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Aldo Moro nenori įtraukti ko
munistus į-vyriausybę, bet jis 
taip pat nenori dabartiniu metu- 
eiti į parlamento rinkimus.. Jis 
pasižadėjo padaryti kelias eko
nomines reformas, kurių iki šio 
meto vengė. .>

Politikai negali būti 
ČIA direktoriais

Šalta.
Saulė teka 7:08.-leidžiasi 4:50

Tuo pačiu metu Libano kariai 
nuėmė apgulą dviem palestinie
čių stovyklom ir leido uždary
tiems palestiniečiams vykti į 
miestą išieškoti savo artimųjų. 
Gerai organizuoti ir disciplinuo
ti Libano kariai apgynė krašto 
nepriklausomybę. Palestiniečiai 
buvo įsitikinę, kad jie užims vi
są kraštą ir primes savo valią, 
bet taip neįvyko. Jie užėmė lau
kus' ir neginamus kelius, bet 
strategines pozicijas ir svar
besnius susisiekimo centrus kon
troliavo Libano kariuomenė. 
Kariai visą laiką kontroliavo di
džiuosius aerodromus ir mažai 
tenutraukė lėktuvų judėjimą.

Sirijos užsienio ministras įti
kino premjerą Rašid Kąrami,

traukiasi iš pozicijų
BEIRUTAS, Libanas. — Ge

rai ginkluoti palestiniečiai pa
mažu traukiasi iš įvairių Bei
ruto pozicijų. Kiekviena dieną 
keli palestiniečių daliniai atšau
kiami iš fronto linijų ir įsakoma 
jiems vykti į paruoštas kareivi
nes. .

tru, bet dabar su jais bendradar
biauja, nes jie apsaugojo krašto 
nepriklausomybę. Diabar visi 
stengiasi apsaugoti galimai dau
giau gyvybių,kraštą įsiveržu- 
sieji palestiniečiai privalės vėl iš
vykti į Sirijų.

Ameriko< žemės ūkio depar
tamentas mano, kad žemės ūkio 
gaminių kainos.ir toliau kilsian
čios; Spėjama, jog geriausiu at
veju. 1976 m. žemės ūkio gami
niu kainos pakilsiančios 4-5$;.

Jei pažvelgsime į krašto dides
nių bendrovių skelbiamas apy
vartos žinias, tai matysime, kad 
vienos metų bėgyje susiverčia 
su pelnu, kitos su nuostoliais. Pa
vyzdžiui. Exxon ir Shell Oil aly
vos bendrovių 1975 m. pelnas kr-i 
tęs 17-18' . lyginant su 1974 
metais.

Kiekvienam užsienio diplomatui aišku, kad'Šiandien Kiniją valdo vicepremjeras Teng Hsiaopin- 
gas, bet patys kiniečiai nežino, kaip ilgai iU vadovaus vyriausybei. Jis pats "kultūrinės revoliu
cijos" dienomis buvo apspiaudytas, degradpotas ir vedžiojamas miestu gatvėmis, kaip reformis- 
tas. Tuo tarpu, dar ir šiandien aukštas valstybės vietas užima Tengo asmeniški, priešai, bet Mac 
Cetungas pilniausiai juo pasitiki. Šiomis ienomis Tengas- bus patvirtintas pilno premjero 

. pareigoms.

SULAIKYTAS ĮSIRAŠYMAS 
į KARIUOMENĘ

VAŠINGTONAS. — Mobiliza
cinės tarnybos' direktorius B. V. 
Pepitone praneša, kad sulauku
sių 18 m. jaunuolių įsirašymas į 
kariuomenę, priėmimo įstaigoje, 
yra sustabdomas, t. y. mobiliza
cijos Įstaigoje registruojami tik 
jaunuoliai, kurie nori savano
riais įstoti į karinę tarnybą, vi
siems gi kitiems registruotis ne
reikalinga. Esą, savanorių į ka
riuomenę įsirašo pakankamas 
skaičius ir užpildo karinės tar
nybos kvotą.

Per 28 mobilizacinės įstaigos 
gyvavimo bei veikimo metus, 
buvo įrašyta 50,623,275 asme
nys, kurių 4,894,462 buvo ’pa
šaukta i kariuomenės tarnybą. 
Vietnamo karo . metu buvo pa
šauta į karo tarnybą 1,759, 234 
jaunuoliai.

TOKIJO. -— Japonijos minis- 
teris pirmininkas Takeo Miki 
penktadienį pasakė, kad svar
biausias Japonijos užsienio poli
tikos uždavinys yra stiprinti ry
šius su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis. Japoniją ir JAV 
jis pavadino “natūraliais part
neriais”. Savo kalboje Japoni
jos seime Miki dar pasakė, kad 
jis padės visas pastangas pasira
šyti taikos ir draugystės sutartį 
su Kinija. Jis pasižadėjo, skatinti 
pastovumą Azijoje ir Ramiojo 
vandenyno kraštuose kaip bū- 

į tinai reikalingą Japonijos sau
gumui. / .

CAIRO, Egiptas. — Penkta
dienį buvo sušaudyti šeši Suda- 
no kariškiai, kurių tarpe trys ar
mijos karinhikai, kurie buvo nu
teisti mirties bausme už suokal- 
bŲ/praeitą rugsėjo mėnesį nu
vogti prezidentą Jaafar ai Nu- 
jpąiri. Kaip Sudano karinė ko- 
inąpda Chartume, praneša, jie 
buvo- nuteisti spalio mėnesį, mė- 
bąsiui praėjus po;nepasisekusio 
kariuomenės maišto. Dabar ke- 
liolika asmenų nuteista viso am
žiaus kalėjimu. Keturiolika su- 
daniečių nuteisti ir sušaudyti 
1971 .metais .taip pat. po nenusi- 
sękhsio stibkalbio nuversti Nu- 
majri. ą

Pereitais metais nors ir buvo 
labai geras Amerikoje žemės 
ūkio derlius, bet žemės ūkio ga
minių kainos ne krito, o paki
lo. Pavyzdžiui, trijų asmenų 
amerikos šeimai 1974 m. įper- 
kant maisto, reikėjo vidutiniškai 
išleisti 1.750 dol., tuo tarpu 1975 
m. — 1.87 dol. arba 7.2% dau-

Maistas pabrango
WASHINGTON AS. — Agri

kultūros pranešimu, maistas vi
dutiniškai šeimai perkant praei
tais metais kaštavo 126 dole
riais daugiau kaip 1974 metais.

Trys ketvirtadaliai pabrangi
mo nuėjo tarpininkų tarp ūki
ninkų ir vartotojų naudai. Teo- kė policija, 
retiškai šeima iš 3.2 narių už į Laimė buvo, kad kažkas 
farmose užaugintus produktus; telefoną perspėjo Kanados 
pernai sumokėjo rekordinę SI,- inercijos banką, kad jame 
876 sumą, taiyra.7.2 nuošimčiais padėta bomba su sprogimui 
daugiau kaip užpernai. statytu laiku. , *

raštas kongresui
VAŠINGTONAS. — Prez. 

Fordas sausio 26 prisiuntė kon- 
sui raštą, kuris, po prezidento 
kalbos, įteikus kongresui pa
tvirtinti biudžetą, visus labai 
nustebino. Prezidento rašte pri
minama, kad krašto ekonominė 
padėtis iš lėto gerėja ir prašo
ma patvirtinti jo pateiktą kon
gresui 394.2 bil. dolerių 1977 m. 
valstybės sąmatą, įskaitant 10 
bil. dol. mokesčiu sumažinimą, 
kuris būtų priedu prie 18 bil. 
dol. jau patvirtinto mokesčių 
sumažinimo. Tuo būdu 1977

z JOHANNESBURG, 
Afrika. — Valdžiai nuėmus cen
zūrą, du Pietų Afrikos laikraš
čiai Johannesburge paskelbė, lęad 
“Pietų Afrika atšaukia iš An
golos savo kariuomenę ir pata
rėjus. Tai buvo pirmas kartas 
kad Pfetų Afrikos gyventojai 
sužinojo, kad 1,200 jų karių ko
voja prieš marksistų komunistų 
jėgas AhgoToą civiliniame kąra.

VAŠINGTONAS. — Sen. L. 
P. Weicker ir T. J. McIntyre 
pareiškė, kad G. Busch negali 
būti patvirtintas ČIA direkto
riumi. kadangi jis susirišęs su 
politika. Jis savo laiku yra bu
vęs respublikonų partijos tauti
nio komiteto pirmininku.

Čia šiandie reikalinga sutvir
tinti pasitikėjimas amerikiečių 
akyse ir todėl politikas netinka.

BEIRUTAS,. Eritrėjos sukilė- 
liai pranešė, kad jie greitu lai
ku be Sąlygų paleis dar tris ame
rikiečius, kuriuos buvo pagrobę 
Etiopijos šiaurėje. Kiti du pa
grobti amerikiečiai jau anksčiau 
paleisti Sudano mieste Chartum 
(Khartoum). Pažadėtieji pa
leisti amerikiečiai yra vienas iš 
Milwaukee, antras' iš San Leo
nardo, Calif., ir trečias iš Ma
bel; Minnesota. ' -

BUENOS AIRES. — Argen
tinos vyriausybės pranešimu, 
rinkimai ten neįvyks spalio mė
nesį kaip buvo planuota' Origina
le visuotinų rinkimų data buvu
si iŠ* 1977; metų kovo mėnesio 
nukelta į spalio mėnesį 17 dieną, 
bet opozicija nusiskundė, kad 
spalio septynioliktoji Argentino
je yra Peronistų celebruojama 
kaip “Ištikirhybės Diena’ pami
nėjimui kai Juan D. Peron 1945 
metais paėmė valdžią.

PHILADELPHIA:— Izraelio 
ministeris pirmininkas Yitzhak 
Rabin atvykęs 11 dienų vizitui 
j jungtinės Amerikos Valstybės 
ir pirmiausiai apsistojęs Phila- 
delfijpje pareiškė, kad geriau
sia vieta pradėti vizitą Amerikai 
šiemet yra nuo Philadelfijos, ka
dangi šioje vietoje prieš 200 me
tų prasidėjo Amerikos laisvė. 
“Dvasia, kuri įrašė Philadelfiją 
į istorijos žemėlapį yra ta pa
ti, kuri ir Jeruzalę įrašė j isto-jkad Libanas galės būti nepri- 
rijos žemėlapį, kalbėjo Rabinas į klausomas, \bet reikia galimai 
— pirmas svetimos valstybės į greičiau baigti kovas. Premje- 
galva vizituojantis Ameriką šiais tras buvo labai susipykęs su pre- 
jubiliejiniais mėtais. 'zidenta ir Vidaus reikalų mims-

Už tokią rezoliuciją balsavo 
Prancūzijos. Japonijos, Sovietų 
Sąjungos, Pakistano, Rumuni- 
Panamos, Gvijanos, Tanzanijos 
ir Danomey atstovai. Kinijos ir 
Libijos atstovai manė, kad pa
ruoštoji rezoliucija yra nepa
prastai švelni Izraelio atžvilgiu. 
Prieš tokią rezoliuciją balsavo 
JAV ambasadorius Dzri^ Moy
nihan, Britų atstovas nežinojo, 
ką daryti, todėl ir nebalsavo.

k

JAV ambasadorius Moynihan 
pasakė šia proga kalbą, kurioje 
pareiškė, kad JAV nėra priešin
gos Palestinos valstybės suda
rymui ir nesipriešina Izraelio pa
sitraukimui iš karo metu užim
tų arabų žemių, bet šitas klau
simas pirma privalo būti pasita- 

išsĘjęstas.^ Jis yra 
įsftikinęš^ad dabartinė rezoliu
cija bus naudojama tiktai pro
pagandos sumetimais, o prie tai
kos Artimuose rytuose ji nepri
sidės.

Labiausiai patenkinti buvo Iz
raelio atstovai. Jie džiaugėsi am
basadoriaus Moynihan pasaky
ta kalba ir aiškia pozicija. Izrae
lio karo jėgos nesitrauks iš da
bar užimtų pozicijų, kol nebus 
susitarta dėl taikos Artimuose 
Rytuose. Izraelis sutinka trauk
tis iš Golano aukštumų, sutin
ka daryti nuolaidas ir kitose vie
tose, bet kaimynai arabai pri
valo garantuoti taiką neįsiverž- 
ti Į Izraelį ir sunaikinti jau pa
darytą didelę pažangą.

Dabar paaiškėjo, kad ne tik 
sekretorius Kisingeris, bet ir 
prezidentas Fordas patarė Izra
elio vyriausybei tartis su Jorda
nijos karalių Huseinu dėl užim
tų Jordanijos žemių. Preziden
tas Fordas buvo' įsitikinęs, kad 
Izraeliui bus daug lengviau su
sitarti su Jordarfiįjos karalių, ne
gu su palestiniečiais. Bet tuo
metinis Izraelio premjeras atsi
sakę tartis su karalių Husejinu. 
Visą reikalą paėmė arabai, ku
rie nutarė remti palestiniečius. 
Dabar tas pats premjeras 1. Ra
bin norėtų tartis su Jordanijos 
karalių, bet jam teks derėtis su 
palestiniečiais. Sekretorius Ki
singeris žinojo arabų vadų pla
nus ir ; tarė Izraeliui tartis su 
karalių Husejinu. Amerikon at
važiavęs Izraelio premjeras no
rėtų tartis su karalių Husejinu. 
bet reikalas dabar yra daug su
dėtingesnis. Jeigu būtų susita
ręs. tai šiandien ii}, saugumo ta
ryba palestiniečių Iklausimo ne
būtų kėlusi ir svarsčiusi.

Kis;ngeris ir prezidentes Fordas patarė 
Izraeliui tartis su Jordan'ios karalių

NėW YORK, N. Y. — Saugumo taryba, ištisą savaitė svars
čiusi, nerado tokios formulės, kuri tenkintų arabus ir JAV am
basadorių Moynihan. Arabai, pasitarę su kitais saugumo tary
bos nariais, paruošė rezoliuciją, patariančią steigti Palestinos 
valstybę ir reikalavo izraelitus pasitraukti iš visų dabar okupuotų 
arabu žemiu.

Socialistai parlamente turi’61 
atstovą. Jeigu socialistai bal
suos už krikščionių demokratų 
paruoštus projektus, tai Aldo 
Moro turės 31<halso daugumą 
parlamente, jam nebus jokio rei
kalo tartis su kitomis politinė
mis grupėmis. \

f gerove
Bendrai paėmus 'ekonominė 

krašto gerovė kyla ir gerėja, 
nors tarpe ekonomistų yra įvai
rių nuomonių tuo klausimu: vie
ni mano, kad krašto ūkis taisosi 
ir iš lėto, išbris iš susidariusių 
sunkumų, kiti gi, turėdami ome
nyje viso pasaulio ekonominę 

padėtį, mano, kad tikro ekono
minės gerovės, kaip buvo praei
tyje, nėra ko tikėtis. Esą, dabar
tinis krašto ūkio gerėjimas yra 
daugiau dirbtinis, tai valdžios 
pastangų vaisius, kurs nėra tvir
tas ir užtikrintas.

Skerdynė Kambodijoj
BANGKOK. Tailandija. — 

Oficialiai pranešama, kad pir
madienį Kambodijos kareiviai 
paskerdė 200 kaimiečių, kurie 
bandė pabėgti i Tailandą. Infor
macija gautais vneno pabėgėlio 
Tue Pie, kuriam su ll'komparii- 
jonų pavyko išbėgti per sieną į 
Tailandą. Piey ir 300 kitų žmo
nių pėsčiomis iš Kambodijos bė
gimą pradėjo prieš 10 dienų iš 
Battambango. “Mums sienos 
dar nepasiekus būrys .’ ’Chmer 
Rouge kareivių pradėjo- į mus 
šaudyti, užmušdami mūsų drau
gus”, pranešė;Piey.

Panašių pranešimų tenka gir
dėti per devynis praeitus mė
nesius, sžiko TaBando pareiški
mai. -

Karas Angoloje 
greitai baigsis

JOHANESBURG AS. — Atei
nančios iš Pietų Afrikos žinios 
pranašauna, kad karas Angoloje 
greitu laiku gali pasibaigti. Po
puliari Angolos išlaisvinimo par
tija, remiama 10-tiės tūkstan
čių Kubos kareivių ir Maskvoje 
gamintų tankų, užėmė iki tol de
šiniųjų valdomus Cela, Santa 
Comba ir Amboivos miestus. •

Be to, raudonųjų jėgos arti
nasi ir tikisi greit užimti deši
niųjų sostinę Huamba, kuri yra 
Tautinės Vienybės partijos cen
tras'. šie visi minėti miestai yra 
Angolos pietuose.

SOCIALISTAI REMS ALDO MORO
■ . • -JĮ

KRIKŠČIONIŲ VYRIAUSYBĘ
ROMĄ, Italija.'— Italijos socialistų- deniokratu pirmininkas 

De Francesco pranešė krikščionių demokratjj partijos lyderiui 
Aldo Moto, kad socialistai rems jo planuojmną krikščionių de-

RUSAI NUMUŠĖ UŽSIENIN BĖGUSĮ 
PAGROBTI KELEIVINI LĖKTUVĄ

Izraelio aviacija buvo pasiruošusi sutikti 
%. atbėgančius žyddus, bet nesulaukė
TLLAVIVAS, Izraelis. — Izraelio karo aviacija buvo pasiruo

šusi sutikti iš._Sovietų Sąjungos pakilusį ir pabėgti besirengusį 
didelį keleivinį sovietų lėktuvą, bet nepasisekė pabėgti.

žinoma, kad į vieną keleivinį 
lėktuvą įžengę vienas ginkluotas 
sovietų pilietis ir įsakė lakūnams 
sukti lėktuvą užsienin. Lakūnai 
buvo priversti klausyti ginkluo
tei keleivio ir pasukti visai kita 
kryptimi. Bet tolimesni prane
šimai sakė, kad pakilo kariški 
sovietų' lėktuvai, ir privertė la
kūną grįžti-į senąją kryptį ir nu
sileisti artimiausiame aerodro
me. / . . ’' - ■ -’'z

Izraelio lakūnai.buvo pasiruo
šę pasitikti iš Sovietų Sąjungos 
bandžiusį pabėgti'1, lėktuvą, bet 
jam nepavyko pabėgti iš Sovie
tų teritorijos;

Priminė apie^ftabėgusius 
Bražinskus < į ;

: Buvo pasklidęs gandas, kad 
" minėtas lėktuvas vis dėlto pa
siekė Danijgs 
sileido s’u'pahė^ 
vietų piliečiais 
agentūros išaiškino, kad joks 
sovietų lėktuvas Danijos nepa- 

■ siekė. Bandęs pabėgti lėktuvas 
buvo priverstas nusileisti sovie
tų teritorijoje. ..7 - / r

šia brog^i' žinių'ą^ėtįiūros pri
minė, kad - iš Sovietų Sąjungos 
pabėgto tiltai5 du studentai; ne- 
dideliulėktuvėliunusileidęšiau
rės 'Turkijoje -ir ĮiėttiĮHai Bra
žinskai — tėvas su šūninni.' Le
ningrado žydų grupė bandė pa
grobti lėktuvą ir pąsĮėkti.Šve
diją, bet laiku Jbuvo ^ūlaikyti, 
teisti ir padėti į kalėjiihą.

Iš Lietuvos bandė pabėgti Sj- 
Tnokaičiai, bet buvo sulaikyti ir 
padėti į kalėjimą. Ąi>ie kitus 
bandymus nieko negirdėti, nes 
sovietų policija slepia žinias apie 
bandymus bėgti.

Ir Kanadoj bombos
VANCOUVER. — Viename 

šio miesto centro banke radus 
padėtą bombą pirmadienį apie; 
600 interesantų ir tarnautojų 
buvo ko skubiausiai iševakuota. 
o o bomba išgabenta už miesto, 
ir susprogdinta. “Laimė, kad 
bomba nesprogo banke, būtų 
Įvykusį didelė tragedija”, pasa-

mętams būtų. sumažinama^ 2ęįcc 
kėsčiuTš rišo žB bik'-doh?

1975 -m. bedarbių Amerikoje 
buvo 8.5%. Gi 1976 m. numa
toma bedarbių bus 7.7% ir 1977 
m. — 6.9%. Esą, iki 1980 m. 
bus tik 4~57c bedarbių.

Ekonominė krašto statistika 
rodo, kad 1976 m. gėrybių kai
nos pakilsiančios 5.9 r'< ir 1977 
m. — 6.2%. 1974 m. gerybių 
kainos vidutiniai pakilo 12.2%.

Federalinės' indėlių draudos 
bendrovės pirmininkas sako, kad 
Amerikoje sunkiai verčiasi 359 
bankai ir kad jie reikalingi stip
rios priežiūros. Atstovų Rūmų 
bankų komiteto pirmininkas at
stovas H. S. Reuss siūlo Įsteigti 
nepriklausomą komisiją, kuri 
prižiūrėtų Į bėdas įkritusių ban
ku veikla.
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LSS Tarybos pirmijos kl

Prezidiumo vardu

-

vyksta

LSS Tarybos klausimu

per-

Skautišku programų kl

1739 So. Halsted Street

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

Now Bonds mature in 
less than 6 years.

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

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

Suskaičiuoti balsai ductaisiai 
klausimais pasiskirstė taip:

. s. Antanas Bobelis, 
LSSSP Pirmininkas

NEW JERSEY SKAUTAI-ES KALĖDINIŲ 

kuri įvyko Amerikos skautu (BSA) centre.

X1II-JI METAI

a. Lietuviu Skautų Sąjungą 
sudaryti tik iš Seserijos ir Bro
lijos šakų (jos veiklą koordi-

mingos pergalės**, pasigyrė Wal
lace. “Kai kuri spaudos dalis bu
vo jau nurašę, kad Wallace Pie
tose slysta, kad jis Mississippi 
pralaimės, o pasirodė... mes tik
rai nepaslydome“, pasakė jis.

visuose vienetuose. <
V. Bacevičiaus nuotr.

1-A Palikti dabartinę
struktūrą be keitimų 191

1-B Sąjungos struktūrą 
organizuoti sekančiai:

LSS Pirmijos~ narys, išrinktas 
Pirmijos kadencijos .laikui, c) 
Trys nariai, po„ vieną išrinkti 
Brolijos, Seserijos ir Akademi
nio Skautų Sąjūdžio Vadi jų jų 
kadencijų laikui.

Valdybos branduolys jau su
darytas: pirmininkas v. s. Čes
lovas Kiliulis, vicepirmininkai s. 
fit -Dr. JurgisGimbutas, v. s. 
Flora Kurgonienė, iždininkas s.' 
Kostas Nenortas, sekretore s. 
Saulė Šatienė. LS Fondo būsti
nė yra Bostone, Massachusetts.

Šiuo metu.'LS Fonde jau tu
rima apie 12,000 dolerių.

LS Fondo palūkanų pinigai bus 
pąnaudoj ami vadovų., lavinimui, 
skautiškos literatūros leidimui, 
skautiško veikimo stiprinimui ir 
kitiems reikalams Fondo valdy
bai pasiūlius.

Aukas LS Fondui ... prašome 
siųsti šiuo adresu: Kostas Ne
nortas 44 Alban St., Dorchester, 
•Mass. 02124. ;

Aukos gali būti nurašomos nuo 
federaliniu mokesčių, čekiai ra
šomi: Lithuanian Scouts Asso
ciation Inc. LS Fondas

ECLUČIŲ PAR ADOJE

North B-unswick, N.
Matoaicne.s nuotr

1-C Turėti vieną Sąjungą, bet 
joje nepalikti trijų lygių šakų, 
(šio siūlymo detalesnė statutinė 
forma paliekama paruošti nau
jos Tarybos sudarytai komisi
jai). Siūloma priimti tik pats 
principas. 76

puotų S-gos Pirmija, susidedanti 
' iš šakų VS, rajonų vadų ir dva
sios vadovų); b) ASS-Akademi- 
nis Skautų Sambūris veiktų ša
lia S-gos ir valdytųsi visiškai sa
varankiškai ; c. Koordinuotos vei
klos palaikymui iš LSS-gos ir AS 
Sambūrio sudaryti .Lietuvių 
Skautų Sąjūdi — (veiklą koor
dinuojantis organas būtų LSS ir 
ASS rinkta Taryba) 65.

4. Suteikti “Skautų Aido’ re
daktoriui teisę įeiti nariu į Ta 
rybą už — 206, prieš — 92, susil.

10. Nuostatus papildyti, ap 
ribojant pagrindinių LSS Va
dovybės narių pareigų laikotar 
nį dviem kadencijomis (6 me
tais) už — 21 (i. prieš — 86. susil

want io uss that money 
right away, there’s' 
a 10-ycar extension’ . 
privilege. Eitherway,-, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMĄ MININT 

Žveju laivas Kuršiu mariose. ' i'.

vykdymo metodai 
prieš — 37, susil. 52

13. Nutarti, kad šakų vadi jos 
pertvarkytų skautiško patyri
mo laipsnių programas, jas .at
naujindamos ir pritaikydamos 
šių dienų sąlygoms už — 297, 
prieš— 17, susti. 38.

Tarptautinio bendravimo kl.:

14. Pageidauti, kad šakų vadi- 
jos stengtųsi palaikyti ryšius ir 
bendravimą su kitataučių skau- 
tijomis, ypač pasikeičiant stovy
klaujančių skiltimis vasaros sto
vyklose už — 250,--prieš — 43, 
susil. — 64. . /L?:

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

WAUACE KAN3BATURA 
j JACKS9N. Miss. — Alaba- 
mos gubernatorius George C. 

, Wallace padrąsintas savo laimė
jimais Mississippi demokratų 
tarpe., su pasitikėjimu pareiškė, 

fkad jo kandidatūrai remti jokia 
’trečioji partija nebebus reika
linga.

Georgia gubernatorius Jimmy 
Carter pareiškė, kad Wallace di- 
dėjantięji laimėjimai demokra
tų 2,133 precinktuose rodo, kad 

t jo ki’imas šiemet bus daug di- 
, dėsnis negu kaį kurie skepti
kai manė. Iš apie 3,000 ^lissi- 
sėippi apskričių konvencijos de- 

| legatų Wallace gavo daugiau 
kaip 43 nuošimčius, George Shri
ver 12%, sen. Lloyd Bentsen iš 

.Texas apie 2% ir buvęs Okla- 
"hemo senatorių^ ‘___  _____

truputį daugiau kaip 1 nuošimtį.
“Aš galiu tikėtis tiktai reikš-

mAtnenca.
Bonds mature in Jess than six ywiu

E pay istmt vha te Wtartr 
•f 6 ywa 10 month* (4% th* ftrvt ymr). Bend* am
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Taryba išrenka visą
» ’ ' Sf 'J—■' '

5. Pakeisti LSS Tarybos 1974 
metų nutarimą dėl privalomo 
/Skautų Aido” arba “Mūsų Vy
čio” prenumeravimo už — 122, 
prieš — 148, susil. — 88.

7. Rajonų vadus, kaip vykdo
mosios vadovybės atstovus 
įjungti Į Pirmijos sąstatą už — 
170, prieš — 129, susil. 59.
LSS Suvažiavimo nuostatu kl.:

JEI “NAUJIENAS” TU- 
SKAITYSI, TAI IR KtTAM 
Pasakysi, kad jos'irašo 

TIKRĄ tiesą — • skleidžia
G ' Ą VIFSA - - - •

Kennedy viršininkas , ,. kap. 
S; m v el Hunter' pasakojęs, kaip 
jo viršininkas laivypo žvalgy
bos direktoriaus asistentas kap. 
Kingman pasišaukęs ir pasakęs 
“Mes ant savo rahkų turime la
bai sunkią problemą'fr turime 
kaip galime greičiausiai nusi
kratyti Kennedžio”. Kap. King- 
man norėjęs leitenantą Kenne
dy pašalinti iš laivyno, bet kap. 
Hunter priminęs, kad JFK tė
vas, Joe, yrą JĄ V ambasadorius 
Anglijoje ir yra geruose,ząan- 
tykiuose su pačių. pręzidentų 
Rooseveltu, tad buvę sutarta 
Kennedy perkelti į* laivyno yie- 
;netą, įturs tuojau iš^avūda į 
jūras. a .

Apie antrą artimą’JĘ Kenne
dy draugą, italą dainininką Fr. 
Sinatrą sklido gandai, kad Si
natra buvęs “gengsterių’ gau
jos artimas bendras, kurs sa
vo fondais žymiai prisidėjęs prie 
JF Kennedy* išrinkime' j JAV 
brezidentus. ■ ‘ > t

■ PUIKI KNYGA; PARAŠYTA SU MEILE • ' '. „ X =- •. r -a. . . ' - . ----- • -, _

- LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS 7 < <
Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, /išleis

ta Cincagoje 1966. metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejtį da
lių: Žemes ūkio, švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. * 5 K .

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvėnimb ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos poUūnių,,‘ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūroj vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms’7 j? 5 ‘

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams .skaityti kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (83.12%) buvo-ižininkąf po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys^bųvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus "brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga .su to6a meilę.Lietu vos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
'autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: dėkingas- sūnusr^-myJL 
mai Tėvynei Lietuvai”. ' j

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių' kažna/Wi|Š60^
Gaunama Naujienoje. '

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiuS
- N"’A U J I E -N o s " • ' ■ i

L-739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060< 
-G^vę pinigus, tuojau-'knygą?pSių^ę.^. ,S*4'/’:?y^

rių mokesčio nustatymo, narių 
apdovanojimų bei pakėlimų pras
me už — 201, prieš — 83, susil.

11. Nuostatus papildyti, kad 
rinkimams kandidatą siūlantysis 
^rivalo pristatyti siūlomo kan
didato raštišką sutikimą už — 
294, prieš — 28. susil. — 36.

miją, o Pirmija išsirenka 
mininką už — 178, prieš 
susil. — 73.

2. Pirmijos veiklos patobulini
mui iš Tarybos narių ir kooptuo
tų profesionalų sudaryti: nuo
statų, spaudos-informacijos, ry
šių su kitataučių skautija, fi
nansų ir nuosavybių priežiūros 
ir skautiško lavinimo nuolatinius 
komitetus tų sričių veiklai stu
dijuoti, projektams ’paruošti ir 
vykdymą kontroliuoti už — 247, 
prieš — 31, susil. 79.

3. Suteikti daugiau teisių ša
kų VS. programų paruošimo, na-

KAZIUKO MUGIŲ RUOŠA 

visu Įkarščiu

rauti idėją, kodėl iš mandato tel
es turinčių gana didelė dalis ne- 

Australijos atsi- 
r labai vertingų patari-' 'iepimas yra lengviau supranta- 
iems broliams ir sesėms mas negu nepilnas, 80G šio kon

tinento dalyvių. Pašto ženklas 
tuo laiku tik 10 c. kainavo, bal
savimui laiko taip pat pakanka
mai buvo... Būtų gera Jūsų, ypač 
tų, kurie nebalsavo, pasisakymus 
šiuo klausimu išgirsti.

Nors Prezidiumas turės dar 
’•rogą pasveikinti naują LSS Va
dovybę Tarybos Pirmininko rin- 

sunku yrū atsis
pirti pagundai palinkėti visiems 
"areigosna išrinktiesiems ištver
mės ir pasisekimo užsibrėtuose 
uždaviniuose. Mūsų nuoširdi pa
dėka taip pat priklauso šios ka
dencijos vadovybei, garbingai ir 
kantriai užbaigiančiai pareigas, 
Tikime kad šiam pritars visi Su- 
■vaiiavimo dalyviai.

Budėkime'.

SUVAŽIAVIMAS, 
balsuodamas 14 klausimu

Didelis procentas dėl nežinomu priežasčiy 
balsavimuose nedalyvavo

Ealsų Skaičiavimo Komisija 
— pirm. a. Danutė Siemaškienė 
ir nariai: ps. Irena Vilgailienė 
ir s. v. v. ai. Vytautas Alksninis 
1975 m. sausio 11 d. Kultūros ži
dinio patalpose, Brooklyne, su
skaičiavo balsus už Suvažiavimo 
dalyviams Prezidiumo patiektus 
nutarimų projektus ir rado šiuos 
daxinius: — viso atviro balsavi
mo lapų gauta — 358. Balsai su
eigomis; Seserijos — 144, Bro
lijos - - 121 ir ASS — 22.

8. Nuostatus pakeisti, sutei
kiant teisę suv-me dalyvauti už
simokėjus nario mokesti už vi
sus tris kadencijos metus už — 
200, prieš — 67, susil. 91.

9. Suv-mo balsavimo teisei 
gauti nario mokestis privalo bū
ti sumokėtas tik per atitinkamas 
vadi jas. bet ne per suv-mo pre
zidiumą už — 247, prieš — 55, 
susil. — 55.

Sąjungos struktūros klausimu:
I^S

Mūsų Suvažiavimas, nors seniai jau turėjęs būti baigtas, pa
galiau artėjo prie galo. Nors tas Kanados pašto streikas tuo laiku 
atrodė tikra nelaimė, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą — šis 
stabte’ėjimas leido Prezidiumui atsakyti j eilę laiškų, atitaisyti 
padarytas klaidas, pagalvoti, kur einama.

Da ’guma Jūsų prisiųstų laiš
kų buvo labai pozityvūs: pilni 
skautiškos dvasios, paskatinimo, į balsavo 
kar 
mų.

uaž t?i esame tikrai dėkingi.
Įlai’a, jei nevisada mūsų nuo

monė" gali sutikti, tačiau kiek
viena Suv-mą liečiantį sprendi
mą darėme vadovaudamiesi jo 
Nuostatais, nebandydami jų pa
keiski savo samprotavimu. Ne- 
prgm-'tytaį • problemai iškilus, 
karta’s reikėjo daryti greitą 
sprendim?, Nuostatuose tikslaus j kimus baigus 
atsakomo neradus. Tada bandė
me visus veiksmus taip doku- 
mer.t loti, kad aukštesnę kompe- 
tenri'ą Sąjungoj turinčiam orga
nui toki veiksmą radus klaidin
gu. jo pasėkas galima būtų tvar
kingai atitaisyti.

Nors tikimės dar padaryti su
sidurtų problemų apžvalgą ir pa
tiekti ją Sąjungos Vadovybei, 
jei kas turėtumėte kokių nors 
klausimų, malonėkite .parašyti^' 
bandysime atsakyti.

Iš Jūsų taip pat norėtumėme

JT ^lTT’T’T “T2S \ ztvą j
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

12. Reikalauti, kad Rajonų va 
dai periodiškai pravestų rajoni 
nius skautu.-čių vddovų,-ių su 
važiavimus, kur būtų pagrindi 
'ai išdiskutuotos ir priimtos tau- 
i.iio auklėjimo programos ir jų j Pirmijos ketveriems metams, b)

PRADEDA ATKASINĖTI 
JOH* F. KENNEDY YDAS

Draugystės su “Mala Hari” ir 
Frank Sinatra įtartini šešėliai

National Enquirer praeito sa
vaitgalio laidoje talpina iš Juan. 
ir Clay Blair tebespausdinamos 
knygos riThe Search for JFK” 
ištrauką apie John F. Kennedy 
antrojo didžiojo karo metais 
(JFK tuomet tebebuvo jaunas 
JAV laivyno karininkas) drau- 

Fred Harris &yst? su Miss Arvad, buvu
sia Europos grožio karalaite, da
nų kilmės žurnaliste, viena, šve
dų laikraščio korespondente ir 
•Washington Times - Herai ko- 
lumniste, FBI įtarta esant nacių 
šnipe, “antrąja Mata Hari”. Ji 
švedų laikraščiui buvo padariusi 
tris pasikalbėjimus- su Adofu 
Hitleriu, kurs jai pasakęs dide
lį komplimentą, ją pavadinda
mas “Nordikų gražuole”. <

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS

FONDAS 
informuoja apie savo struktūrą, 

tikslus, aukotojų grupes ir 
piniginius reikalus

Lietuvių Skautų Sąjungos Ta
ryba Įsteigė šį fondą skautiško
jo jaunimo -ugdymui remti. LSF 
pagrindinis kapitalas benaudo
jamas. išskyrus tam tikrus at
vejus, LSS Tarybai nutarus 
balsų dauguma. Darbų finansa
vimas bus vykdomas iš Fondo 
palūkanų ir kitokių pajamų,' bet 
ne aukų kapitalo. Lėšų paskirs
tymas bus planuojamas Fondo 
valdybos, patvirtinus, LSS Pir- 
mijai.

Aukotojų yra šios kategori
jos: 2T-' ■’

I. Fundatoriai, - paaukoję 
SI000 ar daugiau.

II. Garbės aukotojai, paauko
ję 8500 ar daugiau.

III. Aukotojai, paaukoję bent 
sioo. • i - •-

TV. Rėmėjai, paaukoję ma
žiau. .41, ■

Aukotojai gali būti asmens, 
organizacijos ar I^S -vienetai. 
Aukotojos pageidąynnu, r jo 
stambesnė auka gailauti paski
riama aukotojo nurodytam tik- 
shli- , ..-t -

LS Fondo valdyba sudaro;
a) Trys LSS nariai, rinkti LSS



*

zurna

Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Taupykite
pas mus

Taupykite dabar.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

$2.00
$530

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

f Roman 
’ per ke- 

lūelu- 
Kroni-

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

L*-

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yrą kilęs Lietuvos vardas, be. 

mažai kas šj klausimą .studijavo. Apiejietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. '

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis mirodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian- 
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 
IŲ, pavadintą LIETUVOS’.VARDO.KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: . - . -t

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, 111/60608.

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

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

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

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

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

virs* liuese, už $6.00. ___
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

Išduodami Certifikatai, kurie neša

Toliau vystant JAV LB Cent 
rp Valdybos veiklą, nutarta 
išsiuntinėti'JAV LB apylinkės 
aplinkraščius, kuriuose būtų 
nurodoma CV veiklos kryptis 
ir išaiškinti reikalai, liečią san
tykius su kitomis centrinėmis 
JAV organizacijomis ir darbo 
pasidalinimas. - Kartu bus to
kie aplinkraščiai siuntinėjami

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

TEL. 421-3070

Ordėiį
^^AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

L' vardu ir pasiųsti:
* 173&:So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ i 

■ S ’ ‘V • , -

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
- : - Knygoje aprašyta pirmas Chicagcm atvažiavus lietuvis, pirmos 
lietuvių ’kolonijos,/ jų suOrganizuotos šalpos draugijos, statytos ’ baž- ’ 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Dųpti dokumentai katalikiškų, - socailistinių, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai; ir it a- - V

arba Money '

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL,— WEDNES., JANUARY 28, 1976

Sekretorius Rogers C. Morton pasitraukė iš kabineto pareigy ir pra
dėjo organizuoti prezidento .Fordo rinkiminę kampaniją. .Sekreto
riui Morton teks dažniau susitikti su respublikonu partijos centro 
komiteto nariais ir įvairiais kity valstijų politikais. Dabar kyla 
klausimas, iš kurios kasos sekretorius Morton ims algą. Ji tu rėty 
eiti iš respublikonu partijos centro iždininko, bet tokiais atvejais 
sekretoriai ima alga iš valstybės ir eina abi pareigas. Jeigu partijos 

iždas bus tuščias, tai partija greičiausiai jam nieko ir nemokės.

JAV LB CV informacijos ve
dėjas J. Vaičiūnas pareiškė po 
sėdyje minei ij tuo reikalu. Ne
buvo laiko visapusiškai apsvars 
tyli, tačiau, manau, kitame po
sėdyje bus daugiau išdirbti pla
nai, kaip tą informacijos ’čen- 
trą plėsti. Pradžiai informacijos 
vedėjas mėgins kviesti spaudos 
žmonės/ : tokiai minčiai prita
riančius.

Informacijos vedėjas malo-

— “East-West Digest 
las Nr. 11 (1975 in. gruodis), 
leidžiamas Anglijoje, straipsny
je “The work of the Opposition 
Movement Revealed” aprašo 
Nacionalistinio Liaudies Fronto 
išleistą deklaraciją. Toliau pa
mini Lietuvos Katalikų Sąjun
gą ir “pusiau legalią” Baltų Stu
dentų Sąjungą, kuri buvo paga
liau. Maskvos uždrausta dėl 
“per daug intensyvios broliškos 
meilės”, kurią ši organizacija 
propagavo tarp trijų Baltijos 
tautų. - y (E).

— The Washington Post 1976 
m. sausio 11 dienos laidoje įdė
jo ilgoką straipsnį, pavadintą 
“Faith and State in .Lithuania” 
(Tikėjimas ir valstybė Lietuvo
je). Straipsnis pradedamas dra
matišku Astrauskų šeimos pa
minklo savo tėvams epizodo ap
rašymu. Sovietai pareikalavo, 
kad nuo paminklo būtų nuimtas 
užrašas: “Dieve, gelbėk mus”. 
Astrauskienei ir šeiniai užpro
testavus, buvo iššaukta milici
ja ir buldozeriu paminklą nu
griovė. (E).

MADRIDAS. J migi nės 
Amerikos Valstybės planuoja 
iutrikli Ispanijai žymiai padi
dintą karinę paramą, kaip pra
nešama iš gerai informuotų šal
tinių. Einant spalio mėnesį su
daryta nauja sutartimi dėl kari
nių bazių, JAV-bės pažadėjo Is
panijai už 1.0 bilijono dol. yio- 
dernių tankų, lėktuvų ir kitokių 
reikmenų — už net 500 mil. doL 
daugiau negu buvo žadėta su
tartimi dėl karinių bazių. Pa
ramos Ispanijai per sekančius 5 
metus padidinimas turi tikslo 
parodyti Ispanijos kariuomenės 
vadams, kad Jungtinės Valsty
bės labiau mėgsta karaliaus 
Juan Carlos valdžią negu iki šiol 
buvusią generalissimo Fran
cisco Franco valdžia.

, Šių mėtų sausio 14 dieną JAV 
LB Konferencijoje išrinktas LČ 
Centro Vaidybos Pirmininkas 

.Vytaulati Dargis šarkos res
torane. sukvietė pirmąjį jo su
darytos Centro Valdybos posė- 
(Įį- 1 posėdį buvo pakviestas ir 
jame dalyvavo ir LB "Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas ilr. 
Danilevičius. ’

Pagrindinis posėdžio tikslas 
— JAV’ LB atsišaukimas Ame
rikos lietuviams. ’ Jis bus svars 
tomas gana ilgai ir priimtas su 
niažomis pataisomis.■_ Pradinį 
atsišaukimo tekstą perskaitė dr. 
Vladas šiifiaitis, o buvo nagri- 
nėjama, vadovaujant Dr. Da
nilevičiui.

paskambinti tek : W,A 5 — 6979.
Laisvuose, svarstymuose -su

sirinkę ilgokai, prie dr. Dar- 
gio užprašytos vakarienės, kai 
bejosi apie tai, kad kuo grei
čiau pavyktų Bendruomenę at
statyti į padėtį, kokioje ji turi 
būti pagal savo prigimtį. Lig
šiolinės Bendruomenės vadų 
klaidos turės būti pataisytos, 
nieko neužgaunant ir nieko ne 
puolant. Tikimasi visuomenės 
paramos, naujajai.ŲB vado
vybei einant tiesiu ir teisingu 
lietuvišku keliu. Kai kurie kėlė 
mintį, kad čia lyra tikroji re
zistencija už tautinį išlikimą, 
kartu už pavergtos tėvynės iš
laisvinimą.

Toli gražu, ne visa lietuvių 
patriotinė spauda rašo apie 
Bendruomenės reikalus teisin
gai. Kai kada ir visai į šunke
lius nuklystama, ir tuo labai 
klaidinama visuomenė. Kas 
mums šiuo metu, išeivijoje ar 
tremtyje, būtina, tai visus ne
gerumus, priešiškumus, idėji
nius požiūrius, ' politinius ir 
partinius žygius, — spręsti at
vertomis akimis, nežiūrint jo
kių asmeniškumų ar ambicijų, 
nes tik tas vienintelis kelias pa

— ETON, Anglija.—Naujassi 
Britanijos lyčių lygybės įstaty
mas draudžia vartoti tokius “as
menį žeminančius“ pavadidni- 
mus, kaip ‘tarnaitė”, “kambari
nė” ir p., dėl to Eton College, no
rėdama per spaudą paskelbti, 
kad ieško virtuvės darbininkės, 
skelbimą suformulavo sekančiai: 
“Reikalinga: kas nors, kas-pa
dėtų maisto sandėliuke ir val
gomajame kambaryje, asmuo, 
kad užimtų butą bendrai su ki
ta moterimi”. Pirmieji keturi at
siliepę į skelbimą buvo vyrai.

Straipsnyje “The Life < 
Cjtho’ics in Lithuania 
lėtą puslapių aprašomos 
vos Kataliku Bažnyčios

1739 S. Halsted St, Chicago, DL 60608. — Tek HA 1-6100
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Kadangi naujieji JAV LB 
įstatai (priimti su pataisomis 
konferencijoje), remiasi fede
raciniu pagrindu, tai ir valdy
bos viccpinnininkai hits didžių
jų grupių atstovai.

Dar vienas naujas dalykas: 
Centro Valdyboje bus sudary
tas Informacijos Centras visai 
JAV'LB, Šio centro darbas bū
tų ne tik inform uotijietuvišką- 
ją visuomenę, bet ir informuo- 
tis. Tam tiksui bus sudaryta ko 
misija. Ligi šiolei buvo įpras
ta, kad Lietuvių Bendruome
nės; daliniuose, tikriau, valdy
bose yra informacijos vedėjai, 
nusaką spaudai LB darbus. Ne 
retai tokie informacijos vedė
jai''sudarydavo spaudos komi
sijas, kad tą darą būtų lengviau 
atlikti. f

Dabar darbas bus plečia
mas.: Bendras darbas parodė, 
kad turi būti vieta, iš kur viskas 
išeina ir kur 'viskas baigiasi. 
Darbų registracija būtina Ame
rikos lietuvių istorijai.

Taigi, toks informacijos cent
ras, nėra abejonės, reikalin
gas. ' Į-jį turėtų ateiti spaudos 
žmonės pirmiausia, o paskui 
juos ir organizacijų atstovai. 
Darbas didelis: jam įgyven
dinti gal teks dirbti ilgesnį lai-

silieka'. Lietuvių Bendruomenei 
ugdyti, stiprinti, vienyti. Spau
da, vengianti tarti tiesos žodį, Jandžio 
didžiai atsakinga už savo užim
tas, vadinamas, linijas.

Ir vėl. Yra net besityčiojan
čių iš tos “tiesos”. Sako, girdi, 
kiek galvų, tiek tiesų. Jie klys
ta.- Gali būti šimtai nuomonių, 
bet tiesa tėra tik viena. Dažno
kai. tokia tiesa sunkiai įrodoma, 
net ir teismų sprendimuose pa
sitaiko klaidų, bet yra dalykų, 
šimtaprocentiškai įrodytų, tai
gi, priešais pastatyti kitą min
tį, pareiškimą, sakinį reiškia 
ne kokią’nuomonę, bet tiesos 
sulaužymą, ką trumpai vadi
name melu: O melą atskirti 
nuo tiesos reikia aukštos kul
tūros ir inteligencijos žmogaus, 
pavyzdžiui, viename “Vieny
bės” numeryje buvo įdė(a nuo
brauka “naujų” lietuvių tauti
nių drabužių škicų iš okupuo
tos Lietuvos. Iš tikrųjų, tie dra 
bužiai jau mažai ką bendro te
turi su autentiškais, origina
liais tautiniais drabužiais, nes 
visas kirpimas ir forma jau at-j 
simųša į slavizmą. Tas faktas 
neginčytinas, visiška- tiesa, ' o 
jaiu pradedą šnekėti, kad tokie 
drabužiai gali<būtį įspūdinges
ni. Tai šūvis j. stratosferą! Jie 
gali būti įspūdingesni, kuo 
sunku, patikėti (čiajau tikrai 
nuomonės /reikalas)’,’ bet tiesa 
tik viena: tokie drabužiai, jei
gu jie bus kur pagaminti, jau 
nebus tautiniai.

Taigi. LB kelias turės būti 
suderintas su tiesa. Tokiu bū
du bus derinamos ir organiza
cijų ar atskirų lietuvių nuomo
nės. bet tik tiesos apimtyje.

LB vadovybė nebus šališka 
nei vienai organizacijai, nei 
vienam tautiečiui. Ji bus vie
noda Visoms ir visiems. Mažas 
ar didelis, senas ar jaunas, 
turtingas ar beturtis, — visi 
vienos garbingos tautos sūnūs 
ir dukros, kaip ne kartą dr. Da
nilevičius yra viešai pabrėžęs, 
sesės ir broliai. Teisybė, dabar 
jau virto į madą rėkte rėkti, 
šaukte šaukti: už taika ir už 
vienybę, bet, deja, labiausiai 
šaukusieji ir didesnieii rėks
niai tik tesugebėjo apipilti pap
lavomis savo tautiečius, tikrus 
ir gerus patriotus. Aplinkui 
plasnoja taikos balandžiai, ne
pajėgdami perskristi per už- 
muštjų kūnus ir tūkstančius 
nukankintųjų.

Naujoji vadovybė dės visas 
pastangas, /kad tas baltasis be- 
'jurkuoias balandėlis tikrai iš- 
iktų baltas, nesuteptas. Kad | 

taika tarpe lietuvių taptų dau- , 
giau ar mažiau Įgyvendinta, 
nors šis didelis žingsnis labai ( 
daug priklausys ir nuo mūsų j 
>ačių solidarumo ir noro.

Tik pagrindiniai principai I 
bus išlaikyti. Apie juos maty- I 
site iš LB atsišaukimo.

Svetima spauda apie Lietuvą
Žurnalus ‘ Religion in Commu

nist Jzinds”, leidžiamas Angli
joje, 1975 m. Nr. C. labai daug 
vėlus skiria Lietuvai. Jo veda
masis ištisai paskirtas Lietuvos 
pniblemoms. -v

‘Tautiniai ir religiniai jaus
mai yra labai ankštai susipynę 
Lietuvoje. Dėka nepriklausomy
bės 1918—1940 metų laikotar
pio ir nežiūrint toliau sekusios 
inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą, šita maža Baltijos valstybė 
išlaikė stiprią savo tautinę ta
patybę ir smarkiai priešinasi 
sovietų valdžias pastangoms “su- 
sovietinli” jos kultūrą ir gyven
toj ūs.

Katalikų Bažnyčia yra įleidusi 
gilias šaknis Lietuvoje. Ji turi 
pasišventusių sekėjų,,'kurie ak
tyviai protestuoja prieš Bažny
čiai uždėtus varžtus ir veda ko
vą už krašto tautinio charakte
rio išlaikymą”. Taip pradeda
mas vedamasis.

Toliau rašo, kad nuo 1968 m. 
(Sovietų' invazijos į Čekoslova
kiją metai) smarkiai puolami 
Lietuvos intelektualai. 1970 m. 
Lietuvos Rašytojų Kongresas pa
sisakė už tai, kad rašytojai turi 
labiau kelti marksizmą - leniniz
mą savo darbuose; 1971 m. ba- 
--------- > mėn. įvykęs Lietuvos 
Rašytojų Plenumas pasmerkė 
kai kuriuos rašytojus už “socia
linę apatiją”, “už flirtavimą su 
mados reikalavimais”, už “nepa
kankamą marksistinį išsilavi
nimą”.

Teko ir muzikams: šeštasis 
Lietuvos Kompozitorių Kongre
sas pasmerkė Lietuvos muzikų 
“nukrypimus”. 1972 m. filmų 
gamintojai buvo išbarti; 1973 
m. lapkričio mėn. Lietuvos Dai
lininkų Sąjungos suvažiavime 
jie buvo išbarti už “socialinio 
realizmo” principų nesilaiky
mą. Nepaliko nepaliestas ir te
atras: po 1970—1971 m. sezono 
sovietai neleido statyti moder
niųjų vakarų dramų ir reikala
vo statyti propagandinius vei
kalus; Kauno valstybinio teatro 
direktoriaus Jono Jurašo veika
lai buvo/smarldai jSenzūtos ap
karpyti; o kai jis užprotestavo 
prieš taij buvo atstatytas. To
liau plačiai. aprašomos- Lietuvos 
■Katalikų Bažnyčios Kronikos.
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(intelligence) operacijos kaštuo
ja apie 10 bilijonų dolerių me
tams kaip -pranešama Atstovų 
Rūmų intelligence Committee 
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ma žvalgybai, kuri laiku nepers
pėjo prieš Sovietų kariuomenės 
invaziją. Čekoslovakijoje ir fakto,
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kainoms pakilus., Executive .Se
curitiesbendrovė atsisakė .akėt- 
jas pristatyti bei - pervesti, .tuo 
sudarydama pirmajam pirkėjui 
vieno milijono ' dolerių nųosto-

-atskiriant ją nuo Maroko £r
Mauritanijos. r ■
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Apie tai jau esu . rašps anks
čiau, ir čia parašyto nekarto
siu. Noriu čia tik .atkreipti vi
sų dėmesį į PLB Valdybos laik
raštį ar biuletenį “Pasaulio Lie
tuvį”, į jo 1975. XI. — XII Nr.

UI. — Bet ką daro ir ko siekia 
mūsų tos neva “prigimtinės” 

Bendruomenės vadai?

1926 — 1940 Metai

BUY U 
SAVINGS 
BOWS

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

Ko bereikėtų, jei mūsų Bend 
ruomenės vadai laikytųsi tei
singos pažiūros į savo Bendruo
menę, kaip draugijų, kokia jų 
laiko ir teisė, t. y., valstybių 
(kuriose ji yra įsisteigusi) įsta
tymai; kad jie be jokių savo 
fantazijų ir išsigalvojimų to, ko 
pagal teisę nėra' (tos savo “pri
gimtinės” LB) dirbtų ir vado
vautų Bendruomenės, kaip mū
sų kultūrinės organizacijos 
darbui; kad LB šalia mūsų po 
litinių org-jų ir veiksnių poli
tinio (siaura žodžio prasme) 
darbo, gražiai -tų. savo kultūri
nį darbų dirbtų, derindama jį 
su politiniu darbu; kad tuo bū
du LB mūsų politinėms orga
nizacijoms bei veiksniams gra-

net būdama. savo darbo svoriu 
ir reikšme Lietuvos išlaisvini
mui pranašesnė už laisvinimo 
veiksnius. ? I

Tiekimų Valdybų, pas pulk. Jenų Sutkų (vėliau gene
rolų). Pulk. J. Sutkus klausia, ar sutikčiau būti skiria
mu Krašto apsaugos ministerijos Statybos skyriaus vir
šininku? —. Ar Tamstai yra žinomas mano konfliktas 
su Čiurlioniu, Voldemaru? ir ar pastarasis-sutiks mane 
skirti? — Jis atsakė, kad jis tų darus Valdemaro pave
dimu. .. Po poros dienų Voldemaro įsakymu .(jis tada 
buvo ir Krašto Apsaugos ministeris) buvau paskirtas 
eiti Karo Statybos skyriausi vėliau Karo Butų Valdu
vos) viršininko pareigas, civilinis tarnautojas brigadas 
vado teisėmis.

$31.00
$18.00

$4.00

$30.00
$16.00

$3.00

čiau dėl Voldemaro užsispyrimo darbo valstybės įstai
gose niekas nedrįso duoti. Laikas bėgė artinosi 1928 m. 
Kalėdos, o mano reikalai nei iš.vietos. Girdėjosi vis di
dėjanti Voldemaro nesusitarimai su Smetona bei su 
tautininkais. Kalbėjo apie Smetonos neryžtingumų ir 
bereikalingas Voldemarui nuolaidas. O tie nesutari
mai buvę arba dėl tautininkų partijos reikalavimų, 
kurių Voldemaras visai nebuvo linkęs klausyti, arba 
dėl kokių nors su Smetona privačių incidentų, kuriuos 
sukurdavo ponia Sofija Smetonienė, kišdamasi į ad
ministracijos reikalus, ypatingai į valdininkų pasky
rimus. (Kaune viešąja paslaptimi buvo ir dviejų po
nių nesantaika — Smetonienės ir Jaščenkienės, Kauno 
universiteto prof. Jaščenko žmonos, su kuria Volde
maras gyveno). Voldemaras 'Smetonienei “atsilygin
davo"” vėluodamas į oficialius susirinkimus, privers
damas Smetonienę jo laukti, rodydamas savo pirmu
mą. Vyriausia Kauno .pašto telefoniuke p-lė Sipavičiū
tė buvo ponios Smetonienės nuolatinė lankytoja prezi
dentūroje. kuri sunešdavo iš miesto žinias; iš čia išeida
vo komentarai vyriausybės darbų.

Kubiečiai ir kiti 
IspanijosSacharoje 

.. MAPRIDAS. Apie^ Ku
bos ir šiaurės Vietnamo karei-

Matydami Amerikos lietuvių pasipiktinimą, barzdu- 
kinės Bendruomenės šalininkai sugalvojo dar vieną nau
ją būdą: “laisvo apsisprendimo” principą. Kiekvienas 
lietuvis, sako, gali duoti auką tai organizacijai, kuriai jis 
nori. Jis gali duoti Amerikos Lietuvių Tarybai, bet jis 
gali taip duoti ir Bendruomenei. Jeigu jis nori duoti 
bendruomenei, tai kuriam tikslui jis turi varginti ALTo 
žmones, kad jie jo sumą persiųstų Bendruomenei? Aiš
kus daiktas, kad jis gali savo auką dubti tam, kam nori. 
Bet kuriam galui reikėjo versti tuos lietuvius, kurie eina 
į Amerikos Lietuvių Tarybos šaukiamus minėjimus, duo
ti aukas Bendruomenei? s • ' ri

Amerikos Lietuvių Tarybai, kaip tai buvo daroma pir
mais 20 ALTo darbuotės metų. Jeigu Bendruomenės sky
riai dėl specialių aplinkybių minėjimus ruoš skyrium, tai 
vis tiek tą dieną surinktos auktos eis tiktai laisvinimo 
reikalams. . . ' v-

Visi supranta, kad ir JAV LB reikia pinigų. Bet 
tiems tikslams yra numatytas, vajaus laikas. Šiuo reika 
lu buvo susitarta. Kai Bendruomenė organizuos savo 
vajų, tai lietuviai skirs aukas“ Švietimo ir auklėjimo rei
kalams. • ’ , r L.

«ą ir galimybes platesniu mastu organizuoti amatų 
reikalų, eventualrii apie amatų, įvairių specialybių 
mokyklų steigimą. Jis norėjo mane jų organizatorium 
skirti.. Buvom sutarę ir dėl 800 litų mėnesinioz'atlygini- 
mo, nors žymiai mažesnio kaip turėjau Geležinkelių 
Valdyboje...

■Susitikome antru kartu, tačiau prie realių rezul
tatų vis nepriėjome. Tūbelis vis dar delsė, žinoma^ ne
turėjo atitinkamų tam etatų,- reikalingo Ministerių Ka 
bineto nutarimo ir Voldemaro (o taip pat ir Smetonos) 
pritarimo, kurie nebuvo (kaip anksčiau minėjau) man 
palankūs. Nors Kaune kalbėjo, kad nesibijo Volde
maro, nes Smetona niekad nepasirašys jo atleidimo, 
tačiau, nebuvo tikra, ar Tūbelis būtų galėjęs Kabinete 
gauti daugumos pritarimų sudaryti naujam amatų mo
kyklų etatui finansų ministerijoje prieš Voldemaro nu

buvo ir yra pagrindinis aukų- ALTui vajaus metas. 
Sukoncentruokime pastangas į paramą organizaci
jai, kuri yra tiek daug, per pastaruosius' trisdešimt 
penkerius metus Tėvynės vadavimo bare nuveikusi, 
kurios dėka ir mūsų dauguma .čia, vaišingose Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, esame atsiradę”. (Nau
jienos, 1976 m. sausio 26 d., 4 psl.). ‘ V ' ■■

' y ’4/*. ’ ■

. šis naujai pertvarkytos Bendruomenės pareiškimas 
padarys Amerikos lietuvių vienybei daugiau, negu važi
nėjimai į kongresus ir valdybų pasitarimus. Jeigu būtų 
nenukrypta nuo anksčiau padarytų susitarimų, tai būtų 
išvengta bereikalingo pykčio ir savo tarpe kilusios įtam
pos. Reikia'džiaugtis, kad didelė Amerikos .lietuvių dau- 
guma suprato skaldomo darbo žalą, ėmėsi iniciatyvos ne-'

18/81, kurio redaktorius, pa
sikvietęs ekspertais tris mūsų 
mokslo daktarus, visai »e tei
sininkus, taipgi labai drąsį, 
bet teisėj nieko neišmanantį 
kun. J. Vaisinį, aiškina su jais, 
kaip reikia ““reformuoti”, t y., 
teisiškai pertvarkyti mūsų lais
vinimo institucijas. i

Visi tie mokslų daktarai, ne 
turėdami jokio supratimo, kas 
yra tos jų pasiimtos “reformuo
ti” laisvinimo institucijos-, ko
kia jų teisinė prigimtis, jų tei
sinė galia, jų kompetencija, 
nusprendžia, kad, matot, tų
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Bet daugiausia laiko praleisdavau pas du ūkinin
kus: Jasevičiaus draugų, Obšrutų kaimo viensėdijos 
ūkininką Vincą Stankevičių ir Mažučių — Okunį. Stan
kevičius valdė apie 50 ha labai gerai įrengtą pieno , mė
sos (kiaulienos) gaminių ūkį. todėl pas jį buvo ko pa
sižiūrėti ir apie visus ūkio reikalus pagrindinai pasikal
bėti — produkciją, rinką, uždarbiuss, mokesčius, dar
bininkų atlyginimus bei socialinius klausimus (Stanke
vičius laikė už sutarta ordinariją nuolatinę darbininkų 
šeimų, kuriai buvo pastatęs atskirą gyvenamų namą ir 
prie jo vaismedžių sodų). Okunis valdė 15 ha dar seno
viškai ūkininkavo su gausia — sūnų ir dukterų — šei
ma. gyveno nebaigtoje remontuoti “stuboje”. kurioje 
praleisdavome ištisus vakarus prie silpnos žibalinės 
lempos, bekvėpuodami naminio tabako, pypkės dū
mus, kuriuose galima buvo pakabint’ “kirvį”, kaip jis 
sakydavo. Seklyčioje (menėje) dar nebuvo pastatęs 
“pečiuko’", tai buvo šaltoka žiemos metu sėdėti. Suau
ganti, didelė Okunio šeima negalėjo sutilpti nedidelia
me Okunio ūkyje, o išleisti į žentus ar marčias, nebu
vo iš ko sukrauti dalių. Pramonės nebuvo, o iš amatų 

buvo vien kalviai žemės ūkio reikalams aptarnauti. 
Vilkaviškyje. Pilviškiuose prekyba žydų rankose, ar
ba besivysią kooperatyvai. Išeitis — emigracija į Ame
riką. todėl dalis Okunio šeimos išemigravo į Ameriką.

Kartais, keletai dietų, nuvažiuodavau į Kauną 
pasižiūrėti bei pasiteirauti savo reikalu. Dabar, proce
są laimėjus, mano šalininkų skaičius vis didėjo, ta-

Kitose JAV vietose 
metams _.■__

pusei metu ___ Kaltinama Executive 
Securities bendrovė

NEWARK, N. J. >— Valsty
bės prisiekusiųjų teismas pradė
jo nagrinėti Executive Securi
ties bendrovės kriminalinę bylų, 
kaltinant jų sukčiarimu, kai ji 
pardavė 30.000 IBM akcijų ki
tiems prekybininkams, jų ue- 
įteikdama. Kiti akcijų prekybi
ninkai, manydami, tad akcijas 
turi Executive .Securities ben
drovės depozite, pardavė jas to-

Savo galią Voldemaras rėmė “Geležinio Vilko”, 
slapta “vilkų" organizacija, įsteigta po 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmo. Nors jos šefas buvo Smettona, 
bet Voldemaras buvo globėjas ir vyriausias vadas. 
Smetona nedaug įtakos turėjo. Organizacijos šūkis 
buvo — tautos garbė, valstybės gerovė.

Artinosi Kalėdos ir Naujieji 1929 metai. Mano rė
mėjai ir draugai vis tvirtindavo, kad per Kalėdų — 
Naujųjų Metų šventes būsią progos su visais įtakingai-, 
siais sueiti, išsiaiškinti ir mano reikalą sutvarkyti. Ga
vau pranešamų nuvykti pas Finansų ministerį Juotzą 
Tūbelį.

Nuvykus kalbėjome porą valandų apie reikalingu-

Naujuosiu£ metus pradedant (11)

SUGESTIJOS NEPOLITINĖMS
ORGANIZACIJOMS

9) KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS 
STATYBOS SKYRIAUS VIRŠININKĄ S

Kas nulėmė VoMemnrą tuomet stirti mane Kraš
to Apsaugos ministerijos Statybos skyriaus viršininku, 
galima ir šiandien tik spėlioti. Mažiausiai bus visup- 
naeoės opinija su kuria Voldemaras mažai, o gal ir.jū
siškai nesiskaitė. Teisingumas, bei man padarytas 
skriaudos atstatymas, jojo taip pat nesaistė, nes jei 

(taip Būtų buvę, tai turėjo būti padaryta po mano pao- 
įceso taimėjiem ir tiksė fceltnttko nustatymo. Oal 
kiek, kariškių bei Geiežinie Vilk© kad kprių narių nuo
monės, kurie jam šinme reikale nepritarė.

O1U* daugiau). ■

Reikia ruoštis Vasario 16-tos minėjimams
Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai ir kitos didesnės 

organizacijos jau ėmėsi žingsnių Vasario 16-tos dienos 
sukakties jninėjimams. Minėjimus ruošia Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriai, su jais bendradarbiauja visos 
ALTo darbą remiančios lietuvių organizacijos. Vasario 
16-tą dieną laisvinimo darbui renkamos aukos siunčia
mos į Amerikos Lietuvių Tarybos centrą, čia įeina visos 
aukos: minėjimų metu-žmonių duotos aukos ir šia proga 
vakarų ir kitokių renginių metu uždirbtas pelnas.

Taip elgėsi seni Amerikos lietuviai, kai suorgani
zavo Amerikos Lietuvių Tarybą ir nutarė prisidėti prie 
laisvinimo darbo. ALTo skyriai surinktas aukas siųsda
vo į centrą, o šis jas jau persiųsdavo Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui. Aukų rinkimo klausimas 
šiek tiek pasikeitė, kai Bronius Nainys, tuo metu buvęs 
JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirminin
kas, pasitaręs su savo politikos vadovais, nutarė įvelti 
JAV Lietuvių Bendruomenę į politinį darbą ir pradėjo 
savintis Vasario 16-tą dieną amerikiečių dedamas aukas.

Nainys aukas rinko, bet laisvinimo darbams jų ne
skyrė. Pinigai eidavo įvairioms JAV LB išlaidoms. Dau
giausia, aišku,. jų išleisdavo kelionėms ir pasitarimams. 
Amerikoje pasitarimai yra brangūs. Kiekvienas yra už
imtas, privalo dirbti, neturi laiko. Jeigu -dar tenka į po-, 
sėdį toliau važiuoti, tai reikalingi kelionpinigiai. Reikia 
mokėti už nakvynę ir maistą.

Laisvinimo tikslams skiriamų aukų naudojimas ke
lionėms sukėlė gana didėlę trintį lietuvių tarpe. Seni 
amerikiečiai laisvinimo tikslams duotas aukas .skaitė 
neliečiamomis. Kitiems tikslams jų nenaudodavo. Jie ne
galėjo suprasti, kaip galima vienam tikslui skirtas au
kas naudoti visai kitiems tikslams. Bet Amerikoje atsi
rado ir tokių “patriotų”, kurie tas aukas gali naudoti ki
tiems tikslams. Jeigu jiems bus reikalo, tai jie pasi
skelbs, kad ir jie ‘laisvinimo” darbą dirba.

Dr. Vytauto P. Dargio vadovaujama JAV Lietuvių 
Bendruomenė savo atsišaukime sako, kad ji bendradar
biaus su Amerikos Lietuvių Taryba. Reikia suprasti, 
kad Lietuvos nepriklasomybės sukakties minėjimus ruoš 
kartu su Amerikos Lietuvių Tarybos skyriais. Reikia 
suprasti, kad ir tuose minėjimuose surinktas aukas įteiks

1) JfepdLtinėi fireaniMcijoa, 
ypač gi kultūrinės, tedirJbfl sa
vo kultūrinį darbg, ncaibrau- 
daioos j tas darbo sritie kurio
se reiškiasi teisės būdais ir prie 
monėmis Lietuvos laisvinimo 
veiksniai, sava išskirtine kom
petenciją, tiems veiksniams 
uekenkdamos, p jiems savo 
darbu padėdamos.

2) Tedaro tų patį ir Lietuvių 
Bendruomenė, kaip mūsų ne
politinė organizacija, nepreten
duodama į jokias privilegijas 
ir nedarydama to, ko ji negali 
daryti pagal teisės elementa
riausių principų, išreikštų šiais 
žodžiais; possumus ųuod de 
jure possumus, t y., galime tik 
tai, ką pagal teisę galime.

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS
TEISYBE

IOS VISAD RAŠO

tonos parašo, paskelbdamas per ELTĄ (žinių agen
tūrą} jojo atleidimą. Smetona nebūtų drįsęs tokią Vol-1 
demaro žinią dementuoti. ’

Tad nežiūrint Tūbelio gerų norų sudaryti man dar
bo stygas (ir Lietuvai naudos) buvo tam dideli -sun-1 
kiunę.. Tūbelis delsė ir nesiryžo pradėti veikti prieš 
Voldemarą.Taip praėjo visos šventės, vasario 16 d. 
minėjimas, . artinosi pavasaris, o mano tarnybos rei
kalas neslinko pirmyn, žmonės ir tie patys “vilkai”, 
kalbėjo, kad asmuo įrodęs savo teisingumų per teismą, 
sėdi be darbo, o pripažintas kaltu — Čiurlionis tuoj, 
buvo, paskirtas Kauno vienos gimnazijos direktorius*.

Atėjo ir vėl pavasaris — balandžio mėn. pradžia. 
Atvažiavęs į Kauną susirasti kokio nors darbo (staty-; 
boję, banke ar prekyboje gauti kokią nors atstovybę), 
nes gyventi Mažučiuose antrus metus jau nebenorėjau, 
Gavau kvietimų užeiti į Krašto Apsaugos ministerijos

dėl ko reikia '“sumažinti’' jų; 
skaičių... Kaip tą padaryti, 
mūsų mokslų daktarams dar 
ne visai aišku. Todėl tų klau
simų jie palieka atvirą. Į jį af 
sako mūs drąsusis savamokslis- 
“teisininkas” kun. J. Vaišnys, 
pasiūlydamas savo, kaip jis sa
ko “drastiškų” reformų pro
jektą. •'i.'

Pagrindinė' kun. J. Vaišnio 
idėja yra tokia, kaip ir tų dak 
tarų: sumažinti Lietuvos lais
vinimo institucijų skaičių. Kaip? 
Gi va, kaip: 1 ' •

PLB Valdybą jiadaryti “aukš
čiausia institucija”; Lietuvos 
valstybės “vyriausybe”, su sa
vo “ministerijomis”, jų tarpe" 
ir su “užsienio reikalų minis
terija”, kurios galva — “U. R? 
Ministeris” būtų PLB Valdybos,' 
tos mūsų ‘‘vyriausybės’’ nary^ 
VLIKo pirmininkas.

Štai, kokių nesąmonių priei
nama, kai kunigas,f jokio su
pratimo neturįs apie teisę, ima
si spręsti teisines problemas, 
pats nežinodamas, ką jis kal
ba ir ką -daro ! į '■ > i

Viską tėvelis jėzuitas kun. J. 
Vaišnys apgalvojo, “viską ap-‘ 
svarstė, tiktai vieno — nej bū-, 
tėnt, to, kas gi tarptautiniuose, 

■ santykiuose skaitysis su tuo 
PLB “vyriausybės” “Užsienio 
Reikalų Ministerių”? Jei Dr.' 
K Valiūnas ar jo vietoje koks 
kitas mūsų garbingas politikos 
veikėjas su PLB “vyriausybės’* 
galvos “kredencialais” norėtų, 
prisistatyti JAV prezidentui, tai: 
tikriausia jam būtų patarta pir
ma kreiptis į psichiatrų... įr 
kaip galima PLB Valdybos 
spaudos organe tokias hesųmo-. 
nes rašyti? 1 Tai vis dėl to ne
laimingo PLB vadų įsivaizda
vimo tuo kuo jie nėra.

IV. — Sugestijos nepolitinėms 
organizacijoms, įskaitant ir LB . 'WHERE YOU BANK OR "WORK

' I. — Kultūrinis darbas ir 
Lietuvos laisvinimas

Pažiūra, kad tik mūsų poli
tinių organizacijų ir veiksnių 
darbas, kuriuo siekiama teisi
nėmis ir grynai politinėmis prie 
menėmis padėti Lietuvai išsi
laisvinti, yra klaidinga. Gry
nai kultūrinis arba, kaip mes 
sakome, nepolitinis darbas, 
kurį dirba mūsų -nepolitinės or
ganizacijos, kartais net ir pa
skiri asmenys, pvz., mūsų 
mokslininkai, dažnai turi Lie-; 
tavos išsilaisvinimui labai Ir

Todėl, kad tuo .darbu (jo pa
siektais rezultatais, kaip pvz., 
mūsų mokslo žmonių laimėji
mais, atskleidimu laisvajam 
pasauliui mūsų tautos kultūros 
ir pan.) mes parodome savo 
tautos subrendimų turėti savo 
laisvai, nepriklausomai vals
tybei, savo taigi apsisprendi
mo teisę, o taip pat laimime ir 
kitų tautų simpatijas mums, 
net ir gerų draugų (iš tų tautų) 
mūsų laisvinimo darbui.

II. — Bendruomenės, kaip ! 
mūsą kultūrinės drcuigijos, 
darbas ir reikšmė Lietuvos 

išlaisvinimui

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

melams _ $30.00
pusei metų ____________  $16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

Barzduko paskirtų valdininkų- suskaldytos ir atskel
tos Bendruomenės nariai pradėjo galvoti apie skaldymo 
ir darbo trukdymo, priežastis. Jie priėjo įsitikinimo, 
kad lietuviai ne tik privalo, bet ir gali bendradarbiauti. 
Jie pradėjo ieškoti ne tik nesusipratimų priežasčių, bet ir 
priemonių toms trintims pašalinti. Pirmon eilėn, jie pri
pažino darbo padalos principą. Jie žino, kad darbų yra 
daug, kad visų, jų mes negalėsime padaryti. Jie žino, kad 
dar mažiau jie atliks, jeigu didelis jų skaičius mesis prie 
vieno, jau dirbamo darbo, tai kita darbo sritis bus palik
ta visai be darbininkų. Tiktai darbo sritimis pasiskirs
čius ir pareigas pasidalinus yra vilties daugiau padaryti 
ir geresnių rezultatų sulaukti

Laisvinimo darbui skiriamų aukų grobimas buvo la
bai aštrios lietuvių tarpe esančios trinties priežastis. Pa
sipiktinę buvo ne tik aukotojai, bet ir aukų rinkėjai. Su
rinktų aukų skirstymas ir siuntinėjimas dar padidinda
vo darbą. Reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba, apsvarsčiusi šį klausimą, pirmame savo atsišau
kime šitaip sako:

“Neskaldykime savo jėgų, z nemažinkime laisvės- 
kovos efektingumo, aukas šiame laikotarpyje nu.-^
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1h BIČIULISURA U

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

pagal susitarimą.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTJ.

į PLEASE! i
J OnlfyS!ttn Į 
1 PREVENT j 
EORESTRRESl

NARIAI:
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA (R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical'Building). Tel. LU 5-6446 
Priimat ligonius' pagari susitarimą. 

Jei neatsiliepia; skambinti- 374-6012

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUJAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

M 0 V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

■iš j vairi y atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 
.823 West* 34 Place 

č Tel.: FRontier 6-1882

Nors Austri
as trofo- 

pasineoi-

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063-

Praeitą savaitgalį turistąi -iš 
užsienių keitė savo valiutas ae
rodromuose, geležinkelių stoty
se, viešbučiuose ir bankuose už 
1,000 lirų mokėdami po dolerį 
ir 23 centus. Valiutos krizė 
skaudžiai palietė būtinų žaliavų 
pirkėjus, kurie jas turi impor
tuoti iš svetimų kraštų, kaip tai 
aliejų, medžio medžiagą ir gele-

bai pateiktą rezoliuciją, kurioje 
siūloma įkurti nepriklausomą 
Palestinos valstybę ir kad Izrae
lis pasitrauktų iš okupuotų ara
biškų žemių.

Izraelio atstovai atsisakė Jun
gtinių Tautų posėdžiuose daly
vauti, kadangi juose dalyvauja 
Palestinos išlaisvinimo organi- 
zacija.

ITALŲ LIROS KRITIMAS
ROMA. — Italų lira iki že

miausio rekordo krito praeitą sa
vaitę, kai juodojoj rinkoj už vie
ną Amerikos dolerį mokėjo 808 
liras. Kritimas aiškinamas po
litinės ir ekonominės padėties 
netikrumu, įskaitant baimę, kad 
komunistai naujoje valdžioje ga
li laimėti kokia role.

VbMAAMWVVVVWVWVVWMMWVZJWMMZMMAMVLWW'M

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
^Žiūrėkit*, broliai, į wvo pabūkim^ kad nadau^ yra išmintingu kū

nu, nedaug galingy, nedaug aukštos kilmes yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26.

Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 
manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

SKAITYK PATS IR PARMINK
Kp’UV^KAT.TYT-I^' 
NAUJIENAS’ \

PERKRAUSTYMAl

M 0 VI N G
"Leidimai

Australai nesulaukė 
“Pasaulio pabaigos” 

t ADELAIDĖ. ~ 
lijos “aiškiaregta 
ga< vkais “ženklai*’ 
darni pranašavo, kad pirmadie
nį, sausio 19 dieną 12.30 vai. 
popiet {Chicagos laiku Sekma
dienio vakarą 8 valandą) Ade
laidės nuėstas smarkaus žemės 
drebėjimo ir milžiniškų okeano 
barigų bus “nušluotas“ nuo že
mės mtririh^Jr keli Šimtai 
Adelaidės gyventojų bavo išsi
nešdinę į kalnią tą dieną ir va
landą atėjo ir praėjo ko ramiau
siai ir pabėgėliai “sūdnos dienos” 
laukę — nesulaukę grįžo namo.

NAUJIENOS* KIEKVIENO

Km antrą antradieni Sophie Barču* radijas skelbia'švento Raito tyrinė
tojų aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusieii? J tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
WWWWAWWWVWVVWVWrtVWrtWVWWVWAAMAiWWAV.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,1,/ 2533 W. 71st Street
n. -> Telef.: GRovehill 6-2345-6

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
• .1490 kiL A. M.

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

DR.. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET ’ 

ROUT»58, ELGIN, ILLINOIS

. BRUNO MASIŪNAS
Gyv.4343 So. Mozart St.

Mirė 1976 m. sausio men.. 27 dieną, 12:05 vai. ryto, sulaukęs se
natvės. -Gimęs Lietuvoje, Ukmergės apskr., Deltuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų. ' .
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — brolis Kazimieras ir sesuo bei kiti 

giminės; Amerikoje •— draugai ir pažįstami.
1, Laidotuvėmis rūpinasi Stanley Juozapavičius su šeima.

Kūnas'pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Ketvirtadieni, sausio 29 dieną 9100 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

. Visi a. a. Bruno Masiūno giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: *
Brolis, sesuo, giminės ir draugai.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9Sovietų jūrų jnanevrai

MASKVA. -— . Juodųjų jūrų 
vandenyse, Kutaisi, Jezevanės ir 
Tifliso uostų apylinkėse, prasi
dėjo .Sovietų jūrų karo laivų 
kariniai pratimai,, kuriuos pir
mą kartą stebi vakarų valsty
bių atstovai. Pratybos tęsis iki 
vasario 6 d., pasiekiant Kaukazo 
kalnų pakraščius netoli Turki
jos. Pratybose dalyvauja 25.000 
j ūrininkų. - -- ”2

G E II N I N K AS 
(PUTRAMENTAS)

' ' ' ‘ f. į

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai Jantka- 

piu papuošimui ir sezoninės 
skapams'gėlės. .

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

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

Konservatyvų laikraščio L’ 
Aurore pranešimu, apie 50' So
vietų šnipų per praeituosius 5 
nietus buvo numaškuoti ir pa
tylomis išvaryti iš Praneūzijos. 
Kitas prancūzų''laikraštis Le 
Point paskelbė, kad Sovietų 
KGB ir GRU agentų Paryžiuje 
yra dešimt kartų-daugiau negu 
amerikiečių ČIA..

L’Anrore’savo pirmajame pu
slapyje “pasveikino” atsiųstą į 
Paryžių general majorą Sergie- 
jų Vasiljevič Zapalkiną kaip 
“vieną iš GRU žiedų”, kurio ofi
cialus titulas yra “karo attache 
prie Sovietų ambasados”. Za- 
palkinas nuo 1969 iki 1972 metų 
buvo Hanojuje, kur prižiūrėjo 
kariškus pasiruošimus Pietų 
Vietnamui užkariauti. Anksčiau, 
“šaltojo karo” ^metais nuo 1951 
iki 1953 metų jis-buvo Praneū- 
zijcye, o nuo 1958 iki 1963 Itali
joje. Kita Zapalkino karjeros 
dalis tebėra-giliai nuslėpta.

Palaidota Ę. Yiiciūtė
Buvo žiauriai nubadyta

Sausio 20 d. Emilija Yuciūtė, 
gyv. 1645 N. Mozart St, vakare 
grįžo iš vidurmiesčio darbovie
tės, kur dirbo kaip knygvedė. 
Apie 9 vai. vakaro į jos butą įsį 
veržė nžihomi banditai, žvėriš
kai nužudė .ir padegė jos kam
barį. Pašaukti gaisrininkai ra
do mergaitę nuogą lovoje suriš
tom rankom ir kojom, burna bu
vo prikimšta popieriais. Trim 
šūviais peršauta, sudaužyta gal
va, kūnas labai apdegęs.

JŽinios apie Emilijos'tragišką 
mirtį pasklido Chicago  j e. per 
televiziją ir per laikraščius, sū- 
krėsdamos piliečius neįsivaizduo
jamo žiaurumo žmogžudyste. Se
kliai ir policija stropiai ieško 
žmogžudžių, bet ligi šiol nieko 
negirdėti.

Emilija Yuciūtė buvo pašarvo
ta Casey-Laskowski koplyčioje, 
4540 W. Diversey Avė. Karstas

Izraelio Babin neri ; 
taikos

JERUZALĖ. — 'Izraelio mi- 
nisteris pirmininkas Rabin, kal
bėdamas žydų karo veteranams, 
pabrėžė, kad Izraelis nori ir sie
kia'taikoj kad .reikia grįžti į 
Genęvą, Šveicarijoje, ir pradė
ti rimtai tartis./

Izraelio ministeris pirminin- 
kas sakė, kad Izraelis yra pasi
ruošęs priimti > teritorines nuo
laidas, bet Izraelis negali pri
imti sąlygas grįžti į prieš 1967 
m. karo sienas. Ministeris pir
mininkas-dar pasakė, kad jei 
šis 'mūsų taikos šauksmas ne
bus išgirstas ir nebus suvažiuo
ta į Geneva taikos reikalais, tuo
met kaltė krisianti tiems, kurie 
mūsų negirdū

Šiomis dienomis Jungtinių 
Tautų taryba balsuosianti tary-

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

REZ.: GI 8-0873 ;

DR. W. EISIH - ElSjNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 įSdŠ Kedxie Ave., WA 5.2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
• žliepia, skambinti MI 3-0CO 1.

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTO JAS IR CHI RUR.G-AS

ODOS -LIGOS —- CHIRUgGJJA
SPECIALYBĖ AKIŲ LĮGpą 

3907 West T03rd Street '
Valandos pagal susitarimą!

; GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Ė L I NYČ I A 

, 2443 WEST 63rd STREET 
Telefpnąi: PR 8-0833 jr PR 8-Q834

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

Prancūzai skelbia : 
sovietų agentus

- PARYŽIUS. —Prancūzai 
pradėjo skelbti Sovietų ^Są jun
gos slapti?’agentų -pa vardesPa
ryžiuje. < :

Sovietų slaptosios -policijos 
KGB agentų Paryžiuje viršinin
kas yra Ivan Petrovič Kisliak, 
oficialiai vadinamas sovietų 
ambasados Paryžiuje trečiuoju 
patarėju, o sovietų karinės žval
gybos GRU viršininkas Paryžiu
je yrė' Nikolai Evdokimov, ki
tas SSSR ambasados “patarė-

• KATIE (KAZLMIERA) KAZLAUSKIS
> . I .Gyv. Chicago, Illinois

/,r Mirė 1976 m. sausio mėn. 25 dieną, 6:15 vai. vak., sulaukusi 82 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daug 'metu.
^Paliko nuliūdę: 3 dukterys —- Edna Muzik, Julia Bartosh, ir El

vira Wilson, jos vyras James, gyv. Kingston, Tennessee, 7 anūkai. 
1 prbanūkas, daug dukterėčių ir sūnėnų -bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. * ė

, Velionė buvo Žmona mirusio Juliaus ir uošvienė mirusių Arthur 
Muzik ir George Bartosh.

Kūnas pašarvotas Modeli koplyčioje, 5725 So. Pulaski Hoad.
Ketvirtadieni, sausio 29 dieną 10:30 vai, ryto bus Jydima iš ko

plyčios 4-St. Tun bin&f^rapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojama Šv. KsrimSere Lietuvių kapinėse. į.

Visi a. a. Katie Kazlauskis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami lalyvauti -laidotuvėse ir suteikti jas paskutinį patar
navimą ir artsisvcUųata|.M

Nuliūdę lieka: '
Osdcterys, anūkai, proanūkis, giminės.

Laidotuvių l’irektoriai F. A. Modelski and Sons. Tel. PO 7-4730.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio -12:30— 
.1:00 v. popiet. .— šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. Z

Telef.: HEmlock 4-2413

ėuvp nes veUonęs su
darkytą veidą būtų nemalonu 
matyti.
' Penktadienio vakare j koply

čią susirinko daug velionės drau
gų, pažįstamų ir suinteresuotų 
velionės tragiška mirtimi atsi- 
sveikžnii. Laidotuvių direkto
rius P. Ridikas vadovavo lai
dotuvėms. Lenkų bažnyčios (St. 
Stanislaus B. M.) kunigas atlai
kė pamaldas koplyčioje.

šeštadienį 10:30 vai. ryto Ge
novaitei Giedraitienei prie var
gonų giedant, Emilija' Yuciūtė 
ubvo nulydėta į aukščiau minėtą 
bažnyčią, esančią 5324 W. Bel
den Ave,, kur G. Giedraitienė 
taip pat prie vargonų giedojo 
per gedulingas pamaldas. Į ka
pines velionę palydėjo kelios de
šimtys automobilių. Palaidota šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse, ša
lia motinos kapo. Kapinių kop
lyčioje dar buvo atliktos trum
pos pamaldos, tam pačiam kuni
gui palydint.

Visi palydovai buvo pakvies
ti .pietums į restoraną prie Ro
berts Road ir Archer Avė.

Emilija Yuciūtė (Juciūtė) gi
mė 1917 m. rugsėjo 27 d. Buvo 
visų gerbiama mergaitė, pagal 
savo amžių atrodė jauna.

Paliko nuliūdę giminės, pus
seserės : Anastazija (Nancy) ,■

Euphrosine Mikužiūtės, Anna 
Jatis ir jos šeima, Aldona Brid
ges^ jos vyras: Jonas, ir jų šei
ma, (gyv. Detroit, Mich.)t Lu
cille Kazūnas, jos vyras Julius ir 
jų šeima, Virginia f*raner, jos 
vyras Aleksas ir jų šeima, Lau
ra Nelėy ir jos šeima ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Velionė priklausė prie SLA 313 
kuopos, kurią prieš keletą metų 
suorganizavo SLA7 Centro iždi
ninkė Euphrosine Mikuži'ūtė: V

' e-Mz-ŠilCTkis

• įHr.A’UM-U-. • . a?' 
TELEEk, PR M329 .?

, DRz AUNA BALIONAS 
AKlV, AUSŲ. NOSIES 
IR GERKLŽS LIGOS 

285? W. 63rd Street.
Valandos pagal susitarimą.

DR. PETER BRAZIS -
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Of^as:, . HEmlodc 4-5849 

Reiiį: 388-2233
OFISO* V ALANDUS: 

Pirmadieniais Tr ketvirtad. 'l-^7"val^ 
antrai, -penktadieni nūd 1—-5, - tree. į 

. ir šeštai: tiktai susitarus;/

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

j •‘y v -

Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius. 1 . 

1938 S. Manheim 1Zd.f Westchester/ lik 
VALANDOS: 3-^9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį B—3 vaL | 
Tel.: 562-2727 "arba 562-2728 i

DR. K. A. V; JUČAS
Tel,: 5614605 ir 4894^1 ?

.. O F-L S AI : _ 
JOČĖi- N. western aVe? ' 
5214 N. WESTERN AVEŠ S?

Valandos pagal susitarimą,.

Ofiso tel.: HE 4-3818
Rezidencijos: PR 6-98GT ''

DR. J. MESKAUSKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS_

VIDAUS LIGŲ SPECIALIST AS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadienraišyahtradie- 
niais. ketvirtadieniais iį penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai., popiet 
Tik susitarus;' "

Trečiadieniais uždaryta'/

DR. FRANK PIECKAS
. OPTOMETRISTAS^<' J.

KALBA LIETUVIŠKAI.’ 
2618 W; 71st Sf. -r-. Tel. 737-5149- 
Tikrina akisf Pritaiko aldniūs ir" 

“contact lenses”.
Vai. pagal suskarima Uždaryta ,treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR .

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: airlzadūnuo-^l—4 po pietų- 
ketvirtai, nuo 5—1 vai. vak.

O^iso4elefj 776-2880 ,.f.
Naujas re?. 448-5545

DR; VH. TAURAS 
gydytojas » chirurgas' 

Bendra praktika, spėe. MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., ahtrad.. trečiad.

< CHIRURGAS , 
2454 WEST 71it STREET

Ofiso felef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pa„al susitarimą. Del 
valandos skambinti*lėiėf.' HD 4-2123. 
Jei neatsiliepia^ tai telef, GI; 84195.

. P. ŠILEIKIS; 0. P.
yt-j ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

-4Š5 Aparatai - Froteiai, Ke«i. Ban- 
5^1 dažai. Speciali pagalba kojoms

. jį y (Arch Supports) ir t t.-

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

Telef^' PRospeet 6-5084

tRADINSKAS
GARANTUOTI 

RADIJAI 
NUO $8-50 į

At id. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8« 
Sekm, tr tree, uždaryta.

2512 W. 47 SX • FR 6-1998

‘ V* r- , ;



REAL ESTATE

šalti ir šilti užkandžiai, baras

2951 W. 63rd St Tel. 436r7878

$2.00

APGAULINGI ALIARMAI;

Mūšų Pa-

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

BUY U. S. SAVINGS BONDS

185 North Wabash Arenu* 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

$3.00
$2.00

Pranešama, kad valstijos tar
nautojų ir valdžių tarnautojų 
oensijų fondas vis giliau klimps
ta j nepriteklių, kai fondo įplau
kos mažesnės negu jo išlaidos.

HEART 
HIND

Vietname paskelbti 
“bendri rinkimai”

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

The Lithuanian American 
Community of the United 
.' Stites, -Incorporated

Help Keep
Our Economy

Strong

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

Call Frank Zapolis 
3208^ W. 95fh Sh 

GA 4-3654

Bet jis taip pat rue- 
Birželio mėnesį vyks ta n- 
•atu partijos konvencijo-

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas > 

2646 WEST 69th STREET 
THtfj REpublIc 7-1941

x Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60631 Tai. Y A 7-5980

Visi ąštuonfl apsinuodijusieji 
nuvežti į ligoninę, kur jie pa
guldyti ypatihjgos priežiūros sky-

• • 4 X >nuje. i

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

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

V. VALANT! NAS

Stipendijų prašymai
Illinojaus stipendijų komisi

ja, “didysis dėdė”, praneša, kad 
šiemet yra geresnės sąlygos ir 
didesnės galimybės stipendijoms 
gauti. Reikia tik iš anksto pra
šyti. Komisija iki šiol jau yra 
gavusi 35.000 prašymų iš sti
pendijos prašančių studentų.

-t—Vytautas-Petrauskas, žino
mas namų ■ statybos k-ontrakto- 
rius -iš Marquette Parko apylin
kės, .prie prenumeratos mokes
čio- pridėjo- penkinę Naujienų 
paramai. Charles Genis iš Ci
cero apylinkės atsiuntė du- dol. 
Tos apylinkės tautiėtis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
.bet pavardės prašė neminėti. 
•Nąų j ienų .; vadovybe ^nuoširdžiai 
dėkoja visiems rėmėjams ųz au
kas, platintojams už pastangas, 
o .naujiems skaitytojams už dė
mesį. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos 2 sa
vaites susipažinimui nemoka
mai.- . ■

M. VASARIO 21 D., ŠEŠTADIENĮ JAUNIMO CENTRE, 
5620 So. CLAREMONT AVE. PRADŽLA. 5 VAL. VAK.

Fiii> WArtfib -i maaE-feMale 
Reikia Darbininku ir DarbininMy

— Antanas Raila iš šiaurinės 
miešto apylinkės po ilgesnės 
pertraukos vėl tapo Naujienų 
skaitytoju. Vakar jis lankėsi 
Naujienose ir užsisakė' pusei 
metų, o šiandien jau gavo paštu. 
Dėkui jam už. vizitą ir už pre
numeratą.

i ♦ Dan Kuraitis, keliauninkas 
ir rašytojas, ilgametis “Pir
myn” choro rėmėjas, paaukojo 
200 dolerių - statomai Lecharo 
operetei'Grafas"Liuksemburgas. 
Operetė bus statoma kovo 13— 
14 d. Maria School. Bilietus ga
lima įsigyti Marginiuose. (Pr);

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

Chicago Je r

NORMANĄ 
KBURŠTEINĄ
SŽ^Tel. 263-5826 
| yW/ (įataigoa) ir 
MKP 677'84A9 

(buto)

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

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

šymai ir kitoki blankai. -

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

PARDUODAMA , 
SOFA IR KOCKTEUJO. STALELIS 

Teirautis tįel. 476-6640.-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

visiems tokiems geriems ben
dradarbiams lairųingų naujų 
metų ir geros sveikatos. Čia dar 
pridedu du dol. dėl Naujienų, 
įlėk pat pridėjo : ir atsiunčiu 
nuo mano kaimyno ir draugo 
Petro Velykip, kuris taip pat 
siunčia visiems gerus linkėji
mus”. ’ / ' . • f G, <

BUILDERS AND CONTRACTOR^ 
Namų Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI l LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

konfiskuoti s&mbū ,'gihklų, • amu- 
nicijoš ir narl^ikųlšandėlį:'; Vi'e- 
nojė? vietoje ragia 161 laždoš-di
namito, 64 sprogdinamų pisto
nų, 9 neregištftldtus šautuvus, 
35 svarus marihuanos .ir $19,- 
000 vertės hetųino. “Sandėlio” 
savininkas Paul Baker, 31, gyv. 
1538 W. Melrose, areštuotas ir 
jam užstato • paskirta $35,000. 
Su Bakeriu suimta Cynthia Gue
rin, tarnaujanti Henrotin ligo
ninėje telefoniste.

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

3 -BUTAI m krautuvei pa
talpa. Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hi. 60609. TeL VI 7-3447

Informacijai Dr. A. Paulius, tel. 428-4440 arba V. Mičiulis.
tel. 587-8683.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

- —/Lietu vas.VySųi^-ta’-kuo- 
pa^ewark^r-NewJ^sey/prade- 
jo 61-mūs',vėįkloš..metį^,i Kųo-

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775NUOSTOLINGAS PENSIJŲ 

FONDAS

REIKALINGA MOTERIS . prižiūrėti 
ligotą moterį prie Lemon to. Skam
binti po 8 valandos vakaro iki vidur

nakčio. Tel.: 257-2044/ -

REAL ESTATE CQ« SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

KĘLIONI^ ATSTOVĄI
Bostono kelionių agentūra- ieško'lie
tuviškai- kalbančiu moterų ir vyrų pa
dėti organizuoti Chicagos apylinkėje 
keleivius mūsų numatytoms ekskur
sijoms 4 Lietuvą. Dirbti pilną arba 
dali laiko./ĮŠėkmingi kandidatai gaus 
atlyginimą sulig atliktu darbu (com
mission), apmokymą ir kelionių pri
vilegijas. Informacijoms rašyti:.

ALGIS MITKUS
8 WHITE OAK RD. *

NEWTON. MASS. 02168. J
Skambinti collect. TeL 617 - 237-5502. 
Po 6 val. vak. tel. 617 — 969-1190.

Tikimasi dar kokį 130.000 pra
šymų gauti;' - ;

Komisija "randa, kad i975-76 
m. 24,7% seimų, kurios uždirba 
21—25.000 dolerių į metus* ir 
kurių vaikai mokosi, yra rėika- 
lingos pašalpos. Tokių šeimų 
mokinių; Rašymai iki. 41,6% 
stengiamasi patenkinti.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTĄRIATAS — VERTIMAI. -

D r. A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik... ...... ........
Minkštais viršeliais tik ________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arb< 
money orderį.

•gg JAV LB L ;
CENTRINĖ RAŠTINĖ

Atdara nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
katdiėn ;4nuo pirmadienio iki penk-

4 v? r ^Mądienįo).
' 2951tW63id. ST-, CHICAGO,

ILL; 60629.\TeL 436-7878

' POLICIJA;KONHSKAVOr ’ 
KONTRABANDOS SAMJeLĮ

CHICAGO.^

Užgavėnių kaukių šokiai su programa 
Rengia lietuviu jaunimo organizacijos

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

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

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

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

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

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

z 8 BUTŲ MŪRAS. naujasvgazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
57L700. J

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

GERAS KRAUTUVIŲ PELNAS

Pranešama, kad dvi į pietus 
nuo Čikagos esančios maisto 
krautuvės, Hilmans, 63-je gat
vėje su Cottage Grove, ir Jewel 
■Grand Bazar, 87-je su Dan Ryan 
Expressway, 1975 m. turėjo di
delę prekių apyvartą ir gerą pel-

Kanados LB Sndhutio apy- 
lihkesg^vof1§ • IJaugiaki^ūrinių 
reikalų -mihisfenjbs 500 aol. pa
ramos kultfirinef' ^veiklai. To
kiam :pūt -tikslui gavo. 300 dol 
■Sudburio šaulių būrys. :.. -

A2 'VirięašĮ^ązoKąa yėl; pak
viestas fędagūpti ’--‘Auš traluos

BANGKOK. — ĮSaigono “Iš
laisvinimo” radijas paskelbė 
pirmadienį, kad balandžio 25 
dieną abejose Vietnamo dalyse: 
įvyks bendri rinkimai į bendrą 
nacionalinę ■ asamblėją (Steigia
mą] Į seimą). Metams praėjus 
po to,- kai komunistų kariuome
nė užėmė Pietų Vietnamą; Sai- 
gonas ir Hannojus susitarė rin
kti . “bendra seimą”. .1.

šiaurės Vietnamo ir Pietų 
Vietnamo neoficialus sujungi
mas įwko 1975 metų balandžio 
mėn. 30 dieną, kai tik komunis
tų jėgos baigė sutriuškinti Pie
tų Vietnamo administraciją.

SKAITYK Tp KITAM PATARK 
SKAITYKI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’

i Su kalė/iniiiis sveikinimais 
skyrius parėmė auka mūsų ra
dijo programas ir spaudą. Nau
jienoms, Draugui, Laisvajai Lie
tuvai, Sandarai, p. A. Daukus ir 
Margučiui paskyrė po 10 dol.

Gražiai praėjus Kūčių vakar u,i 
darbščios vilnietės jau ruošiasi 
kitam subuvimui. Kaip kasmet, 
taip ir Šįmet vasario 7 d. Balio 
Pakšto svetainėje bus vakarie- 

1 nė su šokiais. Svečiai turės pro- 
i gos išbandyti savo laimę. Dai
lininkas A. Petrikonis ir dr. Jo
nas šalna, remdami vilniečių vei
klą, yra paaukavę paveikslą ir 
medžio šaknų skulptūrą.

Korespondentas J. Tr.

BUD’S REAL. ESTATE
PIRKSIT ■— PARDUOSIT —

v A •’ - nuomostt. ■
S- ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
? Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P®-8 vlerintell

4369 ARCHER AVE., CHICAGOJE 
. TeL 254^551 ■ - - -

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

; Tel 257-5861

New Yorka gubernatorius Hugh Carey 
yra pasiruošęs vykti į eilinį savaitga^ 
lio banketą, kuriuose gubernatoriui 
tenka dalyvauti 
šiasi vykti 
čioįe derm _ 
įe, kurioje įis gali būti parinktas par
tijos kandidatu prezldėnto^ pareigoms. 
Iki šio meto demokratai neturi nei 
vieno iškilesnio kandidato, todėl ir 
eina kalbos^ apie New Yorko guber- 

x * natoriy. 5

GEROS DOVANOS
SIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

♦ Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti'savo gyvybę nuo $100 
iki $10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA)- organiza
cijoj. Vaikams ir jaunuoliams 
pigi TERM apdraudė: $1,000 tik 
už 3 dol. metams. Jiems yra ir 
Taupomoji —-Endowment ap- 

ford, III., atsiuntė tokį laišką: drauda aukštajam mokslui arba 
“Skubu užsimokėti prenumera- į studijoms. Klauskite apie gru- 
tą. kad Naujienos lankytų mane pinę AkcĮdentalę apdraudą - or- 
be pertraukos, k®ip j°s lankė gahizadjų nariams — tik $2 už 
virš 60 mėtų pat pirmojo $1,000 apdraudą. Dėl šių ir ki- 
numerio. Dabar jau akys pa- tokių informacijų skambinkite 
vargsta, bet pasilsi, tėi<vėl Kristinai Austin Naujienose, 
skaitau. Unkhi JiIbm visiems ir Tel. 421-8100. (Pt)-

— Naujienas galima užsisa
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 
adresus. ' '

FTC keičia taisykles
VAŠINGTONAS. — Federa

linė prekybos komisija FTC pa
siūlė, kad drabužių gamintojai 
skelbtų vartotojams aiškiai 
smulkius nurodymus kaip turi 
būti valomi ir prižiūrimi tos ar 
kitos rūšies drabužiai. Komisija, 
esą, gavusi pereitais metais apie- 
9,000 skundų, kurių 54% skun
džiasi ypatingais gamintojų aiš
kinimais.

Komisija siūlo, kad drabužių 
priežiūros aiškinimo kortelės 
turi būti prisiūtos ar prilipdytos 
ne tik prie drabužių, bet ir prie 
užuolaidų, antklodžių, odinių bei 
plastikinių drabužių ir t. t.

Apsinuodiję dujomis
. .JM* L.' ‘ -

Astuoni Pietų Amerikos kil
mės darbininkai, dirbantieji 
metalo laužo perdirbimo įmonė
je Goose Island, prie Čikagos 
upės, apsimiodijo rtietileno chlo
rido dujomis; 'kurios paveikia 
žmogaus centrinę hervų siste
mą, plaūčiūš^įftkŽtus ir kepe
nis.

/P PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, III. Virginia 7-7747

Arkivyskupas ragina 
pripažint Palestiną
WASHINGTONAS. — Ame

rikos katalikų arkivyskupas Jo
seph L. Bernardin, Cincinnati, 
Nacionalės Katalikų Vyskupų 
Konferencijos galva, patarė bū
simose derybose dėl Vidurinių 
Rytų priimti “partneriais” pa
lestiniečius, su sąlyga, jei pa
lestiniečiai ir jų atstovai aiškiai 
pasisakys už Izraelio buvimą Vi
duriniuose Rytuose kaip suve
reninė valstybės savo saugioje 
teritorijoje. Jungtinės Valsty
bės turį duoti nesuinteresuotos 
konstruktyvės diplomatijos pa
vyzdį.

CHICAGO. — Nepaprastaipa- 
čažnėję- 'apgaulingi' policijos ir 
ugniagesiųp pašaukimai "’labai' 
daug kaštuoja išlaidų, energi
jos ir laiko sugaišties. Daugiaū-j 
šiai tokių 'aliarmų iššaukia mo- 
kyklose viduj ir lauko pusėje ir 
gatvių' sankryžose įrengtomis 
gaisro pranešimo dėžutėmis ir 
per telefoną. ... . .

. 7. • . į ’ ' ': -
. Iš praeitais metais 9,496 gais- 

ro aliarmii.Uk.2,5(fi atvejais bu
vo tikri.. Is 77,916 aliaymUO- 
jamų “"pašaūjdmų ; per. .telefoną 
apie • nuošimtį! ų.buvo/ melagingi. 
1972 metais pėr gaisro' .aliarmo 
.dėžutės pašaukimų biivo 28,193, 
-iš - -jų 92 nuošimčiai:’buvo; melą-; 
giiigi.P' ■

Laikrodininkas A. Šerkš
nys taiso laikrodžius ir gint ino 
išdirbinius. Daro gintaririius 
žiedus. Perka gintarą, auksą, 
senus laikrodžius ir kitokias se
nienas — antkmes. ~ 3362 "So. 
Halsted St. Tel. 523-2044. (Pr).

Kaip kasmet, taip ir 1975 m. 
gruodžio mėn. 11 dieną, V. K. 
L. S-gos Čikagos skyrius suren
gė tradicinę Kūčių vakarienę. 
Svečių prisirinko pilnutėlė Jau
nimo Centro salė ir darbščioms 
šeimininkėms net sukėlė rūpes
čio. Bet baimė buvo be pagrin
do, visi gražiai tilpo ir kantriai 
laukė vakarienės pradžios. Sky
riaus pirmininkas p. Juozas Le
kas tarė Įžanginį žodi 
vardu sveikino visus susirinku 
sius prie šio Kūčių stalo. Minti
mis jis nukėlė klausytojus į to-

i w ‘\ '
Petras Alinau ekas, Rock

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

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

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

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

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — SI4.00, vienam mėn. — S2.50. Užslenluo 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą*

; paila' ir- v41ti^ba7- • kurią sudaro 
jk.'^iikaūs^ieiiėjEya: ShferonĮ^I. 
■Startis, - A. Radišh, A. -Abromai
tis; ir-preL J. - šernas. ^Kuopoje 
yra 125 nariai. ■ Jai*- priklauso 
buvęs LV- centra valdybos pirm, 
prof. dr. Jokūbas J.- Stūkas ir 
dabartinė žurnalo ‘Wytiš” re
daktorė Loreta Stukiene. •

Kūčios pas vilniečius na močiutė sengalvėlė dar vis 
laukia dukros ar sūnaus sugrįž
tant, bet veltui — vieni jau am
žinybėje, ar kankinami kalėji
muose, kiti išsibarstę po platųjį 
pasaulį. A. Stankus, vyriausias 
skyriaus šeimoje, uždegė žva
kes už žuvusius ir kenčiančius 
brolius ir seses.

•.v/-:. t ■■ -4

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALI
INCOME TAX SERVICE . I

J. Lekas pakvietė tėvą Bore 
vičių sukalbėti maldai. Po mal 
dos ir jautrių žodžių, tėvui Bo- 
revičiui vadovaujant, buvo su 
giedota kalėdinė giesmė ir da 

Vilniečių linantis plotkelėmis, pradėta va
karienė paruošta ponių, vado
vaujant p. Sekmokienei ir p. Gas- 
perienei.

HOME INSURANCE

< _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI----- WEDXES.. JANUARY 28, 1976
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