvo 1954 
metais. Įoronerio Andrew To- 
mano pranešimu, tas skaičius 
nuo 1969 metų yra dvigubai di
desnis.

“Nuolatinis narkotikais nusi- 
nuodijimas yra didėjanti mūsų 
modernios visuomenės tradici- į 
ja”, pasakė koroneris.

1975 metais daugumas nusi
nuodijo vartodami' heroiną ir 
barbitūratus, k ra i. *

CONCORDE LĖKTUVAI 
UŽDRAUSTI AMERJKOJ

PARYŽIUS. Greitesniam
garsą milžiniškam keleivi-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

t "Saulė ir skydas yra Viaipats, malonu ir garbę jis suteikia. Vieš
pats neatsako gare tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11.

šaulį ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
irao viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį'Įnyti ir, JT* jo pasaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti j ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasisventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Kas antr< antradieni Sophie Barčus radilas skelbia švento Raito tyrlnė- 
tolv alikinimus. -

Visi žlrro, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
fuslojl? | t| klausimą atsako knygutė ^Viltis po mirtie r*, kurią gausite 
nemokamai- Rąžykite:

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

r iV. RAITO TYRINtTOJA!
wwMMMWfwwwwjMwwwwumMi

uz garsą milžiniškam keleivi- 
viniąm lėktuvui Concorde praei
tą trečiadienį iš Paryžiaus po 
l,4OQ0 mylių per valandą greĮ- ' 
čiu išskridus į Rio de Janeiro 
praddedama civilinėje aviacijoje 
nauja era. Kitas toks pat sprau- 
sminis iš Londono išskrenda į

Tokių lėktuvų pagaminimas 
anglams ir prancūzams truko 14 
metų ir kaštavo §2.5 bilijonus. 
Jie skraidys dukart greičiau už 
visus ligšiolinius greituosius.

Dėl tų lėktuvų sukeliamo ne
apsakomo garso,- Concorde lėk
tuvams skristi j J-AV-bes uždrau
sta.

BARRETTUI BAUSMĖ 
' "'"’pOykNOTA "

JAV Parolių Taryba ketvir
tadienį nubalsavo buvusiam Cook 
apskrities klerkui Edward Bar
rett tuč tuojau suteikti parolę — 
atleisti nuo trijų metų bausmės, 
kurią atsėdėti jam buvo leista 
apartmente,, o ne kalėjime. Bar
rett buvo nuteistas už §180,000 
kyšių paėmimą, mokesčių nusu- 
kinėjimą ir t. t; Parolės' sutei
kimo priežastis ta, 'kad Barrett, 
75 metų amžiaus, rimtai sergąs 
keliomis ligomis.

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
ADi-CONDiTIONED KOPLYČIOS
c;..-'** -Į " ' “ j ’ ?' ' '' S * . • z V - " :.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAI.MIi:

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

CHICAGO, ILL. 60629 o-

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTĮ . 

NAUJIENAS

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4;2123. 
Jei neatsiliepia. tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

I (Arch Supports) ir t t. \
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St^ Chicago III. 60629 

Teh/.: PRospect 64084

bjivov numatęs išeiti j pensiją. 
Velionio planai iš anksto į]Ąa- 
nųpti. nęb«iąsi pildė ir Jietikėtaįi, 
mirčiai ištikus. jPats iškeliavo j 
amžino poiįsįo vieta. / ■ •

Aleksai, ilsėkis ramybėj p, kad 
irsvetimoje, bet muęis draugin
goje Ėanadoš žėpieliy'ej *

FLORIDA
Iš Tampos Lietuvių Kaimelio

' |iaPdiep be^a^^as 
rąštj “Naujienas” susigalvojau 
pasitikrinti .kaip toli esajne pa-, 
slJkę .su pręnumęrątos atnau- 
jinimu šiems metams. Patikrą - 
datą, net nusistembu, kad 1

policininkus
Chicagos policini jos yiršinin- 

kas-RocŽford suspendavo 3(Tdiė- 
noms du Englewood nuovados 
policininkus, kaltinimus už' tra- 
fiko tikėtų 'knygelės pavogimą 
septynis kartus šovusius į Frank 
Sanders, 23 metų amžiaus, gyv. 
50 W. 71 st., kurs tuos dū' po
licininkus apskundė U. S. Dis- 
trikto teismui, rėįkalaudamas 
$325,000 už sužalojimus. ' 

z r , , . . ir
gapderą savp skpųį? ?^kina, 

kad policininkai buvę civiliai ap
sirengę, nepasisakę, kad yra 
policininkai ir pridėję' revolveri 
prie jo galvos, o kai Sanders iš
kėlęs aukštyn rankas, jie pra-* 
d£ję į .jį šaudyti. Sanders 5 mė
nesius išgulėjęs ligoninėje.

BELL - HOWELL 
UŽDARO KNYGAS

Bell 'and Howell bendrovė pra
neša, kad ji sumažina savo biz
nį.: ji įiebepąrdąyinės ir jiesiun- 
tinės daugiau paskaitų kopsp^; 
tu bei santraukų • studijuojan
tiems už akiu, bendrovė, tapiau, 
sako, kad ji savo ^ašiž^dėji^nuš 
išpildysianti kokiai 100,660 stu
dentų, ,kunę yra įaū užsirašę.

Bendrovę .man^ *Jcad ji tigte 
sumokėti 18 mH. dol.*uz\197p m. 
pajamas, kaip fkąšita už ^nutrauk
tą, profanių dalį. Tačiau ji tiki
si turėti '50;60 centų pajamų' 
kiekvienai bendrovės akcijai.

nepasitvirtino auto
BENDROVIŲ VILTYS

Energijos kurui brangstant ir 
jam stokojant, Amerikos auto 
gamybos bendrovės suskato ga
minti mažo tipo automobilius, 
kurie su benzino galionu nuva
žiuotų daug mylių’ir nugalėtų 
užsienyje gamintų automobilių 
konkurenciją. Tačiau tokios 
tokios bendrovių viltys nelabai 
pasitvirtino, nežiūrint, kad kai 
kurie mažo tipo automobiliukai 
turi teigiamų ir gerų pusių.

'■ T ■■

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
-.w MrtT^r -tiTW. v; . •' - * r m- •

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NA^I4;JŠ
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTi.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ĮR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANĮCA AVENUE. Phone: YĄrds .7-3401
• r v •. V vy-aj -į - - * • jL ’’SS v ’* j Iv. 4 e - e * * •** ■- -s

BUTKUS -, VASAITIS
1446 So- 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

u
ii

raginimui apmokėti.
Nors dabartiniu* laiku esu li

gonis, jau antri" mėtai k^ię ko
voju — gyventi ar Jjr^salinti 
iš gyvųjų. Bet 'kaip ir kokp 
būdu ? Jau v&Į Kįety laiko tiek 
sirnegalėjau — <‘Pžrkisonės”Ltas į 
baisusis mano kūno naikintojas 
tiek įsigalėjo naikinti mano šv'ei- ' 
katą pradedant nuo rankų, ku-1 
rioms atėmė visas jėgas. Kai

Tėvui
> ; . mNCUI KUJjIUI 

mirus, 
jjo šeimą nuoširdžiai už-

-.1 ■ '. -

Ąlfr 
jaučiame

ĮĮftMį'n Pįer ir Apylinkės 
Lietuvių Draugija

—

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANĮCA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139* • • f .4 ' iv.- * i -, ■ . . 11 ■

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
* (JUACKAWICZ)

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

Phone: YĄrds 7-1911
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MIRTIES SPINDULIAI

pra-

2951 W. 63rd.St.7Tel. 43f>7878

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

BUY.U.4. SAVINGS BONDS

HEART 
FUND

$3.00
$2.00

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

BUILDERS. AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

The Lithuanian American
Coirimunfty of the United 

Incorporated,

Help Keep
Our Economy

Strong

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

— ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Dabar tik _______ _

Call Frank Zapolis 
3208‘/j W. 95th St.

GA 44654

$2.50. Utsieniuo
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefj REpublic 7-1941

OliĮo;: pAtęsdainaš' ’prenųnięra

Siuntiniai į Lietuvą 
■C ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

\ M. A. ŠIMKŲ S 7
Real Estate. Notary Public.

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

• šymai ir kitoki blankai.

Tais liiikejlinais 'visiems beridra- 
darpiarilš iĖ darbriofoj-ams. 7ąt 
iiūnįė'Nauffiėmyjšrąį^if £\dęįl 
ty • * jį -f-:- z -f '“'it' 1

7J Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— MONDAY, JANUARY 26, 1076

HELP WaHTED i- MAVE-FEMAS.fi 
Reikią Per^inlhkv Ir Darbininkly

3 BUTŲ - PO 4 KAMBARIUS mū
rinis.- 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas, - Brighton .Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

\ \ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. 7^ Chicago, Ill. Virginia 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavinwi

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Chicago je

.NORMANĄ 
ABURŠTEINA
SŽfcTel. 263-5826

I (įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

♦.Mažosios; Lietuvos Lietuvių 
Draugijos tradicinis UŽGAVĖ
NIŲ ŠIUPINYS ruošiamas Ir 
šiais iškiliais metais..^

Vieta: Lietuvių Tautiniai Na
mai^-6422 So. Kedzie Avė.

Data: šeštadienį, vasario 21 d., 
vakare.-

Užsisakyti stalus — grupėmis 
po -10 asmenų— galima pas 

- -r> rRaTn0tįM Bhiptiną telefonu PR 
padėką Kiną dqį ris '■ 8-4282. (Pr).

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
' NOTARIATAS — VERTIMAI.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

■. HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstata a menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl 60609. TeL VI 7-3447

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė -n- Pardavimui

Asmeny Įtiko

CENTRINE RAŠTINE 
Aticįrar rtua-'7:00 iki. 9:0O vai. ' vak. 
kasdien 2/nūo^pirmadienio . iki penk-
7. i -
295FW1 63rd ST., CHICAGO, 

ILL'. 60629. Tel. 436-787S

JŪSŲ, LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA. 

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

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

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

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

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

B BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra; alumin. langai. 
515,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
571.700.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -

3333 Sb. Halsted St., Chicago, III. 60608.
V. VALANTINAS

daugiau kreipiantiems dėmesį i 
Nąųjįėnąę/ šiiūjčiari,tiems sŲįi- 
psni us,. kor^pondenęįjas ir in- 
fprmaciją^feip pat paramą: ,Pra4 
tęsdąnii. šąvo'prįmimerataš, kar- 
tjišu' gerais' lEi^jimais, atsiun- 
tėĄ’ąųjĮenų ;jp^ranąai po penki- 
nęi/^.^/nęns Tr.yfyalįntas iš

BUD’S REAL ESTATE 
x PIRKSIT — PARDUOSIT — < 

nuomosiu
'' ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

"Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS .

Antrojo Pasaulinio karo metu pa veiksle matomas lėktuvas vadinosi 
"'Flying Tiger' - U . —L -•*L,
vo pastatę didoką šiy lėktuvy kiekį, bet dabar j k jau baigia nykti- 
Ohio karo aviacijos muziejuje yra vienas, tinkamas skridimui. Lėk
tuvą dažnai aplanko gerokai senstelėję Antrojo Pasaulinio karo la
kūnai. Muziejų lanko ne tik lakūnai, bet istorikai, ri * J 

kyklinio amžiaus vaikai, sus’ižavėjĮę aviacija.

Didžiausius kailių 
pasirinkimas

^tenlntelj

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik . ...............

Minkštais viršeliais tik ____
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Kelionės po Europą įspūdžiai.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arfas 
money orderį.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

nėlių organizmai gali būti su
žaloti arba visai sunaikinti. Gali 
būti'sunaikinti raudonieji krau
jo rutuliukai ir tuo pačiu, žino
ma, gali būti sunaikinta ię gy
vybė.

Fizikos ir chemijos bandy
muose ultra garsas yra labai 
naudinga priemonė. Taip pat 
tas garsas kai kuriais atvejais 
yra nepakeičiama priemonė me
dicinoje ir technikoje.

Medicinoje, vietoje peilio, 
įvairioms operacijoms daryti ir 
technikoje visokius metalus 
pjaustyti nukonkuravo Laserio 
spinduliai. ' .

šviesos spindulys Laser (light 
wave amplification by stimulą-: 
ted emission of radiation) jma 
toks šviesos šaltinis, kuris tarp 
raudonų ir infraraudonų spin
dulių išsiunčia skirtingą bangos 
ilgį. 1951 m. Columbia univer
sitetas surado naują principą 
elektromagnetinėms bangoms 
sustiprinti.

Tolimesnė pažanga buvo pa
daryta, kai tuo pačiu būriu galė
jo šviesą sustiprinti.

Jeigu atomų energija pasi
keičia į šilumą, arba į elektro
magnetines bangas, sustiprėja 
jų energingumas (jaudas), ati
tinkąs padidėjusiai energijai. 
Toji energija susikaupia dėliai 
to, kad atomai paskatintoje pa
dėtyj e peršoka i aukštesnę ener
gijos būti. Tas trunka ląbaf 
trumpai, nes atomas nustojęs 
energijos atšoka atgal į žemesnę 
energijos padėtį. Frekvęncija- 
(dažnumas) priklauso nuo to, 
kiek energijos turi fotonas, t. 
y. kiek atsipalaiduoja energi
jos peršokus atomui atgal iš 
aukštesnės paskatintos padėties 
įmažiau paskatinta padėtį.
šiaip bet kokiu šviesu kvantų 

šuoliai būna netvarkingi, spon
taniški ir ivairiu frekvencijų. 
Laser spinduliai būna vienodi, 
vienodos frekvenriios ir nebū
na bangu persipynimų.

Jeigu tarp pastovios ir paska
tintos padėties yra skirtumas 
vieno šviesos kvanto ir kai di
desnė dalis atomu atsiranda 
aukštesniame energijos lygvie, 
nudaro sąlygą Laser spindu
liams.

1960 m. Maiman panaudojo 
norminiams Laser spinduliams 
aliuminiio oksido kristalą '(= 
Rubin) su 0.5% chromo. Kris
talo galai vra naraleliškai nušli
fuoti. Energijai gauti yra pa
naudojama gyvojo sidabro lem-

^sišgĮkj,^. Naują-. 
šk^tyfojąs jyra~ L patį 
husistafyniOj'y "buvęs 

šėržai>-

siai kartu su gfittifa linkėjimais 
ir prenuniėratd I dot .Naujienų 
paramai. ■■ **'*•1;

— Naujienų<#fi48vybė reiškia

energijos lygiui. * Heli j <5 - atonniaį ■ 
šusidatlž&ftrii su neono' elektroj 
naiš 'mištiij^ daii'ėš ėher^jbk iri 
raudonos' - f Ęrgiqs)„ 1 š'Hesęfe veihiį; 
sfj oje gryžta' a tgat! žeminį“ lyĮįi' 
la atsiį>ąlifdavušl6š eiięrgij os 
išsivysto1 didelis kė-
liiį tūkstančių laipsnių’? Gel$i- 
jaus. - y . r .

Laser spinduliai yrą naudingi 
medicinoje, k teėh.hijčpjė. ;*• Bet 
dabar, atrodo, juori tiori pritai-Į 
kyti karo reikalam^7 kaip mlr-r’ 
ties spindulius. . 77 '

Saulės spinduliai esančią, 150 
mili j omų- kilometrų nuotolyje 
žemę tiktdiTšildo, Lasfer spindųį 
liai artimėštiius daiktus gali su
deginti. Jeigu pavyks, sistemą 
patobulinti, Įkad tie. spmdulįar 
galės pasklisti Į didesnius tolius,; 
fai žemai ^.sjkrisdąiiibs; raketos, 
galėtų nusvilinti žemės pavir
šių. Bet Kekviefiatn ginklui 
yra surandami pri^ginkliai. '

VI. Vklinevičius .š

Chromo atomai yra smarkiai 
nripumnuojami ir tuo būdu fo- 
fonu lavina pradeda sruventi. 
Kristalo galai reflektuoja foto-" 
nūs. kol fotoną spindulių inten
syvumas pasidaro tiek didelis, 
kad prie vieno kristalo galo su 
mažesniu atspindžiu kiekiu 
(Spiegelschicht) milžinišku in- 
tenswumu pasirodo šviesos 
spindulys.

Patobulintas Laser nebežai- 
buoia. bet išvysto pastovia švie
są. Jis susideda iš helijo ir ne
ono duju mišinio. Elektros pa- 
celba helijo iškrauti atomai pa
keliami j aukštesnį energijos 
lygį, artimą neono elektronų

siuntė 4: doL Los- Angeles, tautie- 
lė-užsisakę Naujienas pusei me
tų. ;(bęt:pąvardššjrprašė,^neinĮ- 
pėtf.?;- ‘tįfekm visiems.<' i "i . '.

7Naujienas galimaužsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi- 
pažinimui. . Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei- 
davimus ir galimų’ skaitytojų 
kdre&s;J J' 1 ■ \

alid; Vytautas!Oželis, iš Malar- 
tic,į P.:-'Qįię., ir Juozas Pikelis iš 
Toronto, OnĘ Toronto lietuvis 
užsisakė Naujienas ri mėn., bet 
pavardės prašė -neminėti. - . J

- 7—- Genovaitė lr BaJys Narbu
tai, Vista/ Gal.? ąš ankšto be ra- 
giriimaatsiiintė’prentimeratos 
mokestj tūo sutaupydąmi admi- 

‘nišfracijm laiko’ ir pinigu taip 
pat pridėjo 4 dol. auką Naujie
nų paramai. .Bronius Drauge-

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE
> į TeL 254-5551 

LEMONtO APYLINKĖJE
R135-TA IR ARCHER AVĖ.

• TeL 257-5861

KANADOS - LIETUVAITĖ ieško susi
pažinti šų būsimu, gyvenimo draugu
— gero būdo, rimtu inteligentu, 50—
58 *- m<- f amžiaus. Suinteresuotus 
šau rašyti: .. .*■ \ .
' i L -NAUJIENOS - 
i-\ v jBox-2C^I 7- 

v J ^.^739^
- —MfflCĄGto. ILL. 60608

- — Ponia Anna Rakauskas iš 
Beverly Shores, Ind., kartu su 
dukra Ann ir žentu Michael Ste- 
yęns’išvyko £ Floridą. Pirmiau- 
sfeSL lankys žęnto gimines, gyv. 
Okęėchobe. apylinkėj e, o vasa
rio pradžioje Adsįjvyks i Miami 
Bėačh ir apsistos Norwyn vieš- 
bufyje.:/; ; - '

KELIONIŲ ATSTOVAI

Bostono keU>ąiy ągeBtūra ieško -Jie- 
tUvEkai kŠIVančių moterų £r vyrų pa- 
dėU organizuoti Cbicagos apylinkėje 
keleivius mūsų numatytoms ekskur
sijoms į Lietuvą. Dirbti pilną arba 
dali laiko. Sėkmingi kandidatai gaus 
ątlyginimą suiig atliktu darbu (com
mission), apmokymą ir kelionių pri
vilegijas. Informacijoms rašyti:

ALGIS MITKUS ,
8 WfflTE OAK RD.

/ ' NEWTON., MASS. 02168.
Skambinti collect. TeL 617 - 237-5502. 
Po <6 Vai. vak: ui. 617 — 969-1190.

Kięn6tn$“7 .dpjrąufe^. ;Po penki- 
jnę^ atsiuntė: taip pat nuolatiniai 
Naujienų .ir lietuviškos spąudos 
lėmėjai: Antanas Gaška ir Ed. 

fl. Litvinas" iš. Brighton Parko, 
• Broniuj Sędleckas ij Bridtfępor- 
į to ir AŠkbpa'S'iš. Cicero ąpylįn- 
:kŠs7^Čfeėrb JpylĮ^^iąutietis 
užsisakė Naujienas vienėrienis 
metams, bet pavardės prašė ne
minėti. I Naujienų vadovybė 

’nuoširdžiai dėkoja visiems rė- 
mėjams už doyanasr platinto
jams už pastangas*, o naujiems 

tskaitytoįams-nž^ dėmėsi. Visi

jienas ir prisidėti^prie platinimo 
vajaus. Visi lietuviai kviečiami 
susipažinti Jr/ jas . užsisakyti. 
Naujie^^yTįįi siunčiamos 2 sa
vaites susipažinimui ^ nemoka
mai. . -

Tų dabar naudojamų niirlics 
spindulių yra dvi rūšys: l lira 
garsas ir Laser spinduliai.

I Ura garsas, kartais vadina
mas mirties spinduliais, taip 
pavadintas dėl to, kad yra ne
girdimas, žmogaus ausys nepa
gauna. Žmogaus ausys tepa- 
gaima oro bangas nuo 20 metrų 
su vir|>ėjimo dažnumu 16 hercų 
ligi vieno ir septynių dešimtų
jų centimetro su virpėjimo 
dažnumu 20.000 hercų. Žemiau 
tos ribos sklindančių oro bangų 
žmogaus ausys nebeišskiria ir 
tada būna girdima tik bildesius, 
ūžimus ir šlamėjimus. Tas pats 
būna ir virš viršutinės ribos, 
sinulkėjancios bangos ausyse 
sukelia įvairius zvimbimus ir 
zirzimus. Muzikoje tenaudoja
mi tonai nuo 16 ligi 1000 hercų. 
8 oktavos.

1918 m. Paul Langevin, gyv. 
1872—1946 m. virš ' girdėjimo 
ribos praplėtė eksperimentinė
mis priemonėmis aukštyn ligi 
penkiolikos oktavų. Jis panau
dojo elektros bangas. Dešim
ties metrų elektros bangomis

susmulkino oro bangas ligi vie
nos tūkstantosios centimetro 
ilgio. Vėliau jam pasisekė su
smulkinti oro bangas ligi vienos 
milijoninės dalies centimetro, 
kurių virĮjėjinio dažnumas yra 
trisdešimt bilijonų hercų, (ame
rikoniškų 30 trilijonų).

l'os bangos daug trumpesnės 
už šviesos bangas, kurių ilgis 
yra šešios šimtą tūkstantosios 
centimetro. Ultra bangų inten
syvumas yra 10.000 kartų ga
lingesnis už patrankos šūvio su
keltų bangų intensyvumą.

Ultra garso pagelba galima 
sudaryti emulsija iš vandens ir 
gyvojo sidabro, kurie šiaip jo
kiu būdu nesumaišomi. Taip 
pat labai mažas dalelytes suglau
džia greitai į krūvą: rūką pa
verčia į lašus, galimas dirbti
nas lietaus sudarymas. Skys
čių ir metalų tirpinių garsus 
pašalina, padaro juos permato
mus ir gaminių vidujinius ne
tobulumus galima lengvai ste
bėti. Tomis bangomis užmuša
mos bakterijos. Taip pat ir 
aukštesnės rūšies smulkių gyvu-

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja-už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo 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
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoįe metams — $30.00, pusei metų — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — S14.00, vienam mėn, 
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai,

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Chičagdš”* ’ šiąwfrrės7^yiihkžs 
lankėsi Reikalais..NgujJeąpšęūĮr. 
fa proga jai 
sis musu 
riofinio
Lietuvos kariiioinęg§s5 .v j - t , v
tas,: 
liiu- gay^s
Amerikon; 'ei<E-1 -Etekįrohiižb's

.——-———‘Ą .<sj. v —
— Antanas£Vaičekauskas.-iš 

East'St Lou^iEIm? latškę; 
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R5CS-& LEN’S 
ALSO NURŠES AIDĖS 

AU Shifts
> - FuH: &r Part Time.

Apply to petson/ 
’*42550 RIDGELAND AVE.

- PALOS HEIGHTS

• Į Visų rūšių draudimo agentūra į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave,
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3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660
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