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LOCKHEED KYŠIŲ SKANDALAS
ATSILIEPĖ JAPONIJOJE

TOKUO. — Amerikoje viešai pagarsėjęs lėktuvus gaminan
čių bendrovių kyšių skandalas rado greito atgarsio Japonijoje, 
kai Lockheed bendrovės prezidentas A. C. Kotchian’as prisipažino 
Amerikos senato tyrinėjimų komitete, kad dalis pinigų iš 12’ mil. 
dol.,' sumokėtų prekybos agentams Japonijoje, atiteko Japonijos 
valdžios įtakingiems pareigūnams.

Japonijos penkias opozicinės 
partijos tuojau šį kyšių klausi
mą iškėlė parlamente, tikėdamos 
įrodyti Tokijo ryšį su Lockheed 
bendrovės kyšio skandalu ir tuo 
būdu sugniuždinti jiems priešin
gosdabar valdančios partijos vy
riausybę.

Japonijos tautos atstovybėje 
— parlamente skubotai prasidė
jo vieši tardymai ir apklausinė- 

■ jimai, įtariant vyriausybės pa
reigūnus. Tačiau dvi dienas tru
kęs liudininkų apklausinėjimas, 
rodomas televizijoje, negalėjo 
surasti siūlo galo ir opozicinės 
partijos negalėjo įrodyti, kad 
amerikietiškų lėktuvų pirkinys 
buvo tepamas 12-kos milijonų 
kyšių pinigais. i

Svarbiausi liudininkai

Svarbiausias į Japonįjos"'par
lamentą pašauktas liudininkas 
Knji Osano viską paneigė. Pa
sak laikraščių, Osano yya žymus 
Japonijoje biznierius ir ilgame- 

- fis buvusio ministerio pirminin
ko KakueiTanakos draugas. Osa
no parlamente paraškė, kad jis 
nieko nežinąs ir net visiškai lėk
tuvų pirkimo reikalais su mi- 
nisteriu pirmininku nekalbėjęs.

Antras svarbiausias liudinin
kas Yoshia Kodama, kuriam 
Lockheed lėktuvų bendrovė su
mokėjusi 7 mil. dol., nepribuvo 
į parlamentą liudyti, bet tik pri
statė daktarų pažymėjimą' kad 
sunkiai serga širdies liga ir toks 
jo parlamente dalyvavimas gali 
iššaukti širdies phiepuolį. Japo
nijos atstovų rūmai Kodamos 
daktarais nepatikėjo ir pasiun
tė savo daktarą patikrinti.

Apklausinėjamas .parlamente 
Japonijos lėktuvų bendrovės pre
zidentas'Toku ji Wakasa, atsto
vaująs. All Nippon Airways, pa- 
reiškėr “Nuoširdžiai sakau, kad 
Lockheed neteko daug pinigų. 
Mes sprendėme ir darėme išva
das. vadovaudamiesi grynai tech
niškais daviniais ir jokie pinigai 
negalėjo mus paveikti”.

Kanados ministerio pirmininko Pierre Eltof Trudeau visito. metu Havanoje, į viršų iškilo Ku
bos kova užsienyje. Diktatorius Fidel Castro^ panaudojo progą viešai pareikšti ir paneigti "re
voliucijos eksportą - išvežimą", nes yra susirūpinusiu Piety Amerikos kraštu, įsivėlus Kubai 
į Angolos civilinį karą. Kanada yra regijong/detentės lyderis su Kuba.

VENEZUELOS KARO VADAI GAUSIAI 
PASITIKO JAV SEKRETORIŲ

Kairieji studentai protestuoja, bet gyventojai 
nori gėry santykių su JAV

CARACAS, Venezuela. — Sekretorius Henry Kisingeris de
vynioms dienoms išskrido i Pietų Ameriką. Jis yra pasiryžęs ap
keliauti tas pačias valstybes, kurias savo laiku lankė tuometinis 
viceprezidentas Richard Niksonas. Tuometinį viceprezidentą vie
tomis labai žiauriai sutiko. Protestuojantieji kairieji apmėtė R. 
Niksoną akmenimis, vyriausybės bijojo maištaujančių studentų.

Trumpai iš visur
< '

Nesutaria dėl Viduržemio jūros

BARCELONA, Ispanija. — 
Dvylika valstybių, kurių terito
rijos siekia Viduržemio jūra, 
baigė konferenciją kaip apsau
goti jūrą nuo visiško užteršimo. 
Jugoslavija ir Tunizija principe 
pritarė, bet atsisakė pasirašyti 
konvenciją, kuri draudžia lai
vams ir, lėktuvams versti į jūrą 
nešvarumus. Sirija apleido kon
ferenciją dar nepasibaigusią. Li
bija nepasirašė. Albanija ir Al- 
žiras konferenciją boikotavo. 
Dvylikos dienų konferencijos nu
tarimus pasirašė: Kipras, Egip
tas, Prancūzija, Graikija, Izra
elis, Italija, Libanas, Malta, Ma
rokas, Monako, Ispanija ir Tur
kija. ... - , >.<■ .

Konferenciją šaukė Jungtinės 
Tautos. Sutartis neturi galios 
bausti jos laužytojus ir visas 
išlaidas suverčia sutartį pasira
šiusioms valstybėms.

Nauji susirėmimai Saratoje

RABAT, Marokas. — Maroko 
vadžios pranešimu kovos tarp Al- 
žiro ir Morako kariuomenių Ispa
nų Saharoj e atsinaujino, bet Al
žiro valdžia paneigia, kad jos ka
riuomenė dalyvavo. *-■■■•

Maroko valdžia praneša, kad 
reguliari Alžiro kariuomenė, nau
dodama sovietų gamybos sun
kiuosius ginklus ir aprangą, šeš
tadieni iš Morako pajėgų atėmė 
Amgalos oazę. Alžiro valdžios 
laikraštis EI Moudjahid rašo, kad 
Alžiro Polisario Fronto partiza
nai išvarė iš Amgalos Maroko ka
reivius.

Buenos Aires sproginėja bombos

BUENOS AIRES. — Protes
tuodami prieš Marijos Estelės 
Peronienės valdžia sustreikavo 
krautuvininkai, pramonininkai, 
gyvulių augintojai ir ūkininkai. 
Buenos Aires mieste 24 valandų 
bėgyje sprogo 7 bombos. Susi
siekimas mieste veikia, bet dau
gumas krautuvių, biznio įmonių 
ir restoranų uždaryta. Smarkė- 
ja opozicija prieš Betoninės val
džią, kuri nesugebėjo sustabdy
ti inflacijos, pasiekusios 350 
nuošimčių per 12 mėnesių, 
prieš

Baugina etniniais

Neduos daugiau 
pinigų paštui

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Fordas atsisakė duoti 
daugiau pinigų pašto reikalus 
tvarkančiai įstaigai. Preziden
tas yra gavęs tiek daug nusiskun
dimų, patarnavimo suvėlavimų, ' 
laiko vogimą ir kitus dalykus, 
už kuriuos jis nenori mokėti tak
sų mokytojų pinigais. Jis yra 
įsitikinęs, kad pašte privalo bū- i 
ti geresnė priežiūra ir tvarka. 1 

' Pašto vadovybė prašė prezi
dentą skirti pašto reikalams bent 1 
pusantro bilijono dolerių. Biudže- i 
to direktorius Lynn atsisakė to- 1 
kią sumą skirti dabartinei pašto 
vadovybei, nes jis nemato page- ; 
rėjimų. Prezidentas Fordas no
ri sumažinti biudžetą, todėl ir . 
nori apkarpyti pašto išlaidas.

ir 
didėjantį politinį smurtą.

Airiai nebaigia , 

tarpusaviu žudynių

BELFASTAS. — Penktą die
ną kaip šiaurės Airijoje smur
tas ir kovos atsinaujino, keturi 
vyrai Belfasto užmiestyje įpuo
lę į , ūkininko sodybą automati
niais šautuvais nušovė tris kata
likes moteris ir sunkiai sužeidė 
vieną vyrą; dvi moterys iš iš
gąsčio gavusios priepuolį nuga
bentos į ligoninę, šiaurės Airi
joje šiemet jau nužudyti 66 
žmonės.

neramumais
WASHINGTON AS. — Teista- 

gurno departamento visuomeni
nių santykių CRS Įstaigos direk
torius Ben Homan metinėje, ap- 
žvalgoje parašė, kad 'praeitais 
metais “konferencijos” tarp po
licijos ir tautinių mažumų buvo 
bemaž išsiplėtęs Į “rasinį ka
rą”...

“Praeitųjų 1975 metų įvykiai 
ne tik nerodė, kad ši šalis būtų 
rasistinių etninių grupių tirpi
mo puodas, bet rodė kad mums 
dar ilgas kelias yra į tikrai pliu
ralistinę bendruomenę”, pasakė 
Ben Holman, buvęs Chicagos 
Daily News reporteris.

“Niekur kitur tai ’tiek nepasi
reiškė, kaip mokyklose... Net to
kiose mokyklose, kurios prieš 
eilę metų buvo desegreguotos 
(rasės sumaišytos) rasinė san
taika pasirodė esanti labai ne
patikimas .tikslas’.

Mokinių autobusais kilnoji
mai, tautinių mažumų mokyto
jų darbo negavimai, studentų 
teisės ir dviem kalbomis švieti
mas sudarė nepakeliamai sunkų 
ir daug darbo mažai CRS (103) 
tarnautojų įstaigai.

CRS buvo įsteigta 1964 me
tais išleistu Civilinių Teisių Ak
tu tarpininkauti ir derinti bei 
taikinti nesutarimus ir ginčus, 
kylančius iš veiksmų, kuriais 
viena ar kita mažumos grupė 
pajunta, kad varžomos ar 
skriaudžiamos mažumų etninės 
ir rasinės teisės.

Rasinė trintis iki šiol pasireiš
kusi tarp policijos ir mažumų 
buvo skaitoma vienų juodžių pro
blema, bet vis daugėjančiais įvy
kiais įtraukiamos ii* kitos etni
nės grupės, kaip tai Čikagos 
(“čigonės”, kurie kalba ispaniš
kai) ir Amerikos indėnai.

Pernai “du šimtai incidentų 
tarp policijos ir mažumų visą 
eilę miestų bemažko neprivedė 
iki kruvino rasinio karo”, pasa
kė Holman, suminėdamas dvie
jų dienų incidentus Newarke, N. 
J., portorikiečių festivalyje, juo
džių trijų naktų riaušės Port 
Arthure, Tex., ištisos savaitės 
įtampos tarp policijos ir “čika- 
nų” Brightone, Colorado, ir Bos
tone iki šiol tebesitęsiančius pi
liečių neramumus dė juodžių mo-

PERONIENĖ PALEIDO 
PARLAMENTĄ

BUENOS AIRES. — Argenti
nos biznieriai ir fabrikantai, ne
klausydami valdžios parėdymo, 
protesto ženklan uždarė 24 va
landoms* įmonių duris. Kaiku- 
riOse Argentinos vietose trans
portas taipgi sustojo; — r 
~ Argentinos prez. Peronienė. 
esant tokiai padėčiai ir/prisibijo
dama parlamento nepalankių nu
tarimų, specialiu dekretu palei
do parlamenttą atostogų. Jis 
nebegalėse susirinkti iki gegu
žės 1 d.

Politiniai stebėtojai mano, 
kad parlamentas buvo paleistas 
kaupiantis jame priešingoms Pe- 
ronienei jėgoms, kurios būtų ją 
parlamente apkaltinusios, norė
damos išversti iš prezidento kė
dės.

Radikalinė kairiųjų partija, 
didžiausia opozicijoje, mano iš
kelti šį paleidimo klausimą par
lamente, kad parlamentas pasi
skelbtų posėdžiaująs toliau. To
kiam parlamento nutarimui rei
kalinga surinkti % bendro bal
sų skaičiaus, susirinkus senatui 
ir atstovų rūmams bendram po- 
džiui.

Maskva tariasi su
Kuwaito šeichu

WUWAIT, Persijos įlanka. — 
Šiomis dienomis sovietų užsienio 
ministras Andrei Gromyko at
vyks į Kiiwaita ir tarsis su šei
chu Saba arrJabtt*.'-Pasitarimai 
pradėti praeitais metais, o da
bar jie bus konkretizuojami.

Girdėjome, kad Sovieų Sąjun
ga buvo pasiūliusi keliems Ame- 
rikos,milijonieriams parduoti ge- 
są ir gazoliną, bet dabar aiškė
ja, kad patys, rusai nepasigami
na pankamaį gazolino. Gromyka 
bandys išsiderėti geras sąlygas 
pirkti Kuwaito gazoliną.

Kanados popiermalkių 
darbininkų streikas

,Kapuskasing, Ontario. — Sek 
madienį oficialiai baigėsi Kana
dos ' popiermalkių darbininkų 
(“lumberdžekių”) unijos strei
kas, trukęs o mėnesius Darbinin
kų (Paperworker’s) 2,000 narių 
turinti unija laimėjo 3 metų kon
traktą su algos pakėlimu pir
mais metais po 4 nuošimčius, li
kusius du metus po 10 ir 8 nuo
šimčius.

-*■ Iranui numušus gero alie
jaus kainas 10 centų, manoma, 
kad kitų valstybių aliejaus iškel-

Irano šachas 
perlenkė lazdą

TEHERANAS. Iranas. — Ira
no šachas įsivaizdavo, kad jie 
vienas galis nustatinėti pasaulio 
aliejaus kainas. Paskutiniai trys 
mėnesiai jam parodė, kad alie
jaus kainos negali būti tokios 
aukštos, nes vartotojai nepajėgia 
jų mokėti.

šacho patarėjai nurodė, kad 
visa eilė bendrovių perka aliejų 
Saudi Arabijoje ir Kuwaite, 
nes ten jis gerokai pigesnis. Per 
tris mėnesius negavęs nei vie
no didesnio užsakymo, šachas 
isakė sumažinti kainas. Jis bus 
nriverstas aliejaus kainas dar 
kartą mažinti, kai amerikiečiai 
atidarys Aliaskos vamzdžius.
Komunistų teroras Filipinuose

MANILA. — Iš pasalų, nužu
dyti trys Filipinų civilinės sar
gybos konstabeliai, lydėję Ame
rikos bazės Camp John Hay ko- 
manderį maj. Roger Brown ir 
kitus svečius į naujo kelio ati
darymo iškilmę. Keturi civili-

tos kaipos taip pat bus sumažin-. L^s sargyboS nariai sužeisti. Iš 
pasalų apšaudymas įvyko šešta- 

, dienį prie Bugujas 130 mylių į 
šiaurę nuo Manilos. Toje apylin
kėje esą slapstosi Filipinų kom
partijos ginkluota gauja, besi
vadinanti “Nauja liaudies armi
ja”.

tos. Irano valdžia n umušė alie
jaus kainas, nepasitarusi su ki
tais aliejaus gamintojais.

Laivynas praneša, kad pa
skutiniais 10 metu Amerikos 
narlaiviai susidūrė su rusu nar- 
laiviais 6 kartus. Iki šio meto 
nepaskelbta, kur tų narlaiviy su
sidūrimas įvyko ir kokią žalą jie 
padarė.

kinių prievarta vežiojimus į bal
tųjų mokyklas. - »

T7W o r as cSsJS
Vėsus, vėjuotas 
Saulė teka 6:44, leidžiasi 5:26

šiandien Piety Amerikoje nuo
taikos yra pasikeitusios. Kiekvie
na valstybė pasižadėjo šiltai su
tikti JAV valstybės sekretorių 
ir išklausyti jo pranešimus apie 
dabartinę tarptautinę padėtį ir 
bendradarbiavimą-su JAV. At
rodo, kad Pietų Amerikos vals
tybės norėtų glaudžiau bendra
darbiauti su JAV.

Sekretorius Kisingeris pir
miausia pasiekė Caracas, Vene- 
zuelos sostinę. Valstybės se
kretorių pasitiko gausus Vene- 
zuelos karių būrys.

Aerodrome sutiktiems kariams 
sesekretorius pareiškė, kad yra 
klausimų, dėl kurių abi valsty
bės nesusitaria, bet reikia imtis 
priemonių, kad tarp šią .dviejų 
valstybių neprieitų prie confron- 
tacijos, kuri pakenkia draugiš
kų santykių plėtojimui. Sekre
torius pareiškė, kad jis atskri
do ieškoti kelių susitarimui ir 
bendradarbiavimui.

Sekretoriui buvo priminta, kad 
Venezuela, kurios užsienio pre
kyba daugiausia susideda iš alie
jaus eksperto, niekad nesumaži
no JAV parduodamo aliejaus 
kvotos. Venezuela! buvo labai 
gražiu pasiūlymų iš užsienio val
stybių, bet krašto vyriausybė nu
tarė pardavinėti amerikiečiams 
reikalingą aliejų. Aliejaus prašė 
Europa, Brazilija ir Japonija, bet 
negavo.

Sekretorius yra pasiruošęs 
pasakyti pagrindinę kalbą sim
poziume, kurį ruošia JAV ir Ve- 
nezuelos biznio žmonės. Sekre
torius kalbės apie JAV užsienio 
politiką ir santykius su Pietų 
Amerikos valstybėms. Sekreto
rius yra pasiryžęs aiškinti ir 
apie naujai besivystančią tarp
tautinę padėtį. Valstybių vyrai 
bando sumažinti įtampą, santy
kiai galėtų Įeiti Į normalias vė
žes ir susitvarkytų tarptautinė 
prekyba. Bet jis pabrėžė, kad 
ta Įtampa nemažėja. Sumažinus 
ją vienoje vietoje, ji prasiveržia 
kitur.

Sekretorius Kisingeris nori 
įtikinti Pietų Amerikos valsty
bes, kad JAV neplanuoja kėsin
tis į bet kurią Pietų Amerikos 
valstybę. JAV nenori griebti 
svetimų teritorijų ir primesti 
savo valią laisvoms tautoms. 
JAV nenori, kad laisvos tautos 
taptų kolonijomis arba pasiduo
tų svetimų valstybių įtakon. JAV 
nori bendradarbiauti su visoms 
Pietų Amerikos valstybėms, bet 
jos negali visą laiką duoti pašal
pą ir negali leisti, kad ta pašal
pa nueitų j mažos grupelės ran
kas.

. Sekretoriui Kisingeriui pavy
ko įtikinti dabartinius Venezu- 
elos valdovus, kad bendradarbia
vimas su JAV išeis abiem pu
sėm naudingas. Jis prašė ne

kreipti dėmesio Į nesutarimus 
su kongresu, nes tai esą rinki
miniai metai.

AFL - CIO vadovų 
suvažiavimas

BAL HARBOUR, Fla. — Su
važiavę Floridoje — AFDCIO 
atstovai svarsto bedarbių klau
simą ir prez. Fordo ekonominius 
planus. Ypačiai suvažiavę at
stovai labai susirūpinę prez. 
Fordo atmestu Įstatymu, kuris 
Įgalintų skirti 6.1 bil. dol. vie
šiesiems darbams, šio Įstatymo 
veto klausima ateinanti ketvir
tadienį, vasario 19, spręs At- 
■sfovą'Rūmai. _

Unijų atstovai nagrinės sen. 
Humphrey-Hawkino paruoštą 
darbo Įstatymo projektą, kuris 
gal bus ateinančią savaitę bus 
patiektas svarstyti kongreso pil
natyje.

Unijų atstovai stipriai pasi
sako prieš prezidento Fordo pa
teiktą biudžeto projektą, kuris, 
ių nuomone, sudarytų pagrindą 
tolimesnei krašto ūkio negero
vei. Jie taipgi peikia prezidento 
siūlomą projektą padidinti so
cialinio draudimo mokečius. Uni
jų atstovai pareiškė spaudai, kad 
prezidento atmesti Įstatymai 
1975 m. pirmoje pusėje atėmė 
darbo 638 tūkstančiams darbi
ninkų. Esą, statyba yra visiškai 
užmigusi ir ji yra žemiausia ko
kia tik galėjo būti per paskuti
nius 28 metus.

I Pasaulinio karo
“Ginklu” išradimai
CANBERRA, Anstralija. — 

Oficialus Australijos armijos 
žurnalas sekmadienį paskelbė 
konfidencialų (slaptą) krašto' 
gynybos departamento praneši
mą apie vakariečių išrastus, bet 
nepavartotus “ginklus” pirma
jame pasauliniame kare. Išra
dimų tarybos atmestų “ginklų” 
tarpe buvo neperšaunamas kan- 
garro n^'.omobilis-lėktuvas, kurs 
iš kulkosvaidžių šaudydamas bū
tų bėgęs per priešo apkasus: kil
nojama kantina, kurią buvo ga
lima paversti patranka (kanuo- 
lė); granatų svaidytuvą pa
versti kanuole, ir iš dviračių pa
dangų padaryti granatų svaidi- 
tuvą.

♦ Lietuvos Pasiuntinybėje 
Washingtone vakare Įvyko diplo
matų ir politikos vadų priėmi
mas, į kurį buvo pakviesti sena
to posėdyje dalyvavusieji žmo
nės. Niuwjorkietis Varnas, Al
to skyriaus pirmininkas, taip pat 
ruošia priėmimą Amerikos poli
tikams.



AVENIU

VEIDAI

DARBAI

eina. šiais

XIII-JI METAI

SKAITYK IR KITAM PATARK

koki*
knygy

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminiigaJ
$3.00

$3.00

$5.00
$3.00

BUY U.V 
SAVINGS'; 
BONDS į

lentyną.

penktieji

$2.00
S5.5O

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

Antras Kaimas,
Akademinis Skautu Sąjūdis,
Ateitininkai,
Cicero Mediiotojv klubas,
Chiogos Lietuviu Opera,
Illinois Lietuviu Gydyto į ų Draugi į

Pageibinis Motery vienetas,
Jaunimo Centro vokalinis vienetas

"Vaiva",
Korp! Neo-Lithuania,
Montessori mokykla,
Skautai.

įamžinkime dabartį vaizduose

Mūšy periodinė spauda — tai 
mūsų gyvenimo atspindys, mūsų 
vilčių, pasisekimų ir siekių veid
rodis. Kaip spalvingame kalei
doskope, spaudos puslapiuose 
skaime mūsų laimėjimus kultūri
nėje, kūrybinėje srityje, kovas 
Lietuvos laisvinimo darbe, vy
resniųjų garbingas sukaktis; 
skaitome apie mūsų dainuojan
tį, žygiuojantį, kuriantį jauni
mą ir mūsų tautos heroj išku- 
vaikų žygdarbius.

Tačiau nebūtų toji spauda to
kia patraukli ir tokia gyva, jei 
šalia rašyto žodžio nematytumei 
eilės nuotraukų. Jose atpažįsta-

MAUJIENOS, CHICAGO I. ILL —WEDXESD., FEBRUARY 18, 1976
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nime taip mažai laiko praleidžia 
asmeniškiems malonumams, o 
visur ir visada lietuviškame pa
rengime, minėjime, laidotuvėse 
ar vestuvėse, jis yra pasiruo
šęs foto aparato pagalba Įam
žinti kitų gyvenimo Įvykius, jis 
trumpai atsakė: “Aš noriu riucr- 
traukomis atkurti mūsų gyveni
mo realybę, kad išeivijos gyve
nimas būt teisingai atvaizduotas 
spaudos puslapiuose, kaip prie
šingybė okupanto prievartau

jamos Lietuvos spaudos melui”. 
Šalia to, jis su dideliu sentimen
tu prisimena savo motiną, jį dar 
labai jauną mokiusią padėti už 
save silpnesniam'ir dalintis tuo, 
ką turi, su kitais. Tik dalinda
masis su kitais, jis . galįs rasti 
pasitenkinimą ir džiaugsmą.

Įdomi buvo Vlado Bacevičiaus 
pastaba, kad dabartinė karta ne
vertina fotografijos archyvinės 
svarbos ir nekrauna turto atei
čiai. Jaunimas, perdaug užim
tas dabarties momentų, nesido
mi jo užrašymu. 'Foto archyvo 
klausiniu niekas nesirūpina. Ta
čiau,■’laikui bėgant, kaip tai jau 
parodė ištisa eilė mūsų vertin
gesnių istorinių veikalų leidimo 
problemos, senų nuotraukų ver
tė auga, b jų skaičius mažėja. 
Rimtas, džiaugsmingas ar isto
rinis momentas dingsta negrąži
namai, ir tik reali nuotrauka gali 
užfiksuoti momento tikrovę, kai 
tuo tarpu atmintyje vaizdas 
blanksta, veidai keičiasi, sudega 
pastatai ir nugriaunami pamink-

KiEK RANDAME PAKOPŲ, 

bandydami lipti į vadovybę

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE' ’ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagojė 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
hų: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės

Informacija:
V. Mičiulis, 587-8683; 

dienomis — 438-8241

■ U -Į' dabartinius ir galimai di
lesni skaičių busimųjų skaityto- ■ 
jų kreipiuosi su prašymu: pade-, 
rite S. A. gyvuoti; pasikvieski- 1 
.e jį Į savo namus, pripildykite! 
io pašto dėžutę savo rašinėliais, 
piešiniais, nuotraukomis, veiklos 
aprašymais. Argi ne smagu ži
noti, ką veikia mūsų didžiosios ! 
šeimos nariai visame plačiame 
pasaulyje?! Skautų Aidas bus 
Jums dėkingas.

Visiems visiems Sesėms ir

AKĖTAI, gražiai įrišta, 392 psl

d r esąs : 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

tai buvo sesės Alės kūryba.

0 -dabar tenka stoti ant “nuo
savų kojų” ir imtis darbo. Jis 
bus Įmanomas tik su būriu ge
rų talkininkų, kurie Įvardinti 
šio numerio--antrame puslapyje. 
Tikiuosi, kad, jiems gelbstint, 
mūsų S. A.-skleis skautiškąją 
mintį, lavins jaunuosius jo skai
tytojus lietuviškai skaitant bei 
jam rašant ir tvirtai laikys mus 
visus tame didžiajame, vienin- I 
game būryje; !

Dėkoju LSS Tarybos Pirmi
ninkui už išreikštą pasitikėjimą 
ir, pakvietimą toliau tiesti S. A. J 
’tėlia. i.

V. s. Alė Namikienė, dvejus 
metus S. A. redagavusi, sava
noriškai pasitraukė. Naująja re
daktore Tarybos Pirmija pakvie
tė v. s. Sofiją Jelionienę, buvu
sią sesės Alės pavaduotoją.

šio'] e vietoje’jau esame skai
tę buvusios redaktorės v. s. Alės 
Narni1 senės atsisveikinimą su 
S. A. skaitytojais; dabar, išėjus 
1976 metųS. A. pirmajam nu
meriui (antrojo dar nėra), ra
dome ir naujosios redaktorės v. 
s. S. Jelionienės žodžius.

ANTRAS KAIMAS — "Fidter under Roof", 
Naktinis klubas su Casino, Egzotiniai šo
kiai (programai*). Roaring 20's.

Premijos ui kauk*s ir' kostiumus.
Šalti ir žilti užkandžiai. Medžiotoju virtuvė.
Barai, kavinės.

{ėjimas $5X0..* > . ■

M. Gudelis, POVILAS MILERIS ’ biografijos bruožai 
puslapiai__...............    ........ ......

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms

N A U J I E N 0 S, ' -

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu 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, liėtuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
J ' į. ‘ ' NAUJIENOS . 1/ f

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. •?.,

PRIE
LIEPSNOJANČIO

LAUŽO
Skaitome straipsnį apie žy

mųjį skautininką Vladą Bace
vičių. DIRVOJE rašo (Nr. 7) 
Aurelija Balašaitienė.

____ _____

Lieku budėdama
Jūsų -

sesė Sofija Jelionienę

Sėkmingam vadovui būtina: ' ■
A. Tvirtai įsisąmoninti lietuviškosios* skautybės ideologiją.
B. Rimtai įgyti pagrindines skautamokslio (programines)

žinias. - •:
C. Gerai mokėti naudoti skautybės metodus.
D. Ir tinkamai pritaikyti savo pareigų darbe.
Tai ir išsilavinimo dalykai.
Skautiškasis vadovo lavinimasis (ar ugdymasis) 

etapais:
1. skauto lavinimas; '
2. jaunesniojo vadovo lavinimas;

(skiltininkai ir kiti jaun. draugovės vadovai)
3. pagrindinis vadovo lavinimas;

(draugininkai, tuntų vadijų nariai) .
4. aukštesnysis vadovo lavinimas;

(tuntininkai, vadijų nariai)
5. aukščiausias vadovo lavinimas;

(čia įeina ir Miško ženklo ar.Gilwpllio sistemos^,. ;
v. s. Antanas Šaulaitiš

Firmininkas. V. s. Česlovas Sen
kevičius, kaip išrinktas Į LSS 
Tarybą naujajai trejų metų ka
dencijai, iš GT Pirmininko pa
reigų pasitraukė ir jas perdavė 
GT Sekretoriui v. s.. Vytautui 
Namikui. Į GT Įėjo kandidatė 
v. s. Irena Lukoševičienė. Tre
čiasis narys yra v. s. Aleksan
dras Flateris.

Senasis GT} beje, eis dar pa
reigas tik du mėnesius po nau
jojo Tarybos Pirmininko išrin
kimo datos. (Jis dar neišrinktas; 
renka naujoji Taryba; paaiškės 
per keliolika dienų).

Po 2-jų. mėn. Garbės Teismą 
perims naujai ką tik pasibaigu
sio Suvažiavimo išrinktieji: v. s. 
Jonas Kuprionis, v. s. Mykolas 
Naujokaitis ir v. s. Halina Plau- 
šinaitienė.

Knygos Lietuviškoji skau- 
tija reikalais Tarybos Pirmija 
nutarė tvirtinti LS Vajaus Ko
miteto (LSS Kontrolės Komisi
jos patikrintą) apyskaitą: pra
šyti laikinai Vajaus Komitetą 
dar, kiek dabar galima, knygą 
platinti; knygos 450 egz. perduo
ti LS Fondo Valdybai platinti; 
likusius egz. (spasūtuvėje ir pas' 
platintojus, iš viso apie 291 
ęgz.) palikti LSS Tarybos Pir- 
mijos dišį>oziėfjoje‘ :ivąirieiiis 
reikalams; Vajaus Komiteto ka- 

Visiems mieliems naujosios re-: soje esamus pinigus (atskaičius 
iakcijos nariams linkiu darbščių, i'daromoms išardoms sumas) per- 
sėkmingų metų ir kūrybingų duoti LSS Tarybos Pirmijos iž- 
minčių. , dui; piatintojams išduotos kny

gos — už jas atsiskaitymai — 
ir pinigai — perduotini LSS Ta
rybos Pirmi j ai.

Ruošiamo filmo apie Pir
mūną ir k. reikalais. S. A. Ke- 
zio, SJ, ruošiamą filmą apie Pir
mūną, v. s. Č. Kiliulio prane
šimu, lengvai galima praplėsti 
Įjungiant, s. A. Kezio turimų 
filminių vaizdų iš 1973 m. LSS 
Jubiliejinės Stovyklos. V. s. Č. 
Kiliulio iniciatyva pradėtas fil
mas (jis išlaidoms suorganizavo 
apie $1,275), dabar praplėstas, 
kaštuotų kiek daugiau; jis pra
šė iš Pirmijos iždo (Jubiliej. Sto
vyklos likučių) pridėti $650. Pir- 
mijos nutarta $650 paskirti fil
mo reikalams baigti..

LSS Garbės ženklų nuosta
tų papildymo reikalais. Vyriau
sio Skautininko pasiūlymu prin
cipe nutarti pasiūlyti I>SS Gar
bės ženklų nuostatus papildyti 
dviem ženklais: a) į žemesniuo
sius Įrašyti (tarp Tėvynės Sū- 
naus-Dukros ir Už Nuopelnus) 
— Gintaro ordiną, teikiama už » 6 ' A,

LSS jūriniam skautavimui nuo
pelnus; b) į aukštesniuosius įra
šyti (tarp Gyvybės Gelbėjimo 
kryžiaus ir Lelijos ordino) — 
Inkaro ordiną, teikiamą už di
desnius LSS jūriniam skautavi
mui nuopelnus.

■įį- Sukaktuvės Toronte, busi
masis Pirmūno apsilankymas ir 
kt. Mindaugo dr-vės žiemos iš
kyla į Romuvą sąusio 31—va
sario 1 su 26-šiais skautais bei 
vadovais praėjo sėkmingai. Abi 
dienas ir naktį snigo, bet tai ne
trukdė jaunatviškam entuziaz
mui pabūti gamtoje, pakeliauti, 
pasportuoti, o labiausiai pabrėž
ti, kad Romuva, ir sniego kal
nais užversta, gali būti ir turi 
būti naudinga savai veiklai. Ačiū 
K. Asevičiui, A.‘Grybui ir R. 
Namikui už visokeriopą talką.

Vasario 1 d. skautų būkle jū
rų skautų arbatėlėje aptarti ak
tualūs reikalai. Vasario 14 ū., 
High Parke jūrų skautai turės 
čiuožimo iškylą.

Vasario 29 d. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai minės savo 
25 m. veiklos sukaktį: iškilmin
ga sueiga, Įžodis, sveikinimai, 
buvusių tuntininkų pristatymas. 
Meninę dalį atliks “Gintaro”-an
samblis, VI. Pūtvid šaulių kuo
pos teatras “Aitvaras” ir sktn. 
Stepo Kairio muzikinis vienetas. 
Po minėjimo bus vaišės. Į šią 
šventę yra pakviesti Seserijos ir 
Brolijos Vyr. Skautininkai ir 
LSS Tarybos Pirmininkas.

Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas dėkoja “Šatrijos” tūp
tai už naujas iš,.!4ętuvos atvež
tas kanklės. ■ :

Kovo ’20-21 Toronte "turėsim 
retą svėšią — lietuvių skautų 
Pirmūną v. s. P. Jurgėlą, kurio 
knygos “Lietuviškoji skautija” 
pristatymas bus kovo 21 d., 6 
v. v., - Prisikėlimo auditorijoje. 
Po oficialios dalies bus sol. Ginos 
Čapkauskienės koncertas, akom
panuojant Daliai .Viskontienei. 
šios šventės rengimo komitetui 
vadovauja v. s. Vyt. Skrinskas. 
Visi kviečiami iš anksto Įsigy
ti bilietus.

Sausio 31 Trinity Recreation 
Centre įvyko Fort York plauki
mo varžybos. Tai metinis skau
tų organizacijos susitikimas. Vil
kiukų draugovei atstovavo J. Na- 
mikas, E. ir R. Stanuliai ir P. 
Sukauskas. Jie laimėjo IV v. P. 
Sukauskas surinko daugiausia 
tašku. Č. S.

Naujienose galima gauti 
spintą a’r 

Bielinis, 

Bielinis, DIENOJANT, gra7iai ĮTlSLa, 4tH psl 
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

ziais viršeliais 
Prof. Vad 

R4JA, 
sėliais 
tais 

Prof. S. 
r 
Kipras Bielinis, 

heliais. 
Juozas Livdžius, 
P Liūdiiuviene,

II tomas 
336 psl. Kama $6.00. Minkštais virš.

Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ iStO 
i dalu. 2U8 psl., įlieta — $3,UO, minkštais vir 
- $2,00; O dalis. 225 psl., įrišta — $3,00. minkš- 

viršeliais ... ............. .................. ...............
Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psl

GANA TO JUNGO, 492 psL. minkštais vir*

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

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
luse 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
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $130. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
H4 psl. Kaina $1.50

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 66601 
aftllankanf darbe valandomis arba užsakant pa%fu ir t> ridena n 4 

čokl ar pfnięine perlaida

KAUTIJA
LEIDŽIA LIETI'VIU SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Buvusieji pavaduotoja (v. s. Sofija Jelicniene) 
stoja "ant nuosavy kojy"

Prieš keletą savaičių esame rašę, kad “Skautų Aidas” (ofi
cialus Liet. Skautų Sąjungos organas) šiemet keičiasi, t. y., nuo 
sausio 1 d. pasikeitė “Sk. Ado” redaktorės.

Ar-po eilės metų kitoms kartoms 
galėsim parodyti'jų veidus^ kaip 
kad galime šiandien, parodyti Ba
sanavičių, Maironį ir kitus vien 
dėl to, kad kas nors pasirūpino, 
jų nuotraukų išsaugojimu? Ar 
galėtume - šiandien Įsivaizduoti 
Trakų-piliės griuvėsius, kaip jie 
stovėjo per šimtmečius ? Ar Vil
niaus Katedrą, kaip ji . atrodė 
prieš šventųjų stovyklų ir kry
žiaus nugriovimą?

Vladas Bacevičius ir kiti spau
dos foto darbuotojai .yra sukro
vę milžinišką mūsų gyvenimo 
nuotraukų ‘ archyvą. -Koks bus 
to archyvo likimas, kai jų mūsų 
tarpe nebebus?

. v . Aurelija Balašaitienė
. —į . '■

7 'Komitetai* Augiistai^ytei 
Vaičiūnienei pagefbti

J, Jasaitis, — visuomeninin
kas, Z.- Juškevičienė —į- visuo- 
ineninkė,, skautinin, Ant. Kai
rys ---- rašytojas, dramaturgas,
Ig. Serapinas — lituanistikos 
instituto ųžakinio dėstymo di
rektorius, Jul. širka — Done
laičio Lit. mokyklos vedėjas, 
Irn. lilingienė — tautinių šo
kių mokytoja, Irn. Smieliaus- 
kienė —Tautinių šokių gru
pės Grandis vadovė, Ghicagos 
skaučių ir skautų, keturių tun
tų atstovai. Komitetui vadovau 
ja visuomeninninkas A. Juške
vičius. Minėjimas, pagerbimas 
įvyks' š. ni. vasario mėn. 29 d. 
5 v; p.-p., Tautiniuose namuose, 
6422 So. Kedzie Avė.

Komitetas kviečia Chicagos. 
visuomenę ir laukia gausiai 
atsilankanti :

visuomenės darbų' ratą ir savo 
veikla Įtakoja mūsų gyvenimą. 
Net ir minėjimuose dalyvaujan
čios publikos veidų masėje ieško
me pažįstamų tolimuose mies
tuose; gėrimės naujais pamink
lais ir pastatais, vaidinimų pa
statymais, dailiom dainininkių 
pozomis. Akys krypsta Į nuo
traukoje matomą asmenį pir
ma, negu Į straipsnį, tvirtina 
Vladas Bacevičius, senas spau
dos foto darbuotojas, su kurio 
žodžiais negaliu,nesutikti.

'-į ■ ’ _
^Pavarčius' ištisą eilę musų pe- 

riodinįų leidinių,-negaliu nepa
stebėti po didele dauguma nuo
traukų V. Bacevičiaus pavardės 
— Dirvoje, Drauge, Skautų Ai
de, Lietuvių Dienose. Tėviškės 
žiburiuose, Darbininke... Žinau 
iš asmeniškos patirties, kad or
ganizacijų, mokyklų, meninių 
vienetų reikalams Vladas Bace
vičius visada turi laiko. “Aš ne
darau skirtumų tarp organizaci
jų. Jos visos turi savo gražias, 
pozityvias idėjas,'tik jas ban
do įgyvendinti skirtingais meto
dais”, pokalbio metu išsireiškė 
ne amžiumi, bet patyrimu senas 
skautas, už savo nuoširdžią 
skautišką veiklą 1975 metais 
pakeltas Į vyr. skautininko laip
snį. Jo asmenyje lengva atpa
žinti tikrosios skautybės Įgyven
dinimo pagrindus — tarnyba ar
timui ir savo tautai jau ilgą ei
lę metų yra tapusi jo gyvenimo 
esme. Skautų organizacijon Įsto
jęs 1930 metais, Vladas Bacevi
čius jau tremtinių stovykloje 
Vokietijoje 1948-9 metais vado
vavo skautų vyčių/būreliui. Vė
liau, atvykęs į Clevelandą, 1953- 
56 m. buvo jaunesniųjų skautų 
draugovės draugininku. Visose 
stovyklose, suvažiavimuose, mu
gėse, skautininkas Bacevičius 
yra nepamainomas talkininkas 
ne vien žodžiu, bet konkrečiu 
darbu — nuošaliai padėjęs foto 
aparatą, jis ima į ranką ir kir
vį, ir plaktuką.

Virš 20 metų eidamas Pilėnų 
Tunto ūkio tiekėjo ir socialinių 
reikalų vadovo pareigas, jis ra
do laiko aktyviai įsijungti į lie
tuvių Bendruomenės tarnybą, 
joje rasdamas pareigas, atitin
kančias jo idealus ir charakterį. 
Bendruomenės Socialinio Sky
riaus vardu, skautininkas Bace
vičius lanko lietuvius ligonius at
nešdamas ne vien tik malonų žo
dį ir paguodos šypsnį, bet .tai|> 
pat konkrečiai pasirūpindamas 
tvarkyti jų asmeninius reikalus, 
kurių svarba dažnai nekreipia 
dėmesio į nelaimę ar ligą.

-Paklaustas,* kodėl savo gyve-'

Foto archyvo klausimu turė
tų susirūpinti mūsų centrinės 
kultūrinės organizacijos, nes fo
to žurnalizmas, lygiai kaip ir 
rašytas žodis, turi didelės svar
bos mūsų gyvetnimo raidos Įam
žinime. Bėga metai, Įvykiai ve
ja Įvykius, iš mūsų tarpo nė- 
gaileStingos mirties pakirstos 
pasitraukia brangios asmenybės. -WHERE YOU BANK OR WORK

Į sesės Alės vietą.

/■ tsisveikirį nt, £sada būna 
liūdna. Taip yra ir šį kartą, kai 
tenka paspausti sesei Alei kai
riąją ir steti į jos vietą, perimant 
Skautų Aido gairę. Dveji metai 
jai šiame darbe talkinant man 
atnešė naudos: pasimokiau ne tik 
darbo metodu, bet ir vienos di- 
džiųjų dorybių — meilės darba- 
mam darbui. Už tai ir už išgy
ventą malonų bendradarbiavimo 
laikotarpi labai nuoširdžiai ir se
seriškai dėkoju, sese Ale!

Tikiuosi, kad ir toliau S. A. 
puslapiuose mėgausimės Įdo
miais ir kruopščiai atliktais žai
dimais, galvosūkiais, kurie iki 
šiol buvo bevardžiai. Dabar jau ! Broliams skautiškai smagių, lai 
galima atskleisti paslaptį: visa j mės kupinų 1976-jų Metų! ...

f PROGRAMA ir įvairumai

FIGHT HEART DISEASE

GIVE MĖART FUND



Anglijos naujienos
DR. S. KUZMINSKIO SUKAKTIS

Sausio 24 d. Lietuvių Na
muose susirinkęs gražus lietu
vių būrys paminėjo dr. S. Kuz
minsko 75 m. amžiaus sukaktį. 
Kaip paaiškėjo iš sveikinimų, 
sukaktininkas gimė 1901 m. 
sausio 21 d. Šaukote, Kėdainių

pos Lietuvio” bendradarbis.,ginusių meili.
Paaiškėjo, kad jau pradėjo ra-l — Eismo nelaimėje sužeistas 
syti savo darbingo gyvenimo'V. Masteika. jr. Jį užkliudė pra 
atsiminimus.

Mielam jubuliatui linkiu ge- sutrenkė ir sulaužė dešinę ko
ri ausios sekinės, ilgiausių me- jų.. Gydomas vienoje Londono 
tų ir užbaigai pakartoju jo ligoninėje.

■ reikšmingus žodžius “Iki pasi-j ■— Anglijoje jau galima įsi-j 
gyti L Stankevičiūtės parašy
tą gnyjją “Lithuanian Cooke
ry”, Užsakymus priima “Euro 
pos Lietuvio” administracija.

—■ Boltone širdies liga mirė 
__________ ivas, gimęs 1912 m.

(1 anner)į xarasų aus. Buvo DGLS ir Ka 
jHų ramoves skvnų narvs. Tai

terijos vertėju ir socialinės glo 
bos valdininku Nottinghamer 
Dabar lektoriauja įvairiuose 
koledžiuose, mokvdamas ang-’ , .. - .. .. .. - „, . , „ ’ *matvnio čia ir Karaliaučiuje .lūs svetimų kalbų. * j

Nuo jaunų dienų sukakti- TRUMPAI
ninkas įsijungę į visuomeninę’ _ Kai ,buvo Anglijoje įves-

važiuojanti mašina gerokai.

aps. 1919 m. baigė Šiaulių gim(ve*^?- nb ! Vals-jta dešimtainė piniginė sistema. __
—>- •-—'liečiu liaudininkų sąjungą ir; tai iš žmonių kalbos pranyko'yjat]as pana 

buvo, tarybos nariu. Pirminiu- fardingai, sikspenai v!
kavo Lietuvos atgimimo drau- šilingai (Bob), puskroniai. kro -

Įsk.sc Ekoaopimių siu- nos (Oollar) ir kiloki pinigu! Iai<lojanl ramonėnai priį kars- 
dųų draugų, .r kur, laik, re- pavadinimai. Tik iki Si, l.ik.e |(, s|ovėjo ,,arK.s sarf,vboje. 
dagavo žurnalą Tautos Ckis . kai kuriose parduotuvėse dar Palaidotas vielos kapinėse. 
Buvo Berlyno Lietuvių drau- išsilaikė piniginis pavadinimas . ... ,.

Lietuvoje guinea, kas reiškė 21 šilingą. 
Dabar jau ir tas pavadinimas 
galutinai išnyksta. Tenka pas
tebėti, kad guinea pavadinimu 
niekad nebuvo pagaminta jo
kios monetos, banknoto.

— Sausio 18 d. Londone gy
venanti Liekai paminėjo savo 
vedybinio gyvenimo 60 metų 
sukaktį. Bažnytinį palaimini
mą suteikė Londono lietuvių 
parapijos klebonas kun. J. Sa- 
kevičius. Vėliau bažnyčios sa
lėje sukaktininkus pasveikino 
parapiečiai ir sudainavo ii-

naziją. Aukštuosius mokslus 
baigė Berlyno aukštoje preky
bos mokykloje ir parašė moks 
lo darbą“ Kooperacijos vaid
muo Lietuvos ūkyje”. 1942 m. 
toje pačioje mokykloje įsigijo 

‘ ekonomijos daktaro laipsnį, 
parašęs disertaciją “Lietuvos 
užsienio prekybos analizė”. 
Dirbo Lietuvos Kooparacijos 
banke, finansų ir žemės ūkio 
ministerijose. Mokytojavo “Auš 
ros gimnazijoje. Buvo Užsie
nių reikalų ministerijos ekono 
minio departamento direkto
rium. 1939 m. paskirtas Lietu
vos pasiuntinybės Berlyne pre 
kybos patarėju. Pasibaigus ka
rui buvo r 
atstovu prie

gijos pirmininkų, 
bendradarbiavo “Liet u v os 
Žiniose”, “Lietuvos Ūkininke”, 
“Talkoje”, “Tėvų žemėje”, 
“Sekmadienyje” ir k. Ji publi
cistikoje vyrauja liberališkų, 
pasaulėžvalga ir telerancija.

Anglijoje visą laiką darbuo
jasi DBL Sąjungoje. .Vadova
vo Lietuvių rezistencinei san
tarvei. Dalyvauja įvairiuose eg 

lietuvių tremtinių žilų tarptautinio pobūdžio sam 
: anglų UNRRos būriuose. Ankščiau rašė strai- 

Flęnsburge. Atvykęs į Angliją psnius į “Santarvės” žurnalą, 
kurį laika dirbo darbo minis- o dabar yra nuolatinis “Euro-

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6%% to

•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

I — Oldhanie svilkio 
ga mirė Kazimieras 
Velionis buvo gimęs 
lapričio 20 d. Gyveno 
kėse, Kauno aps. Į Aglyja at
vyko po antrojo karo. Palai
dotas Mdstono katalikų kapi
nėse.

—- Bradfordo Vyčio klubas 
suruošė pensininkams pagerbti 
vaišes. Pasidžiaugta pensinin
kų darbštumu, kurie būdami 
jauni pirmieji parėmė šio klu
bo įsigijimą. Taip pat dar ir 
dabar akvyviai dalyvauja vi
suomeniniuose ir religiniuose 
subuvimuose. Svečių buvo at
vykę net iš tolimos Australi
jos.

— Sausio 18 d. Londono ’ lie 
tuvių choras ir parapiečiai pa 
sveikino choro vedėją J. Čer
nių, jo gimtadienio proga. Pa- 
sivaišinimas vyko bažnytinėje

vėžio li- 
Sidaras. 
1922 m. 
Rumsis-

ĮĮC/I

Or With $10,000
And your money grows to $10,551,99 
in 114 years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year. 

J

You can /have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.\

Or With $2,000
And your money grows to $2,11223 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2!4 years.

17” Diagonal COLOR

with $i,500
You can have this 17" RCA XL-100 

- COLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.’

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in
2% years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in I 

years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in 1 year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

With $1,500

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
* Funds must remain in this special account foe team of certificate. From your deposit, we deduct the cost of the item, but the interest you earn pays 
for it. plus gives you an additional gam of 6 % % to 7% % on your full deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for earty

■ withdrawal. 7 - . . . ' ,

DES PLAINES OFFICE: 
1065 OAKTON STREET 
DES PLAINES. ILLINOIS 60016 
TELEPHONE: 297-0720

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
ALMIRA OFFICE: 
3434 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60647 ’ 
TELEPHONE: 489-3113

— Manchester:© lietuvių so 
cialinio klubo narių susirinki
me paaiškėjo, kad klubas me 
tus baigė su nuostoliais. Jie 
sirado dėl padarytų remontų 
ir sumažėjimo klubo lankyto
jų. Klubo valdybon išrinkti: 
pirm. V. Bernatavičius, vice-Į 
pirm. P. Virbickas, sekret. J. 
Podvoiskis, ižd. D. Jelinskas.

— Sausio 24 d. sniego danga 
užklojo Škotiją. Tą dieną snie 
gas pasirodė ir Londone. Bet 
j^matemė tik tol, iki jis nukri 
to ant žemės. , '»

— Prieš 25 metus Bradfor- 
de gimęs jaunuolis R. Rimonis,! 
nuo 16 metų amžiaus pradėjo 
lankyti baleto studiją. Dabar 
jau jis vienas ar su grupe at
lieka baleto šokius labdaros 
bei įvairių švenčių pramogo
se anglų ir kitų tautybių pobū
viuose. Už baleto šokius yra 
apdovanotas įvairių rūšių me
daliais. Dabar jau jis pats mo
ko jaunuolius, baleto šokių mė 
gėjus. Sutinka Vyčio klube tų 
šokių pamokyti ir lietuvius 
jaunuolius.

— Londono turguose trūks
ta bulvių. Mokyklose pietums 1 
vieton bulvių, vaikams bzus duo B 
darni ryžiai ir makaronai. Vai ■ 
džia pataria miesto gyvento- g 
jams bulves auginti gėlių dar
želiuose ir nenaudojamuose * 
žemės plotuose. Ko gero, gal g 
valdžia paragins bulves au
ginti ir gėlių vazonuose. O kai * 
muose didžiausi žemės plotai g 
dirvonuoja, nenaudojami.' Ang > 
lijos ūkininkai bulvių dar tu-' 
ri, bet pasinaudodami proga K 
pakėlė nežmoniškas kairias. L'

V. Vytenietisl jk

Gvateat£Stidada!IU£DBS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
■ i

Gvatemalos valstybės 6 mi-j
Ii jonų gyventojų masę sudaro 

I indėnai, kurių dauguma majų 
tautos palikoniai ir kurie gy
vena krašto gilumoje, toli nuo 
miestų, kalnuose bei upių 
pakraščiuose, ir privažiavusių 
viso pasaulio tautų mišinys. Vi 
sas tas tautų “vinegretas” tar
pusavyje vartoja ispanų dar
kytą kalbą. Indėnai betgi la
bai mažai arba visiškai nemo
ka ispanų kalbos. Jų diduma, 
apie 62%, yra beraščiai ir tar 
pusavyje kalbasi tik indėniš
komis tarmėmis. Baltieji at
vykėliai ir jų inišinis — mu
latai, metisai — sudaro krašto 
administraciją ir valdo visą 
Gvatemalos valstybę.

Jų pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis yra žemės ūkis ir tu
rizmas. Didesnę pajamų dalį 
gauna iš turistų ir už parduo
damą kalnų ūkeliuose išau
gintą kavą. Taipgi Gvatemala 
nemažai išveža į užsienį spal
voto kieto baldams ir riebaus 
įrankiams gaminti medžio, ku 
ris, riebusis, gali labai gerai 
pakeisti mašinose bronzos bei 
habito guolius.

Dabar įvykęs žemės drebėji
mas pridarė kraštui daug uuos 
tolių nemažai žmonių sunai
kindamas ir sužalodamas. Vien 
tik negyvų paskutinėmis žinio
mis siekia jau 22 tūkstančius, 
kuris skaičius ateityje dar pa
didės. šis Gvatemalos žemės 
drebėjimas buvo daug stipres
nis ir žiauresnis už 1972 m. bu
vusį Nikraguoje.

Neskaitant užsienio pagal
bos, kurią gauna gvatamalie- 
čiai, Gvatemalos vyriausybė 
iš savo fondų paskyrė nuken
tėjusių gyventojų reikalams 30 
mil. dolerhj sumą. Turint ome 
nyje gyventojų žemą gyveni- 
momo standartą ir, palyginti, 
šiltame klimate pigų pragyve
nimą, tenka manyti, jog 30 mi
lijonų yra netaip jau maža su
ma, kuri įgalins gyventojus at 
sigauti ir įeiti į normalias gy
venimo vožias. V.Pr.

Yin GENIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juuza Adomaiti - Dėdę Šerną o 

menii kai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytu Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istoriju- 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jj at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimo, 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso A b rose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs . . 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisva maniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

(1869-1959) metų
664 psL Kaina

lietuvis, pirmos

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
__  vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA I

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, HL 60608 I

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, {ei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street

*' MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: /•NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

’NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

— CHICAGO.:— Tarpvalsty- 9 
biniame plente 65 netoli Lowell, 
Ind., rastas moters lavonas; at- 
pažintas. Indianos valstybinės S 
policijos pranešimu, čikagiškis K 
Irvin White, gyv. 220 N. Lee- t 
laire st. patvirtino, kad tai at- > 
siskyrusios jo žmonos Willie V. B 
White, 38, gyvenusios 920 W. į 
Lakeside lavonas. Ji buvo ras- 1 
ta sniego pusnyje per pora de- w 
šimčių pėdų nuo vieškelio, per- f 
šauta šūviais į krūtinę.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas’

FIGHT HEART OIStASt

GIVE HEART FUI

Chicago, Illinois 60608 
— ------ ■■

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Taupykite
pas mus

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-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

VERSA

sumos ir

neša

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Dviejų Bendruomenių negali būti
Kokiu būdu frontininkai isitaisė Amerikos Lietuviu 

Bendruomenės vadovybėje, tuo tarpu dar ne visai aišku. 
Apie reikalą steigti Bendruomenę Amerikoje pirmas pra
šneko Karolis Žalkauskas, įtakingas Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto narys. Apie Bendruomenės stei
gimą kalbėjo VLIKO pirmininkas prelatas M. Krupavi
čius. Bet vieni ir kiti pasakojo, kad ta Bendruomenė turi 
apimti visus lietuvius. Buvo net sudaryta speciali visų 
politinių grupių komisija Bendruomenės steigimo nuos
tatams aptarti ir praktiškai juos taikyti.

Bet reikalai taip susidėjo, kad Bendruomenės prie
šakyje atsistojo atkaklus frontininkas. Kaip jis JAV Lie
tuvių Bendruomenės priekin buvo pastatytas, tuo tarpu 
dar aiškiai nežinome. Laukiame Įtakingesnių veikėjų at
siminimų, kuriuose, tikimės, bus pasakyta, kaip fronti
ninkas Barzdukas pateko JAV Bendruomenės vadovy
bėm Pateko ne jis vienas, bet visa- eilę jo bendradarbių. 
Barzdukas ir jo parinkti žmonės nepajėgė apjungti visų 
Amerikos lietuvių. Daugelis amerikiečių, pastebėję Bend
ruomenės priešakiu pastatytų frontininkų vartojamus 
metodus, tos Bendruomenės vengė.

Visų Amerikos lietuvių Į Bendruomenę nesūtraukė, 
o pačioje Bendruomenėje praėjo kovą prieš kitaip galvo
jančius, stengėsi juos įvairiomis priemonėmis išstumti. 
Baigė tuo, kad Barzduko parinkti žmonės pradėjo mėty
ti iš Bendruomenės ne paskirus asmenis, bet ištisas apy
linkes. Frontininkų specialiai pasamdytas Gaila vien tik 
Chiagoje išmetė iš JAV LB Cicero ir Marquette Parko 
apylinkes. Nuo visuomeninio darbo buvo atstumti ilgus 
metus Bendruomenei dirbę veikėjai, aukoję laiką, ener
giją ir savo sunkiai uždirbtus pinigus. Cicero apylinkės 
pareigūnai manė, kad atvažiavęs pirmininkas dar ban
dys pasikalbėti, nuomonių skirtumus išaiškinti, rasti 
bendrą kalbą, bet apie šiuos klausimus atvažiavęs parei
gūnas nei negalvojo. Jis pasakė, kad jūs jau nesate 
Bendruomenės pareigūnai ir baigta.

Čia barzdukinės Bendruomenės pareigūnai padarė 
pagrindinę klaidą. Jie išmetė neprastus žmones, bet vi
suomeninį darbą dirbti pasiryžusius pareigūnus. Šie, iš
mesti iš Bendruomenės, pradėjo ieškoti priežasčių, ko
dėl su jais šitaip pasielgta. Pirmiausia jie nustatė, kad

barzdukiniai pareigūnai neturi jokios tolerancijos. Jie 
pasakoja, kad reikia gražiai su visais sugyventi, bet 
praktiškai negali pakęsti jokios kitos minties. Jiems leng
viau išmesti iŠ Bendruomenės visą apylinkę, bet neleisti 
kitaip galvojantiems žmonėms pasilikti apylinkės ar apy
gardos priešakyje. Jie taip pats nustatė, kad frontinin
kai nemėgsta tvarkos. Įstatus, rinkimines taisykles jie 
kaitalioja prieš kiekvienus ‘‘rinkimus”. Jie paruošia to
kius nustatus, kad jų žmonės laimėtų; o kai laimi, kad 
niekas negalėtų skųstis garbės teismui Teismas neturi 
teisės svarstyti bylos iš esmės.

Prie frontininkų vadovautos Bendruomenės netvar
kos prisidėjo ir nenoras registruotis. Bendruomenė vei
kė visame krašte ir Illinois valstijoje, bet pas Illinois sek
retorių ji nebuvo užregistruota. Ji šaukė susirinkimus, 
rinko mokesčius, ruošė renginius, bet registruotis neno
rėjo. Išeina, kad barzdukininkai nelegaliai šiame krašte 
yra didelė laisvė, bet veikiančios organizacijos vis dėlto 
privalo užsiregistruoti pas valstybės sekretorių, kad bū
tų tvarka. Barzdukiniai apskaičiavo, kad jiems patogiau 
veikti be jokios registracijos, nes tada jie gali manipu
liuoti taip, kaip mažai jų grupelei geriau patinka.

Nustatę, kad barzdukiniai veikia pagal savo taisyk
les, bet ne šio krašto gyventojų nustatytus patvarky
mus, iš Bendruomenės Gailos išmestieji veikėjai paruo
šė pagrindinius nuostatus ir užsiregistravo Illinois vals
tijoje, išėmė tam tikslui reikalingą čarterį. Gavę čarte- 
rį, jie veikia pagal Illinois valstijos' įstatymus. Registruo
ta JAV LB veikia legaliai, turi teisę legaliai veikti, o 
frontininkų Bendruomenė tokios apsaugos nebeturi. Pra
eitą savaitę jau kilo konfliktas, Juozas Bagzdžius, regis
truotos Bendruomenės Marquette Parko apylinkės val
dybos pirmininkas, atmušė ir visiems lietuviams išdali
no toki atsišaukima:

X . z

“Vasario 10 d. Drauge paskelbtas pranešims, 
kuriame sakoma, kad LB Marquette Parko Apylin
kės valdyba šaukia apylinkės susirinkimą vasario 22 
dieną. Šiuo pranešame visuomenei, kad LB Marque
tte Parko ’ Apylinkės Valdyba, vadovaujama Juozo 
Bagzdžiaus, susirinkimą šaukia kovo 28 dieną ir nie
ko bendro neturi su skelbiamu vasario 22-ros d. su
sirinkimu.

Panaudojimas svetimo vardo yra neleistinas šio 
krašto įstatymu. Dabartinė LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba turi registruotą Illinois valstijos 
čarterį LB Marquette Parko apylinkės vardu. Jokia 
kita grupė, sambūris ar šiaip asmenys, neturi nau
doti mūsų vardo. t ' ,
“LB MARquette Parko Apylinkės valdyba”.

x . Apie Juo
zą Bagdžių skleidė įvairiausių gandų, kai jis buvo išrink
tas pačios didžiausios JAV LB apylinkės valdybos prie
šakiu, bet šiandien kiekvienas pripažįsta, kad jis. ne tik 
geras, nuoširdus ir teisingas lietuvis, bet jis yra geras, 
kaip sako, “gaspadorius”. Jis rūpinasi vadovaujamos 
organizacijos reikalais. Jeigu jis pranešė, kad jokia ki
ta organizacija negali vadintis tuo pačiu vardu, kaip va
dinasi čarterį turinčioji organizacija; tai Bagdžius sa
vo teises gina. Jis norėjo, kad atsakingi pareigūnai susi
tartų, bet jie nesiteikė tartis. Šiandien aiškėja kad jis 
imsis priemonių vadovaujamos organizacijos teisėms gin
ti. Jeigu jis imsis, tai jis laimės, nes jo rankose čarteris, 
jo pusėje yra teisė.

Ką' Bagdžius ryžosi padaryti Marquette Parke, tą

RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
' (Tęsinys)

Ekonominis Argentinos gy
venimas gana liūdnokas, bet 
su doleriais galima ir Argen
tinoje gerai pagyventi. Dauge
lis lietuvių, išbyvenę Argenti
noje po 20 ir net 30 metų, da
bar bėga į kitus kraštus. Dau
gelis jų jau atvažiavo į Ameri 
ką ir apsistojo pačioje Chicago 
je arba jos priemiesčiuose. Čia 
pažįstu kelis lietuvius, su ku
riais teko susitikti Argentino
je.

Kas vertėsi dienos darbu, tai 
depresijos metais Argentinoje 
pasidarė sunku, bet kas įėjo į 
Argentinos biznį, tai Šiandien 
gana gerai verčiasi. Tarp gera'i 
besiverčiančių Argentinos lie
tuvių turiu priskirti sena ma
no draugų Jons Čekanauskų. 
Argentinoje jis taip stipriai sto 
vi, kad jo neliečia jokia eko
nominė krizė. Jis turi pakan
kamai pesų, bet pas jį netrūks 
ta ir Amerikos dolerių;

Tūriu pasakyti, kad Čeka
nauskas turi didelę sriubų ga
minimo dirbtuvę. Jis gali pa
gaminti pąčiūSsudėtingiausius 
ii* stipriausius stiukus ir mū- 
terkes. Dažnai jis gaminą spe
cialiai užsakytus stiukus, bet 
daugiausia jo masihos išsuka

jis nesikiša, tai ne jo bižhis, 
bet jis moka pagaminti visai 
Pietų Amerikai geri ausius 
šriubus, o tai jau didelis daly
kas. Viskas .Argentinoje pa
brangsta, jis pakelia savo pro
duktų kainas. Viskas eina že
myn, jis tas. kainas atitinkamai 
sumažina. Jeigu reikia pirkti 
naujų, mašinų tai valdžia jam 
duoda reikalingus leidimus tas 
mašinas nusipirkti. Jam nei 
pesų, nei dolerių nebetrūksta;
Geras dirbtuvėlės tūri ir Ona 

Deveikienė. Jasios duktė yra 
Amerikoje, čia baigė visus 
eilios mokslus, išlaikė visus 
reikalingus egzaminus ir gydo 
sergančius vaikus. Ji tūri teisę 
praktikuoti Argentinoje, bet 
jai neapsimoka ten važiuoti. 
Ji dirba Chicagos šiaurėje; ge
ra gydytoja ir, kaip visi Ame
rikos gydytojai, gerai uždirba. 
Ne ji pas motitią važiuoja, bet 
motina pas jų buvo atvažiavu
si praeitais metais. Gražiai ver
čiasi Survilai; turi biznį pačia
me Buenos Aires centre. N ~

Be Čekanausko ir Deveikie
nės, Buenos Aires mieste dar 
gerai verčiasi Julius Petronis, 
Jonas Sudhiūš, J filiu s Mi’čiu-
das ir visa eilė kitų Argenti
nos lietuvių, gerų, mano drau- 

reika-.gų. Su jais išsikalbėjęs, pati- 
lihgus kasdieniniame gyveni- riu daugiau apie Argentinos gy 
rde. Jiš turi pačias naujausias veninių ir ten esančius lietu- 
mašinas. Nėra to meto; kad jis vius. Dienos praleisti nėiižteti- 
neįsigytų naujos mašinos šriii^ka. Reikia pas juos pasisvė- 
bams gaminti. Perka jis tas čiubti, jų dirbtuves pamatyti, 
mašinas Amerikoje, pirko jas

pačius paprasčiausius,

Anglijoje, Vokietijoje ir Šve
dijoje. Kiekviena yra geresnė 
už turimųjų, šiandien jis yjū 
Argentinos milijonierius, galįs 
pagaminti bet kokius šriubtiš 
bet kokiem tikslams. Jis ga
mina šriubus Argentinos staty
bai, Bfet jis juos gamina laivy
nui Bei aviacijai.

Kelis kartus ėSii buvęs Če
kanausko dirbtuvėse. Niekur 
kitur tokios švaros nesu ma- 
tęs, kaip jo dirbtuvėje; VisoS 
mašihos švarios. Viėnur tepa 
aliėjlimi, kitur suka geležies 
skrie’dreles, bet visur švdFu: 
Nė tik pačios mašinos yra šva
rios, Bet ir pati dirbtuvė, jos

jų vasarvietes aplankyti, tai ta-
da aiškėja visas lietuvių gyve- 
nimaš.

Praeitam šimtmetyje Ar
gentinon nuvažiavo poetas Vi
štelius, 6 šiame šimtmetyje į į 
Argentiną atvyko daug visokių 
mūsų tautiečių. Bet šiandien, 
daugumą sudaro Argęntiribje 
gimusie j i Ii e tuvių . vaikai. Jie 
užima atsakingas valdžios vie
tas; gydo žmopes, vadovauja li- 
goriihėše; profesoriauja uni- 
vefŠitetuose ir domisi Lietuvos 
prdritiiiii

Kai susitinku su Argentinos 
lietuviais, tai nepastebiu, kdip 
laikas prabėga. Nevažiavau į 
Argentiną, kad galėčiatf pasi-

grindys yra kaip Stiklas, čeką- mautyti Mar de Plata paįilu- 
nausku nesvarbų depresija, dimuose, bet neturėjau. laiko 
jam nerūpi politika. J pblitikų^ten Suvažiuoti. Nespėjai su vie

Dr. Vytautas P. Dargiš gali padaryti visame ■ krašte. 
Šiandien kiekvieriini aiškii; kUcL dviejų Benduomenių bū
ti negali.
---- ------------------- ZZ  1Z ZL’2 į--------------x—;______________ i ' - - ~ '

SKAITYKITE NAUJIENAS
G A R SIN KIT Ė S NAUJIENOSEDviejų pasaulėžiūrų varžybos

JONAS AUGUSTAITIS
dė visi buvo patenkinti. Intymumui didėjant netoli 
manęs sėdėjęs vienas lenkų delegatas klausia p. K. 
Narutavičių, sėdėjusį priešais jį —“czy pan jestes po- 
lak, czy litwin”?, nes jis girdėjo jį kalbantis lietuviš
kai su mūsų delegacijos nariais. “Ja jestem polak” at
sakė p. Narutavičius.

O prieš tai p. Masiliūnas manęs klausė, kas gi tas 
ponas, ir kokiu titulu jis dalyvauja šiame priėmime, 
nepriklausąs nei lenkų, nei mūsų delegacijom? P. Ma
siliūnui iškilo klausimas, kas jį pakvietė! Aš pusiau 
juokdamas atsakiau, kad tai yra “Geheimratas” (slap
tas patarėjas) p. Lozoraičio lenkų klausimais, o pak
viesti jį galėjo tik mūsų pasiuntinys, ir niekas kitas.

Pavvkusios vaišės baigėsi gera svečių nuotaika, 
nors kai kas iš dalyvių išnešė iš jų lietuvių — lenkų 
santykių užmezgimo mįslę...

26). NARUTAVIČIŲ ŠEIMA IR KAZIO
NARUTAVTčIAUS UŽDAVINIAI VARšUA’OJE r
Kas gi. iš tikrųjų, buvo p. Kazys Narutavičius, ku

rio buvimu susidomėjo tame priėmime kai kurie iš 
mūsų, o taip pa', ir iš lenkų delegacijos narių?

Jo tėvas — Stasys Narutavičius. Brevikių dvaro 
savininkas, prie Alsėdžių Telšių apskr., pasirašęs Lie
tuvos Nepriklausomybės Vasario 16 d. paskelbimo ak
tą. Nepriklausomybės laikais, po žemės reformos, 
Lietuvos politiniame gyvenime jis daugiau nedalyva
vo. o taip pat neužsiėmė nė advokato praktika, nors 
buvo baigęs juridinį fakultetą jr pirmais nepriklau
somybės metais tarnavęs teismų žinyboje — Kauno 
teismo apygardoje. Kentėjo dėl lietuvių — lenkų san

tykių nebuvimo. Kalbėdavo apie artėjantį pasaulio ka
taklizmą. Tragiškai mirė 1936 m. (?) (nusižudė), pa
laidotas Alsėdžių kapuose.

Jojo žmona Bilievičiūtė, Šveicarijos universiteto 
filosofijos daktarė, aukštos moralės idealiste, 1908 me
tais gavusi iš Rusijos caro leidimą įsteigti Telšiuose 
mergaičių proginindziją su dėstoma rusų kalba ir su 
dviem pamokom savaitėje lietuvių ir lenkų kalbų mo
kymu. Lietuvių kalbą dėstė žemaitis veterinorius Vei- 
tas, ponia Narutavičienė dėstė lenkų kalbą. Jos duk
tė Alena ir kelios kitos bajoraitės lankė lietuvių kal
bos pamokas ir pagerbė žemaičių bajorų senąją kal
bą. Vėliau, Lietuvos laikais^ lenkų mergaičių gimna
zijos vedėja Kaune. Stasio Narutavičiaus brolis, Len
kijos 1-sisprežia Gabriel Narutowicz, inžinierius 
profesoriavęs Zūericho Tecliriikos Aukštojoje mokyk
loje, Šveicarijoje pilsudskinirikas, pužudytas Varšuvo
je 1922 metais gruodžio 16 d. Jį, lankantį mėlio parodą, 
nužudė menininkas tapytojas E. Nieviadomski’s.

Stasio-Narutavičiaus šeima: vaikai — Sofija Na- 
rutavičiūtė, nutekėjo į Varšuvą už lenko, įsitikinusi 
lenkė: Jonas Narutavičius, studijavęs agronomiją ir 
biologiją Berlyne, buvo lietuvių studentų draugijos 
narys, draugavo su lietuviais studentais ir lenkais, su
sirgo džiova, išvažiavo iš Berlyno į Zakopanę, vedė 
lenkę j. p. Zajkowska, vėliau gydėsi Šveicarijoje ir mi
rė Davos’e. Būvo labai socialus, miego savo kraštą ir 
žmones, lankydavosi kaimo vakaruškosfe (ž'ėi+itlfčių 
nibrėse), iš visų Narutavičių buvoJifetuviSkiSUšlMŠ, riii- 
siskųsdavęs dėl lietuvių — lenkų sdlity’kių; AfeflA Nsfc 
rutavičiūtė, gyveno Lietuvoje, vėliab susirgo ir mirt 
Lietuvoje. Jauniausias — minėtas Kazys NjtfutŪviČiuš, 
baigęs Panevėžyje lenkų gimnaziją, Belgijoje dgrbftd- 
miją, vedė p. Laucevičiūtę nuo Bubių (prie Dubysos),

baigusią Panevėžyje lenkų gimnaziją — lėnkiį' tauty
bės (?). Po tėvo mirties Kazys Narutavičius adminis
travo abudu ūki: Brėvikiūdse ir prie Bubių (žriii> 
nos). Matome, viena dalis tos šeimos gyveno Lenki
joje, antroji — Lietuvoje.

Vieni jos nariai buvo įsitikinę lenkai, kiti turėjo 
palinkimą į lietuvybę bei lietuviams simpatizavo. Na
ru tavi čiai savo kilme grymausi žemaičiai-bajorai; po
nia J. Narutavičibnė — Bilievičiūtė buvo taip patliė- 
tuvių kilmės. Ji sakydavo, kad jie, Narutavičiui; esą 
Liublino unijos akto auka ir kad tik trečioji generaci
ja tai galės išlyginti... Jeigu dalis Narutavičių šeimos 
(Stasys Narutavičitiš) prieš I-jį PdŠattliliį karą ir ka
ro melu lietuviams simpatizavo ir dar galutinai nega
lėjo apsispręsti — lietuviu ar lenku būti, tai po lietu- 
vių-lfehkiį konflikto — Želigowskiados — ir sienos 
uždarjuiid ir’po žemės reformos, jis ir kiti nariai pa
linko Lėrikijds pusėn. Be to, jie Lenkijoje buvo geriau 
įvertinti, negu Lietuvoje.

Kazys Narutavičius, kaip matėme iš jb paties pd- 
reiškiihd, laikė Ša ve lenku ir to neslėpė.

Geležinkeliiį konferencijos metu jis lankydavosi 
lietuvių pasiuntinybėje, o taip pat ir mes gana dažnai 
su juo susitikdavome. Konferencijos metu jis biivo bū
va žiavęs į Kaunį (dar viešam suširihkiriiui nevei
kiant) ir sugrįžęs man papasakojo, kad jis matėsi su 
p. LtfŽb'raičiu ir kad p. St Lozoraitis (sic) esąs ph- 
tbnkftiWfi Rbnfefbncijos eiga. Su Narutavičių šeima aš 
esu dėtims iš Lietuvos (išskyrus tik p. Sofiją). Esu 
būv^ K. Narutavičiaus ūkyje prie Bubių, o pasKutHį 
kartą ten buvau 1940 metais žiemą, kartu su V. Sidzi
kausku, nuvažiavę iš Šiaulių po pašlcditą PtėkVbds 
ftistithft; šbsitikę Varšuvoje tos konferencijos metu, 
mes kartu praleidome daug laiko: išbūdavome kartais
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hii pažįstamų Nusitikti ir išsi
kalbėti, jau tavęs laukia kitas. 
O dar čia pasitaikė tas jauni
mo kongresas, į kurį taip pat 
reikėjo nueiti. Nfei nidipšiziū- 
rėjau, kai pradėjo dvi savaitės.

Turėjau skubėti ne į Mar de 
Plata, kuriame kietvlehas 
staihbesiiiš bizdieriuš llėtuvis 
turi savo vilų ir gražių pajū 

, rib vietų.
(Bus daugiau)

PLĖŠIKAI IR 
VIGILANTAl

Gyvus ir negyvus puola ‘ 
musės ir plėšikai

Gvatemala City. Po pasik'ar- 
tbjušio žemės drebėjimo dul
kės nespėjo nusėsti kai'plėši
kai vagys pradėjo savo darbų. 
Jie per dienų kur nors laukia, 
kol vakare ifaėnuo ilusilėiš, Su
griautų kraštų gili tariisa dp- 
šėhls.ir žmonės patiepėše ir 
gatvėse Sumigs, kad galėtų iš
plėšti ir hūsiiiėšti iš žiifioflių 
mantos kas likti. Elektros ir 
bendrai jokios švifesoš nakti
mis čia nėral Politnjai it ka
reiviams į talkų atfej'd patys ei 
viliaf piliečiai; sudarę vigHan- 
tų sargybų; kurie patruliuoja 
mediniais kuolais apsiginkla
vę. Sugriautų naiii^ p’er nak
tis saugoti savo likusiems’ vy
rams ir likusios moterys išėjo 
padėti. “Perskelsiu galvų klek 
vienam kas bandys mane api
plėšti, ryžtingai pasakė jdūna 
26 mėtų moteris mačete įrašin 
dama.

“Tai viskas, kas iš mano na- 
nib beliko”, kalbėjo senutė, ran 
komis apkaliiiiusi Jėzaus Kris
taus stovylų. “Visas namas vi
duje irt aplinkui sugriuvo, bet 
Jis pasiliko Stoviiitiš’, pagar
biai ir meiliai į rdS^dama sto
vyklų 75 metų semite kdlbejo. 
“Jis mane apsaugos? nud viso 
pikto”; - % ;

Plėšikai, kurie pagabti plė
šimo veiksme, yra be' teišino 
nušaunami; išsigalvoj J kitokį 
žmbnių apiplėšimo metodą, pa 
sirengdami įvairiais profesio
nalais, kaip tai daktarais; Siek 
tros inžinieriai, santimais, 
gaisrininkais ir kt Daigiau
siai pelno sveikatos pefsonalų 
vaizduojantieji-piktadariai. Da 
vę kokių- smalkiai ifli^Sbihų 
vaistų ar įšvirkštę skibpU nuo 
pavietrės”, kai ■. “gydomieji” 
tiū8' ndrkotikų giliai užifiilga 
tie daktarai ištuština jU patal-
pūs:

HELF STRENGTH!:, 
AMERICA S PEACE POWER 
BUY U.S SAVINGS BONDS

Bristolio viežbučib bare iki gerokai po vidurnakčio, 
siurbdami kokį nors konjakėlį, arba starką; Boloni
jos rėstordhd rūsyje prie “czyšta V^Borowa’’; Euro
pos viešbučio bare prie “ehlodniko”, pas Steckį- prie 
jo garsiųjų starkų S. S. stebėdami BarŠūvbs gyveni
mą, lenkų papročius, bei nagrinėdami lietuvių-l^Hkų 
santykius:

Vieną gegužės mėn. ankstyvą .popietę; ėin'aht įjĮco 
Lenkijos Užsienių Reikalų Ministerijos rūmus, bfcšiš- 
riekučiuodami apie mūsų su lenkais saritv’kiūs, p. Na
rutavičius sulėtino žingsnį ir man sako; kad jis, kai 
turėdavo eiti į šiuos rūmus kalbėtis šu p. miniriėfiu 
Beku lietuvių — lėrikų Santykių užmezgimo reikliu, 
tai pirma apeidavęs juos kokia trejetą kartų, kol iš- 
drįšdavęs įeiti vidūii.

Ir jis (Narutavičius) pradeda ramiai pasakoti viŠ- 
ną iš paskutinių pasikalbėjimų su p. Beku prieš ulti
matumą, sahfykių užmezgimo reikalu, būtent: p. lie
kas klaūšęs NahitUVičių ar jis (Narutavičius) tikįs, 
kad lietuviai tikrai nori su lenkais normalių santykiu? 
Atšakius Į t&i Narutdvičiui teigiainai, toliau p. Bekus 
klausia, ar jie (lietuviai) p. Narutavičių “nesuvedži8s, 
riėapgatis, hėsuinėiiibš”? “Gal jie (lietuviai) Tamšihi 
sakė vieną, 0 įJadaiyš prifešitigai”. Narutavičius p. įte
ką užtikrinęs; kad jis tikįs, jdg lietusiai širdingai ndri 
santykių užmezgimo.

Aš neiškenčiau nereagavęs į Narutavičiaus par
duotą p. Beko posakį — “pasielgs priešingai” — jla- 
brėždamas, kad kaip tik lenkai viėhhip įsipereigojb, 
6 pdsiblgė priešingai (Suvalkų sutartis), o ne lietu
viai, ir mūsų pasikalbėjimas tilo klausimu nutrūko.

Ai nėžihatl; kdkiaš ittstrtikcijas davė p. SL LoJ>- 
raitis, to meto Užsienio Reikalų ministeris, siųsdamas

(BUS DAUGIAU)



TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Įlankos tie vyrai gali uždirbti 
$70,000 iki $80,000 per metus,

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 ŠUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais Ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Naftos vamzdžių statyba: 800 myliy 
"kraujo, prakaito ir Šalty ašary"

Mineapolis Tribune bendra
darbis Richard Youngblood 
vaizdžiai aprašė sąlygas, ko-Jplius išlaidoms kasdien po 
kiose statoma viena iškaštin- 
giausių sistemų, kaip nuo pa
ties šiaurės Ledinio Okeano 
pakraščio skersai visą Aliaską 
per 800 mylių iki Valdez uosto 
Aliaskos pietiniame 
kraują brangesniam 
— naftai (nevalytam 
nui) atvaryti. IŠ tas 
uosto Žemes planetos 
leidžiamas į tanklaivius ir ga
benamas milijonams mašinų 
motorų varyti, civilizacijai iš
silaikyti.

Vardas tam milžiniškam pu 
siasaliui Aliaskai paimtas iš 
Aleutų salų gĄ'ventojų kalbos 
žodžio Alyeska, kas reiškia 
“Didelė žemė”. Ir tikrai Alias
ka yra didelė žemė; tik Texas, 
Kalifornija ir Montana krūvon 
sudėjus Tegalėtų didumu lygin 
tis su Aliaska., ir tai dar lik
tų vietos Rhode Island, Dela
ware, Conecticut valstijoms ir 
trims ketvirtadaliams Havajų

gale už 
skysčiui 
gazoli- 
Valdes 

kraujas

$100 ir po apartmentą jų šei
moms, apgyvendintoms Fair- 
banke arba Anchorage.

“Su tais vyriukais reikia elg 
tis ko geriausiai”, sako Bra- 
nek, “Jie yra tiek turtingi, kad 
kiek užpykinti meta darbą ir 
važiuoja sau kur į Texas 
čiukų auginti”.

vis-

VjL r * Tt. nieno kuopelė iš- 
> pildo J. N<min|ėii(> 1 veiksmo 
vaidinimą ^Lietuvos Ąžuolai”; 
vadovas J. Petrauskas.

Liet. Ev. Liut. Tėviškės pa
rapijos choras. Dirigentas mu
zikas J. Lampeatis. Akompona- 
torius Vikt. Jurkšaitis. Išpildo 
dienai pritaikintų dainų pynę.

Šventės programą praveda pa
sižymėjusi lietuviškoje veikloje, 
Rockfordo gražuolė Giedrė Špo
kaitė. -

Aukos renkamos prie įėjimo, 
taigi ir prašome palengvinti rin
kliavos darbą. Aukas priima Al

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, ill.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir, upių ir srovių ir tris milijonus 

ežerų ir ežerėlių jiuo 20 akru 
didumo pradedant; turi S4,000 
mylių pakraščių. Apie Alias
kos žemės turtus daug rašyta 
ir kalbėta, ir vis dar daugybė 
jų neatrasta ir nežinoma, kaip 
buvo ir su nafta, kurios bilijo
nai tonų atrasta žemės granito 
gelmėse, tereikia išgauti vir
šun ir parsigabenti. Dėlto ir ta 
milžiniškoji statyba, kuriai 
nesigailimi jokie iškaščiai, kad 
tik greičiau, kad tik daugiau 
to žemės kraujo, kuriuo minta 
visa ar didžiausioji dalis ener
gijos įmonių.

Praeitą vasarą apie 20,000 
vyrų ir moterų dirbo išsijūo- 
,sę, paskubomis statydami 800 
mylių ilgumo Transaliaskos 
Vamzdį (Trrans-Alaska pipe
line). Tai žemės kraujo arte
rija per kurią dar tik po po
ros metų bus galima pradėti 
pilnai tuštinti požeminius alie
jaus ežerus prie Prudhoe Įlan
kos Arktikos okeano pakraš

Aliaska turi 10 tūkstančių

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti M1 3-0001.

ROCKFORD, ILL
Vasario 16-ji

Vėl metų ratas apsisuko. Vie
tos Altos skyriaus pirm. Petras 
Šernas su padėjėjais, kruopščiai 
ruošiasi ir šiais metais kuo iš
kilmingiausiai atšvęsti tą bran
gią mūsų Tautos šventę, Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo 58-sius metus.
* šiais metais Vasario 16-ją 
minėsime vasario mėn. 22 d. se
kančiai: 12:15 vai. šv.- Petro ir 
Povilo bažnyčioje atnaušauja- 
mos šv mišios už žuvusius sava- 
norius-kūrėjus, karius, šaulius, 
partizanus ir už visus mirusius 
kankinio mirtimi dėl tėvynės.

Eisena į bažnyčią iš Liet, klu
bo prasidės 12 vai. Dalyvauja su 
vėliavomis V. D. Š. Rinktinės 
šauliai ir šaulės uniformuoti. Po 
pamaldų lietuvių klubo didžiojo
je salėje, esančioje 716 Indiana 
Avė., įvyks kilmingoji dalis. 
Programoje:

dus su padėjėjais. Kas dėl kokių 
prežasčių negalėtų savo auką 
įteikti minėtą dieną, tai prašo
ma skambint telf. 877-9686 — 
atvyks į namus paimt auką. Tai
pogi primenama, kad aukos tą 
dieną priimamos tik Lietuvos 
vadavimo reikalams, Altui. 
Rockfordiečiai tą dieną, pašali
nių rinkliavų nepripažįsta, ir tu
rėtų imti payyzdžiu.

Kam širdyje dar dega tėvynės 
meilę, tie visi dalyvauja minė
jime, ir savo išgalima auka pri
sideda' šam kilniam darbui. Aug. 
Kapačinskas linksmins visus 
gražiausia plokštelių muzika.

Veiks bara? su įvairiais gėri
mais. Virtuvės šeimininkės pa
sotins praallkusįus skaniais val
giais.

Mylima Tėvynė, mes tavo 
vaika, toli nuo tavęs, bet šir
dy ir mintimis gyvename kartu. 
Mes savo darbais bei veiksmais 
stengiamės, kad greičiau Jums 
išauštų laisvės rytas! Augis

— Labai ^ta proga pasitai
ko, tik vieną kartą j du šimtus 
metų, Amerikos Bicentennial 
minėjimas McCormick salėje 
š. m. balandžio mėn. 25 d. 2.30 
vai. p. p. Nepraleiskite progos. 
Bilietai bus pardavinėjami 
Marginiuose ir pas platintojus. 
Minėjimą ruošia 27 organiza
cijos, registruotas amerikiečių 
įstaigose. Platesnės informaci
jos suteikiamos tel. 436-7878 
nuo 7.00 iki 9 vai. vakaro, Pel
nas skiriamas Balfui. Minėji
mui Ruošti Komitetas. (Pr)

Dievo žmonės visais laikais buvo gausiai aprūpinti dvasiniu maistu. 
Kalbėdamas apie tai apaštalas sako: “Palaimintas ttebūna mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visokiu dva
siniu palaiminimu dangaus srityje.” (Efez. 1:3) Žemiškais dalykais jie pa
sitenkino tikėdami Dievo pažadui, kad visi dalykai išvien tarnauja naudai 
tų, kurie myli Dievą. Todėl mes nuoširdžiai ir džiūgaudami galima atna
šauti Dievui padėkos auką. Atsimindami Dievo geradaiysčių gausumą, at
našaukime jam savo pasišventimą ir atsidavimą. Sakykime mūsų brangiau
siam Viešpačiui ir Išganytojui, kad iš tikrųjų esame jo ir norime pristaty
ti jam savo kūną kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką ir linksmai 
tarnauti jam per visas savo gyvenimo dienas.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skalbia Švento Rašto tyri ni
to) y aiikinimus.

Visi žiną, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rusleii? I t| klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

iV. RAITO TYRINrrOJAI

— Kiekviena? lietuvis gali ap, 
sidrausti gyvybę nuo !$100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu- j 
vių Amerikoje (SLA) organi-^ 
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM .apdrauda: 
$1,000 tik už 3 tiol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na- 
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: -561-4605 ir 4894441 . z;: —

OFISĄ I :
1002 N. WESTERN .AVĖ.
5214 N. WESTERN AVĖ.

Valandos pagal susitarimą.

“NAUJIENOSE” —‘TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BUITYJE.

PERKRAUSTYMAI

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS
YRA RAKŠTIS J Ų AKYSE ]

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

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

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
"823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

TĖVAS IR SONUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDmONED KOPLYČIOS

EUDEIKIS
Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTA5 

KALBA\LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Sf. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Pagal tėvus Ewalt 
Gyveno 6231 South Tripp St.

Mirė 1976 m. vasario 16 d. ; 9:35 vai. vakaro, sulaukus 71 metų 
amžiaus. Gimė Pennsyvanijoj.

Paliko nuliūdę: duktė Lucille Ryan, žentas Raymond, sūnus Ro
bert Gerįba, marti^ Inez, 12 anūkų, sesuo Amelia Johnson, švogeris 

. Bert, daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
v

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avė. 
. Penktadieni, vasario 20 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anna L. Geriba giminės, draugai ir pažįstami nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkai, sesuo, giminės.

• _____  - __________ _____________»____

Užu o ja u ta
*1

SRAOINSKAS
NAMŲ SAUGUMUI— 
ŠVIESOMS ĮJUNGTI 

AUTOMATAS
2512 W. 47 ST. • -PR 6-1998

Sekm. ir treę. uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS Į

Beverly H.iljš

2443 WEST 63rd"STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA -LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. 1EONAS~SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS JR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anvacL nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—*7 vai. vak.

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

- DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 V/ESt 59th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6^ vai. vak. Seštadie- 
minis 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 f 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef, HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

Iš $6.4 bilijonų dolerių, kiek 
ta milžiniška konstrukcija kaš 
tuos,' geroka dalis išeis kons
trukcijos darBininkų algoms,, 
kaip buvo susitarta su tų dar
bininkų unijomis, kurios suti
kę, kad darbininkai dirbs vi
sokiu laiku ir visokiomis oro 
sąlygomis, po 70-iki 84 valan
das savaitėje, be streikų, už
tai gaudami savaitinius čekius, 
nuo $1,000 iki $1,500 dar plius, 
kambarį ir išlaikymą. Dirbda
mas po po 9 savaites be per-, 
traukos ir savaitę-dvi pasiim
damas laisvai, pavyzdžiui tū
las L. G. Walker, 34 metų am
žiaus, iš Texas, kurs X spin
duliais patikrina ar gerai suni 
tuo tetos vamzdžių “siūlės”, 
gauna per savaitę nuo $1,200 
iki $1,500 ir kas savaitę sutau
po nuo $700 iki $1,000 ir skai
čiuoja kad per metus padarys 
$50,000 iki $60,000.

Kitas, Fred Brelzer, 28, Viet 
namo karo veteranas, papras
tas darbininkas, gaudamas po 
$943.50 per savaitę, planuoja 
dirbti 14 savaičių, ir atsisakęs 
iš darbo stoti į kolegiją iš sa
vo sutaupytų $25,000 grynais 
pinigais apmokėti.visus ketve
rius metus už mokslą. Dar ki
tas, Joe Gurschier, 42 metų am
žiaus, dirbąs Prudhose įlan
koj prie vamzdžių suderinimo, 
per truputį ilgiau kaip metus 
susitaupė daugiau kaip $30,- 
000, šiomis dienomis išvažiuot 
ja atostogų į Europą. \

“Mes jiems mokame pagrin-

tį DARBUTO MOTUTEI
mirus,

Lietuvoje, Jį, jo žmoną ir kitus šeimos narius 
bei .gimines giliai užjaučia

V. Balčiūnas, M. D 
S. Valaitis

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-) ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
E* dažai. Speciali pagalba kolom*

4 (Arch Supports) ir t t.

2850 W*«t 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef.: PRoipect 6-5084

LEON JURGAITIS 
Gyveno 7332 West 111 St., Worth III. 

Anksčiau gyveno Chicagos pietvakariuose.

< Mirė 1976 m. vasario 16 d., 1E45 vaL ryto, sulaukęs 88 metus am
žiaus. Ginies Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daug metą.

Paliko nuliūdę: duktė Aldona Solner, 3 anūkai — Richard su 
žmona Dorothy, Robert su žmona Josephine ir Raymond su žmona Ce
cilia Saunorrai, 7 proanūkei. sūnėnas Edgar Marosas su žmona Tilly

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

siui, plius po $150 bonus už 
kiekvieną dieną darbo štai te”, 
sako manageris Mike Brenek. 
Dirbdami vidutiniškai po aš
tuonis mėnesius prie Pjudhoel

Kūnas pašarvotas ^Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S.,Western Ave.

Ketvirtadieni, vasario T9 d. 1:30 vai. popiet bus lydimas iš kop
lyčios į Lietuviu Tautines kapines. • " s

IVisi a. a. Leon Jurgaičio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskuttoį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. į ‘

Nuliūdę lieka
> duktė, artumai, sūnėnas, plminės^

i

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — S86-1220

Pasveikink savv draugub 
per ’’Nauj •tonas”

Help Keep

Our Economy

. Strong

BUY U. $. SAVINGS BONDS

The Iron curtain 
Isol soundproof.

• Ihe A’t <© you to* IM 
truth, but you eai r»>cn nar. 
tadlo Fr»< turoo« doaa t** 
Vuth through.
•Ne ta tano Fre» Enrcce 
Mi mAULVoraoMJ.

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS • VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ČIKAGOJ
Jau penkios dešimtys ir as

tuoni metai kai minėjome 
didžiąją mūsų tautos sukaktį
- šventę — savos laisvos ir 

nepriklausomos valstybes at
kūrimo faktą, su viltimi ir ryž 
tu.

Dangus sekmadieniui, vasa
rio 15 d., davė gražiausią die
ną," tikro pavasario, saulėtą, šil 
tą ir švelnią. Tokia diena ir 
pesimistą gerai nuteikia. Dėl
to ir visose bažnyčiose iš pat 
ryto žmonės lietuviai savo 
Maldai už l'ėvynę atidarė šir
dis, ir Marijos gimnazijos au
ditorijoje jų buvo tiek, kiek 
betilpo, ir net miesto autobu
suose lietuviai ta diena važiuo C v
darni į minėjimą ir grįždami 
iš minėjimo kalbėjo dar gar
siau kaip kitomis dienomis. 
Vasario šešioliktos minėji
mui Chicagos lietuviai jau tu
ri praktišką patyrimą, jog “kas 
pirmesnis tos geresnis”, dėlto 
į auditorijos sale visu pusva
landžiu pradeda rinktis iš anks 
to, nes paskutiniesiems, kaip 
taisyklė, tenka ilgai stovėti.

šiemet minėjimas buvo dvi 
gubas — Lietuvos 58 metų ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
2(X) metų svarbiausios sukaktu 
vės. Dėto ir minėjimas žymia 
dalimi buvo pravestas abiem 
kalbomis ir tai pareigai ge
riausiai tiko minėjimo progra 
mai pirmininkavęs p. Kazys

Oksių;, žinoiua> .vagimis lietu
vis veikėjas ypač politikos sri
tyje. Ihograma buvo taip su
daryta, kad daugumoje punk
tu, dalyvavo jaunimas-priau- 
gančioji karta, įvairių korpo
racijų studentės ir studentai.

Mūsų mieli veteranai, abu
du postai — Don Varno ir Da
riaus-Girėno, kaip kiekvienais 
metais, taip šiemet suteikė mi 
nėjimui spalvingumo atlikda
mi vėliavų įnešimo ir pagerbi
mo ceremoniją, kuriai talki
ninkavo trys unif‘orinuoti*^tii- 
dentai-Linas Regis ir du bro
liai Ankus.

Himnus įspūdingai, visai au 
ditorijai pritariant, sugiedojo 
grakšti lietuvaitė Genovaitė 
Antanaitytė — Ugianskienė, 
Dariui Lapinskui fortepijonu 
palydint; jausmingą invokaci- 
ją perskaitė pavieniui ir kar
tu trys studentai-Audronė Pa- 
vilčiutė, Vita Aleksandriūnaitė 
ir Benius Noreika. Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
Aktą perskaitė Lietuvos karino 

savanoris Al-
Urbonas studentams 

ir Mikužiui asis-

sveikinimai ir kai 
pasakė Lietuvos

iš ii.-iiijujii jaiųnijii Lietuvos 
draugų taip pat JAV kongres- 
ntanas Martin A. Russo, vienas 
ir antras savo nuoširdžiais lin 
kėjimais ir užtikrinimais susti 
prindami mūšų viltis dėl Lietu 
vos laisvės. Po to sekė neilga, 
bet labai turtinga prof. Dr. Jo 
no Puzino paskaita “Mūsų lais
vės viltys”. Rezoliucijų skaitė 
stud. Algis Jasaitis.

Po trumpos pertraukos buvo 
programos antroji dalis —kon 
certas kurį atliko solistė (so
pranas) -Genovaitė Antanaity- 
tė-Ugianskienė, D. Lapinakiui 
skompanuojant jausmingai pa 
dainuodama penkias lietuvių- 
mėgiainiausias dainas, ir Tė
viškes parapijos Jurgio Lamp- 
sačio diriguojamas, apie 60 bal 
sų, puikiai išlavintas choras, 
labai dariai sudainuodamas- 
sugiedodamas Lietuviais esame 
mes gimę, Amerikos Respub
likos Kovos Himnų _ (Battle 
Hymn of the Republic), Iš ope 
ros “Nabucco” Vergų Giesmę 
ir naujienų-staigmenų: komp. 
Vlado Jokųbėno solistei Ugians 
kienei ir Leonui Gružui prita
riant — pagal Mažosios Lietu
vos liaudies giesmių motyvus 
sukurtų kantata “Pranaše Di
dis”. Tuo minėjimas įspūdingai 
baigtas. jp

švi'l.iniikiit ja ruošia 
spl. Onoą Zubaviėienės solo 
dainų rečitalį kovo 7 d. Chl- 
cagos Lietinių T-autiniUose na
muose. . ’ ‘ aakompan^os Mani- 
girdas Md1| tjsl *

— SoL Oi Eli aš ko nie nė iš Phi 
ladelphijasf dą^vaps LKVS 

' rdo skyriaus 
ete balandžioruošiamam 

21 d.

menės kūrėjas 
fonsas 
Mažeikaitei 
t uoj an t.

Prasidėjo 
bos, kurias
general, konsule Juzė Dauž- 
vardienė, didis Lietuvos drau 
gas JAV Kongreso atstovas 
Edvardas Dervinskis ir vienas

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
s7

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

— Anatolijus Čepulis iš 
Bridgeporto apylinkės lankėsi 
Naujienose informuoti apie 
pakitimus socialiniuose įstaty
muose bei nuostatuose, taįp 
pat apie pensininkams teikia
mas lengvatas. Ta proga jis 
įteike Naujienų paramai pen
kinę ir $2 už kalendorių. A. 
Čepulis gerai moka rusų ir 
lenkų kalbas, seka jų spaudą, 
atkreipdamas dėmesį į randa
mas aktualijas.

— K. čiurinskas, St. John, 
patyręs apie Naujnienose at
siradusius laikinus sunkumus, 
atskiru laišku ątsiuntė 20 dol, 
linkėdamas kuo veikiau sun- 

1- <

kumus nugalėti ir užtikrinda
mas tolimesnę paramą. Dėkui 
už auką ir už nuolatinį bendra 
darbiavima. ' '

— Stasėj Racevičięoė ilgus 
metus svajojoj atidaryti vai
kams drąbųžŪĮ krąųįpvę ir tą 
verslo šakų ilgai studijavo, kad 
galėtų tinkamiau patarnauti 
savo klijentains, kurių didelė 
dalis VTą. Mėterviai, nes krautu
vė yra palotoje vietoje, 6237 
So. Kedzie ’Aive. Tar vienintėi 
lė tos rūšies lietuviška krau
tuvė. S. Bacevičiene'yfa veik
li Chicagos? lietuvių "visuome
nėj, ilgų laikų buvo ' Marquet
te Parko lietuvių parapijinės 
mokyklos Motinų klubo pirmi
ninke. Krautuvės didysis ati- 
darymas buvo sėkmingas. Krau 
tuvę 'ir naująją verslininkę gra 
žiai pristatė savo skaitytojoms 
Southwest News-Herald laik
raštis iliustruodamas nuotrau
komis.

— Irena SJanipnytė, Woods
tock, dirba vietos laikraščio 
redakcijoje, AL Zabąs yra The 
Intelligencer, laikraščio . kores
pondentas, Bėl]jeyįiĮe,;bnt. Jie 
yra baigę žurnalistikos, moks
lus. . .

— Sol. Vitas Gruzdis is New 
Yorko lankėsi Meksikoje su te-; 
atralų grupe, į- dalyvaujančia 
Puccini operos Tose a pastaty
muose. Jis Vaidino ir dainavo- 
Cavardosšįo 'rolę.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
R.«ikU Darbininku ir Darbininkių

COUPLE NEEDED to manage and 
maintain 31 flat apartment building 
— North Side. Apartment plus sala
ry. Must speak, read and write Eng
lish. Call 944-2525. -

RENTING IN GENERAL 
N u o m e t 
______ _ _ , _* * -*■ ’

' REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATC CQe SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

- _________r__ _____________ _ ________ _

IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI su 
baldais. Įėjimas iš gatvės. Šilima, 
šviesa. $80. 2540 W. 39thPl.

TeL LA 3-3797.

IŠNUOMOJAMAS švarus 3 kamba
rių viengungio butas su baldais prie 
gero susisiekimo. Tek LA 3-5625,

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

— Kazys 'Merkis, So. Bos
ton, Mass., žinomas šachmati-' 
įlinkas ir korespondentai, ket- 
virtadifenių vakarais V vai., 
praveda šachmatu treniruotes 
Lietuvių Piliečių D-jos patalpoj 
se.

DRAUGIJOJE
Metinį susirinkimą Suval

kiečių Draugija turėjo sausio 
23 dieną Chicago Savings Bend 
rovės patalpose; ten pat kovo 
26 d. 7 vai. vakaro Įvyks Drau
gijos sekantis susirinkimas. ,J'

Suvaikiečiii ‘Dr-jos valdyba 
šiems 1976 iftetarriš ’yrą? tokiai;

Leonas yąsilęvas-pirminin- 
kas; Helen yilkdis-vicepirmi- 
ninkė; Eugeniją Sfruugys: nu
tarimų rąstininkėi- Petras Vil-j 
keliš k asini hk^j/Efefųice žęm-j 
guliš - fiiiansųĮ.- ĮfasiihĮn^e U-Qna 
švirmickaš _ koutrolėš-’-raštihin;

Išmiršta Europos 
gyventojai

Kų tik paskelbtas Prancūzi
jos gĄ’vęntojų skaičius' parodo, 
kad nuo" gyventojų šuskaity- 
mo 1968 metais, iki šiol per 7 
metūš gyventojų padaugėjo iš 
49,iki 53 milijonų, tai yra 5.7 
nuošimčiais, bet tas padaugė
jimas: nėra natūralus prieaug
lis; o yrą imigracija iš užjūrių, 
kadangi iš Vidurinės ir Rytų 
Europos, išskiriant šiek tiek 
žydų, per daužau kaip 30 me
tų jokios emigracijos nebėra, 
nes soyietu ir jų.satelitų val
džioms- reikalingi baudžiau
ninkai-, dėlto visokia emigraci 
ja neleidžiama, .
. Beveik sustojo ir italų bei 
ispanųų emigracija; dabar imi 
grantai yra arabai, portugalai 
ir. negrai; juos pradedą sekti 
vietnamiečiai kiniečiai iš Sin
gapūro, pabėgėliai 'iš Laoso ir 
Kambodijos, malajięčiai ir kt, 
kurių geroka dalis atplaukia i 
Prancūziją ir nelegaliais ke
liais. f j/ ' : yi A :7

Prancūzijoje skaitoma virš 
4- milijonų -"miolatiHiij -gyven
tojų, kurie neturi' Prancūzijos 
pilietybės. Vai singumas ne 
prancūzių moterų sudaro 60 
nuošimčių Viso Prancūzijos 
prieauglio, kuomet prancūzės 
nebeturi laiko nei noro gimdy
ti. Visa suglaudus, išvada yra 
tat kad visas penktadalis pran
cūzų šiandienų 50 aiuošittičiu ir 
dątigiau kraujo^turi me praneū 
ziško. Prancūzijos prieauglis 
nuo 1964. mė tilt visą laiką krin
ta, o n Up 1974 metų pradžios 
krinta- l^fatrGf^kaii tąiį> kad

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

| VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
. 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

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

ATEITIS TIKRA
6 butu iškilaus' grožio gelsvas mū

ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. $66,000.

t

6 kambariu 15 m. mūras. Įrengtas 
beismantas su virtuve. Naujas gara
žas. Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti.

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

SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
netoli 55-tos ir Kedzie Avė., pusė bl. 
nuo bažnyčios ir mokyklos. Pilnas 
beismentas, karšto vand. šild_, gazu. 
žemi mokesčiai. Įkainuota greitam 
pardavimui: Tel. 737-8916.

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam
bariai, puiki vieta Marauette Parke, 
riraži vonia, naujas gazo šildymas. 
<521,000.

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

k ■* J

- - - K - - - -> —‘

' - ■ ' •

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

į
> 2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri sūdymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600. 1

MODERNUS f BUTU mūras ir 2 
Auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
*45,500.

SOPHIE BARČUS
RADIJO -ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
; - 1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

' . 1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
7 sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių 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 pavergtu lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos į 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 — $30.00, pusei metų — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Veblaitis, V. 
daugelis lietu

Jonas Liuter- 
atidarė

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS _______________________________

ADRESAS

— New Jersey ir New Y or- 
ko lietuviu komitetas bando 
isfeifffi lietuviška kolonija-siaru 
rinės Floridos Sunnv Hills apv 
linkeie. T komitetą jeina dr. J. 
.T. Štokas, kun. J. Pra fful Liekas, 
V. Mamaitis, J. 
Beleckas ir dar 
viu. ' ' C

— Danutė ir
mozai su partneriu 
Ocean Holidav Resort motelį 
taro Atlanto ir Lake Worth eže 
ro, Palm Beach, Fla.

— Proenix. Arizona, lietu
viai minės Lietuvos nenriklau- 
somvbos švente vasario 22 d. Pa 
baldos Saccek Hearth bažnv- 
čioie bus 11 vai., o pietūs ir 
minėiimas prasidės 1 vai. Uk
rainiečių salėje.

— Eva Miqonis išrinkta nau 
iai jsteictos Lietuvos vyčiu 
kuooos Amerikos sostinėje pir 
mininke, Juozas Simainis-vice 
nirm., Frances Gedra — sekr., 
Loreta Gaigalas — ižd. Visoje 
Lietuvos vyčių organizacijoje 
reiškiasi renesansas, gyvėja 
veikia. Lietuvos vvčiai yra 
daug nusipelnę supažindinant 
Amerikos gyventojus su Lie
tuvos ir lietuviu tragedija tuo 
jau po pirmosios okupacijos. 
Lietuvos reikalu jie yra para
šę tūkstančius informacinių 
laišku spaudai bei įtakingiems 
amerikiečiams.

saiką; Raginkina^< A>
kas, J. Stoškį^r J., Jurkūnas, 
K; JankąuškąšjjA; Bxokeyiciiis, 
K. Leševiči’usj J.; Sirųngys_ ir. J.' 
Rimkūnas ^7'^rabhešiai. j

Draugija piskyrė nuo savęsj 
$25 Amerikos; Lietuvių7 Tary
bai, kaip yra' daroma .kasmet. 
Kasininkas Petras Vilkelis pra 
nešė, kad švenčių proga buvo 
paskirtos piniginės dovanos 
spaudai, lietuviškoms v radijo 
valandoms ir;ligoninėse esan
tiems ligoniams kareiviams.

Priešmetinio susirinkimo pro 
tokolas, valdybos ir Rev. Ko
misijos praiiesimąi priimti; 
taip pat priimtą nauja Drau
gijos narė Marijona Errotis.

Frank Vaitkus susirinkime 
negalėjo būti yra ligoninė
je, taip pat Jobas Šulcą; taip 
pat buvo ligoninėje gera Drau 
gijos veikėja • Julija Sadaus
kas, bet dabaf jau yra namie.

Nariai prašomi pra nesti 
Draugijai savo adresą, jei išsi
kelia ar išvyksta, kitur. Ligo
nių lankytojas Cudonis pra
nešė, kad lanl|ė Oną Malakaus 
kas, bet jos nėrado. ). f.

O. Svirmickienė

čįųi; .vi&js 50;.tdltstahčiai^ iria 
žiau kaip už^ėi^ąi. -

krąštpbše įyra? panaši., A įiglij o-

FIGHT FIRES
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BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 

"NAUJnZNO«r TOKI GERIAUSIA

r

Telef.: HEmlock 4-2413 
/71S9 So. MAPLEWOOD AVE. 

te-y. - CHICAGO,-ILL. 60629

*

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
_ ^^Nuosav>j^ — kitur

BANGOR, MICH. RETIREMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
yood land blacktnn road. Bus 
«^rvic^ to schools which a^° >ss 
than 2 aww — ^oth elemen
tary and high school*. Fir trees in 
front nf house and other shade trees. 
$20,000. Taxes onlv $126 yearly.

Tel.: 616 427-8766.

‘ mflio,’ o l97&^rnetafe Įlri- 
sibijoma-'lad vietoje prieatig- 
lio bus deficitas,- tai yra miru
sių bits dąugiaū ;kaip gitnušių'. 
Vakarų; Vokietijoje situacija 
dar blogesnė.

Panaši situaciją ir ši&urės 
Europoje — Olandijoje, Dani
joje jr Skandinavijoje, net -Ai
rijoje; pietų Europoje — Ita
lijoje, Ispanijoje ir Portugali
joje. Viose toše šalyse prisibi- 
joma prieauglio deficito} ka
dangi moterys nebenori vaikų 
turėti daugiau kaip iki divie- 
jų,. Prancūzų tautybės žmonių 
|700 metais skaičius sudarė 10 
nuošimčių viso pasaulio žmo
nijos, b dabar besudaro pu
santrų nuošimčio. Azija, Afri
ka, Pietinė ir centrinė Ameri
ca tebegimdo be skaičiaus. 
Sovietų Rusijoje vaisingiau
siai dauginasi didžusiai, įsisų- 
moniję misiją dauginti rusų 
nuošimtį pajungtose ir paverg( 
tose kitose tautose; pavyzdys, 
yra Kazachstanas Azijoje, kur 
grynų rusų jau priskaitoma 53 
nuošimčiai.

šiaurės Amerikoje Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje 
prieauglio produkcija lenkty- 
niuoja tarp juodžių, portorikie 
čių ir meksikiečių. jpr.

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

(Pr).

Brangvnybės, Laikrodžiai, Dovanos 
; visoms^ progoms.

>237 WEST 63rd ST, CHICAGO 

Telef. 434-4660

D {džiausiąs kaiIių 
pasirinkimas ( 

pas vieninteli 
lietuvį kailininką

Chicagoje -— 'fa**

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicązo, Ill. 60601

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

M. A. š : M K U S
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

— 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.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, alr-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

(Pt).

HOME t

Call Frank Zspolis 
3208 yt W. 95th St. 

GA 44654

D t M E S I O 
M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

1

PIRKITE JAV TAUPYMO tONUt

SKAITYK IR RITAMI PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

SKAITYTI ■NAUJIENAS” 
SKAITYK IR KITAM PATARK




