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LENKIJOS DARBININKAI NERIMAUJA
>• T • • • ’

Šiais metais pasireiškęs Lenkijos darbini nikų nepasitenkini
mas komunistirrio rojaus gyvenimu, kaip rašo lenkų laikraštis 
Dziennik Zpiazkowy, ypatingai buvo išbujojęs Gdynėje — Štoczni 
(idanskiej. Esą, neramumai buvo apėmę ne tik darbininkus, bet 
įr_techniškąjį personalą ir raštininkus, net įmonių administraciją.

Sąmyšis minėtoje vietovėje 
buvo didelis. Komunistinis vals-, 
tybės aparatas pasimetė ir neži
nojo kaip pasielgti. Milicija bu
vo paruoštyje, bet paskutinėje 
minutėje pavyko įkaitusius dar
bininkus apraminti. ’■ /

Į neramumus buvo prisidėję 
visų. Gdynės įmonių darbininkai 
ir net miesto visuomenė. Trauki- 
nių susisiekimas buvo visiškai 
nutrauktas.

Apraminus darbininkus ir at
slūgus įkarščiui, buvo pradėta 
atleidinėti darbininkai iš darbo, 
negalėjo įsidarbinti. Atleistų iš 
darbo darbininkų skaičius sie
kė 600’asmenų. ; '

Ragina padėti 
pasaulio ūkiui 

atstatyti
PARYŽIUS. — Ekonominio 

bendradarbiavimo ir išvystymo 
organizacija praneša, kad alyva 
išvežančių šalių finansų minis-4 
teriai susirinks Vienoje, Aus
trijoje, svarstyti 800 mil. dol. 
pašalpos reįkalą neturtingoms ir 
ekonomiškai atsilikusioms vals
tybėmis. Papildoma pašalpa ne
turtingoms valstybėms išvežan-

nusprendę Qataro konferencijoje, 
kurios metu Alyvos kaina buvo 
pakelta 15% iki 1977 m. vidurio.

M. Yeganeh, pašalpos fondų

kad įsikišus Lenkijoje rusu ka- pašalpa ar pagalba neturtingoms 
riuomenei, Lenkijos darbininkai valstybėms tesiekia vieno pro- 
ir kiti virstų partizanais irpa- cepL0 3'YIOO, arba 1/10 OPECo 
šėlusiai kovotų prieš rusų jėgas.
Maskva viso to nori išvengti, nes 
ji žino, kad panaši padėtis yra 
visuose rusų okupuotuose kraš
tuose. ■: :

’ -------------------------------------

Išvogti ČIA 
dokumentai

‘ WASHINGTONAS. —
z r J rife, ,

anksčiau ČIA agentas E/ F. 
Moore, prisivogęs iš CIA slaptų 
dokumentų bandė, juos parduoti 
rusams už 200,000 dolerių.

FBI, matyti Mpore sekusi, jį 
suėmė ir, padariusi jo namuose 
kratą, rado dėžių Su išvogtais 

' ČIA dokumentais. Prie dokumen
tų dėžėje rasta lydraštis, rašy
tas rusų pasiuntinybės žmonėms, 
kuriame sakoma, kad rusai gali 
gauti tups dokumentus, įskai
tant ir pavardes slaptų Ameri
kos agentų bei jų slapstymosi 
vietų, pranešėjų.

FBI tačiau tuo tarpu nežino ar 
lydraštyje siūlomos žinios yra 
jau perduotos rusams.-.

Suimtasis, anksčiau buvęs ČIA 
agentas, 56 metų Moore, CIA 
tarnyboje išbuvo 22, metus. Jis 
iš tarnybos pasitraukė 1973 m. 
Jis suimtas ir patupdytas Mont
gomery apskrities kalėjime, Ma- 
rylande.

Buvęs

teikiamos pagalbos. /-
’ Ekonominio bendradarbiavimo 
jr'iŠvystymo ofganizaęija OECD, 
pabrėžia,-kad didėjarrti infliaci
ja ir prekybinių balansų skirtu
mas tarp trijų ekonomiškai 
stipriausių^ šalių Tr- silpniausių, 
įskaitantBritaniją, Italiją,Pran- 
cūžija ir Kanadą, yra daugiausia 
sukeliąsnerimąreiškipys.OECD 
ragina JAV, Vakarų Vokietiją 
ir japohiją labiaų paremti eko- 
nomiškai ^silįfc^ius krantus*."

OECD pranašauja, kad atei
nančiais metais infliacija Ame
rikoje padidės 5.75%, Japonijoje 
7.25% ir V. Vokietijoje — 4%. 
Visur kitur Europoje — 10%. 
Bedarbių skaičius' Japonijoje ir 
Amerikoj^ pasiliks nepasikeitęs, 
bet Europoje nežymiai bedarbių 
padaugės. c

Prez. Carteris
pasirinko *

PLAINS, Ga. — Prez. .Carte
ris dar prieš šventės pasirinko 
buvusį gynybos sekretorių J. R. 
Schlesingerį energijos tvarkyto
ju, T. C. Sorensen’ą CJA direkto
riumi ir J. Califano — vedėju 
švietimo fr šalpos departamen-

Kalifornijos žemė yra pati derlingiausioii tomatėms/auginti. Kalifornijos ūki
ninkai ir pramonininkai pasigamino tokias priemones tomatėms_ auginti ir _nurinky 
ti, kokiu niekas kitas neturi. Paveiksle matome Kalifornijos ūkininkus, moderniomis 
mašinomis renkančius tomates. Kalifornijos ūkininkai vietomis išsiaugina tris to- 
mačiy derlius. Daugiausia Kalifornijos tomačiu kenuojama, nes vietos gyventojai jų 
nesuvalgytu . h >

KOMPAKTUOS CENTRO KOMITETAS
PATUPDYTAS KALĖJ1MAN

Balsuotojai pareikalavo patikrinti balsus 
ir oaskelbti tikrus davinius

MADRIDAS, Ispanija.— Praeitą antradienį Ispanijos policija 
suėmė komunistų partijos sekretorių Santiago Carrillo, nuvežė į 
kalėjimą ir raštinėje klausinėja apie jo veiklą nuo pilietinio karo 
pabaigos. Kartu, su sekretorium į policijos rankas pateko kiti 
7 ispanų komunistų partijos centro komiteto nariai. Policija buvo 
gana gerai ir tiksliai informuota, nes jai pavyko suimti centro 
komiteto narius posėdžio metu.

Ketvirtadienį mokyklinis jau
nimas, 
suruošė 
darni paleisti Santiago Carrillo. 
Pačiame miesto centre demons
trantai nesutiko policijai pasi
duoti ir atsišaudė. Susirėmimai 
kėliose gatvės vietose tęsėsi iš
tisą valandą, bet policija nera

mi uolius suėmė ir padėjo už gro
tų Jie privalės aiškintis, kas 
juos kurstė kelti nerimą sosti
nės centrinėse gatvėse. Komu
nistai reikalauja, kad amnesti
ja būtų taikoma ir komunistams

Mirus diktatoriui Ffantkui, 
daugelis tremtinių grįžo ir pama-

WaSHINGTONAS. — Naujo vifšininko/pirmomis dienomis’ Jamaikoje įvykę gruodžio 15 
visi jo žinioje tarnautojai paprastai'susigūžia tyliai suglaudę ausis; ’ 

■Taip ir šiuo kartu, paskyrus viršininku ČIA Teodorą C. Sorensent’ą 
čia tarnautojai mano, kad jis neturi jokio patarimo slaptosios 
žvalgybos reikaluose.

Jis yra tik teisininkas ir pra
kalbų kūrėjas bei raštininkas. 
Bet K. O’Donnell, kurs prez. Ken- 
nėdziųi pasirenkant kabineto as
menis buvo sekretoriumi-,, sako, 
kad .Sorensen’as . yra gabus žmo
gus ir jis. CIA jau pažįsta nuo 
kiaulių įlankos invazijos laikų.

Prez. Carteriui pasirinkti ■ So
rensen’ą ČIA viršininku grečiau- 
slai-padėjo viceprezidentas Mon- 
dale, nes Šoręnsen’as yra demo
kratas, kas svarbiausia, ir prez. 
Kennedžio laikų žmogus.

dokumentus
h ČIKAGA
mas gruodžio 23 įsakė Čikagos 
miesto administratoriui M. K. 
Sain’ui apsaugoti visus dokumen
tus liečiančius kaikurias Čika
gos grupes, kurios buvo šnipinė
jamos.

60 Čikagos grupių, įskaitant 
Amerikos civilių laisvės uniją 
ir sąjungą užbaigti priespaudai, 
iškėlė Čikagos miestui bylą, at
sakovu patraukdami-jau dabar 
mirusį mėrą Daley.

Federalinis teis-

Alyva tolinasi nuo 
Amerkos krantu

Liberijos tanklaivio-Argo Mer
chant išsiliejusi alyva pradėjo 
visu 100 mylių ilgiu tolintis nuo 
Amerikos krantų; Ją tolyn neša 
pasikeitęs vėjas. Amerikos pa
krančių žvejai pradeda atsikvėp
ti tai matydami. Jie tikisi, kad 
atsitolinusi alyva ndpadarys daug 
žalos žuvininkystei George Bank 
salų rajone.

Amerikos pakrančių sargyba 
sako, kad dabar jau alyva nebe
terš Amerikos paplūdimių, bet, 
visdėlto, ji kur nors turės išlip
ti į kratą: Islandijoje, Angli
joje ar kur nors kitur.

1 r " t Y

Nedidelis skaičius paukščių 
tėra išgelbėta nuo alyvos. Gam
tininkai mano, kad sušalusi ir 
sukietėjusi alyva gali skęsti j 
vandenyno dugną ir tenais su
naikinti mikroorganizmus, ku
riais žuvys minta.

d. rinkimai suteikė vyriausybės 
partijai ir jos ministeriui pir
mininkui Manley nepaprastą pa
sitikėjimą ir lyg kelrodį, stipriau 
susirišti su Kuba. Amerikai ne 
tiek rūpi Jamaikos draugystė su 
Castro ideologinėje plotmėje, 
kiek jai rūpi investuotas ame
rikiečių kapitalas. Jamaikoje 
virš bilijono dolerių.

Be to. Amerikos aluminijaus 
pramonė gamybos reikalams 
apie 60% žaliavų — bauksito 
— įsiveža iš Jamaikos. Antra, 
Kubai suraudonijus, Jamaika 
pasidarė amerikiečių turistu Me
ka. Viskas tas baigsis ir įdėti 
amerikiečių kapitalai Jamaikoje 
žlugs, jai pasidarius antrąja Ku
ba. ’

' Sakoma, kad ministeris pirmi
ninkas Manley nėra komunis
tas, bet jį draugauti su Castru 
verčia pačios valstybės gyvenimo 
aplinkybės: valstybės prekybi
nis balansas suvedamas su nuo
stoliais, 27% bedarbių, teroriz
mas atbaido turistus ir verčia 
užsienio kapitalą bėgti iš Ja
maikos. JAV Jamaikoje ir visa
me Karibų jūros regione vis 
daugiau izoliuojama, reiškiantis 
liberališkai srovei.

amerikiečių b-vės
Amerikos Borg-Wamer bend

rovė paskelbė, kad ji mananti 
parduoti 2 milijonus naujų ben
drovės akcijų. Jas žada nupirk
ti už 63 mil. dol. privati, vokie
čio Bosch GmbH kompanija, 
esanti Štutgarte, Vokietijoje, bet 
savo skyrius turinti visame pa
saulyje ir net Ulinojuje. Tuo bū
du Bosch GmbH įsigytų Borg- 
Warner bendrovės 10% nuosa-

- _ vybės.^>-
arri. t Fortune žurnalas įvertina Bo- 

scho kompaniją -67-toje vietoje 
( visame pasaulyje. 1975 m. Bosch 
j išpardavė savo gaminių už 2,966 
bil. dol., padarydamas 55.8 mil. 
dol. pelno.

Bosch įmonės samdo 103,000 
darbininkų ir tarnautojų. Jos 
gamina daugiausiai automobilių

Ho, bet jis neturėjo drąsos užsi
registruoti. Madridęn atvažia
vęs, jis gyveno nelegaliai ir ban
dė pasinaudoti laikinomis lais
vėmis, kad suorganizuotų komu
nistų partiją, bet jam nepavyko. 
Ispanijos amnestija taikoma vi-1 
siems, politiniams kaliniams, iš- Į 
skyrus tuos, kurie dirbo sve- smulkias dalis. Taipgi gamina 
timai valstybei. Sekretorius Ca- namų apyvokos gaminius, tele

vizorius, radijo aparatus, foto 
aparatus, pakavimo mašinas ir 
kitką.

Alyva iš Kanados 
smėlio

Kanados Albertos provincijo
je, kaip ir Amerikos Kolorado 
valstijoje,. yra didelis plotai de
gančio smėlio. Iš jo išgauti aly
vą pasiryžo Stanard OH Co. kar
tu su kanadiške Amoco Canada 
Petroleum Co.

Manoma, kad 1980 m. iš to 
smėlio bus gaunama per dieną 
1,000 statinių alyvos. Pradžiai 
Standart Oil Čo. reikalui skiria

Gandi puola 
komunistus

Indijos ministerė pirmininkė 
Gandi pirmą kartą po vienuolikos 
valdymo metų pradėjo pulti ir 
kritikuoti Indijos komunistų par
tiją, kai Indijos komunistai pra-

Bus mažesnis derlius
Prez. Carteris, paskyręs Schle

singerį energijos viršininku, pa
reiškė, kad Schlesingerio užda
vinys suorganizuoti energijos 
departamentą ir išdirbti energi
jos taupymo būdą bei surasti 
naujos energijos šaltinius. Pats 
gi Schlesingeris sako, kad jo 
«9odu bus atpalaidoti Amerik, "«• "“.J"”1?“ P1?"
— dėjo pnkaišioti mmisterei pir-nuo užsienio alyvos.

Prez. Niksono laikais Schlesin- 
geris tarnavo Baltuose Rūmuose 
biudžeto viršininku, buvo pirmi
ninku energijos komisijos, virti, 
ninku i 
galiau gynybos sekretoriumi, iš 
kur jį prez. Fordas pavarė Ki- 

| Zingerio paveikti*.

mininkei, kad ji sukanti j deši
nę.

energijos komisijos, virti-
slaptosios tarnybos ir pa- 
gynybos sekretoriumi, iš ORAS MSmD

Snigs, šaltas ' t
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:25 >1976 O.

Pentagonas statys 
helikopterius '

WASHINGTON AS. — Penta
gonui nutarus gamintis didesnį 
skaičių naujausio tipo ir labai 
judrius helikopterius, pavedė tą 
darbą atlikti helikopterių tobu
linto j ui firmai Sikorsky Air- 
kraft Division of United Tech
nologies. Helikopterių gamybos 
sutartis pasirašyta 3.4 bil. dol. 
sumai. Minėta bendrovė laike 8 
metų turės Amerikos armijai pri
statyti kelis šimtus helikopterių.

Helikopterių statybos sutartis 
suteiks darbo mažiausiai 2,000 

(asmenų Connecticut© valstijoje 
'ir šešiems šimtams Pensilvanijo-

WASHINGTONAS. — Ame
rikos ūkininkai 1975 ir 76 me
tais priaugino daug grūdų ir tu
rėdami (jų perteklių ar numaty
dami jų kainų kritimą, šį rudenį 
pasėjo žiemkenčių 3% mažiau 
ir pavasarinių javų numato au
ginti 8% mažiau. Be to, žemės 
ūkio departamentas sako, kad 
šių metų ruduo buvo žiemken
čiams persausas ir, nesant snie
gui, jiems gali pakenkti žiemos 
šalčiai. 1977 m. javų derlius, 
esą, pasieks tik 1,438 bilijonus 
bušelių, palyginant tai su 1975 
m. derliumi, kuomet grūdų bu
vo prikulta 1,658 bil. bušelių ir ’ ir šešiems šimtams Pensilvanijo- 
__ _ • 1,866 ML bušelių. Je.

rrillo ne tik gyveno Rusijoje, bet 
ir dirbo sovietų imperializmui. 
Jis negalės pasinaudoti paskelbtu 
amnestijos įstatymu. Jis netai
koma Maskvos agentams. Pilie
tinio karo metu Carrillo buvo 
komunistinio jaunimo vadas. 
Jeigu Ispanijoje atsiras komu
nistų, nepriklausančių nuo Mask
vos, tai jiems bus taikoma Am
nestija, bet svetimos valstybės 
agentams amnestija netaikoma.

Ispanai nepritaria komunis
tams ,bet jie nerodo dide
lės simpatijos ir fašizmui. Ne
dideliame Consuegra miestelyje 
gyvena apie 7,000 ispanų. Pra
eitų rinkimų metu Consuegra 
buvo vienintelis miestelis, sto
vintis netoli Madrido, kurio gy
ventojų dauguma pasisakė už _____ _____
Franko įvestą fašistinę diktatu- iki 1977 m. sausio 3 d. 
rą. Kelių senų namų ir 9 ma
lūnų miestelio gyventojai buvo/Vės. yra optimistiškti nusiteiku- 
atsiklausti, ar jie nori rinkimų sios, kadangi jos mano, kad 
ir parlamento kuris tvarkytų j 1977 m. pradžioje automobilių 
krašto reikalus, ar nori pasilikti bus parduoda dar didesnis skai- 
įprie esamos tvarkos. Už “esamą <ęius. 
tvarką” buvo paduoti 2,909 bal- J 
sai. už laisvus rinkimus bei par-| 
lamentą buvo paduoti 2,371 bal
sas, 253 įmetė baltus lapelius, 
o 21 sugadino savo balsus.

Consuegros gyventojai nega
lėjo pakęsti tokių rinkimų davi
nių. Tai buvo vienintelis mies
telis, pasisakęs už fašizmą. Mies
telio gyventojai niekad nebuvo 
fašizmo šalininkai. Jie pradėjo 
rinktis miestelio aikštėje ir rei
kalauti dar kartą patikrinti pa
duotus balsus. Kai miestelio me
ras Dr. Pedro de Albacete, val
džios paskirtas, atsisakė tikrin
ti balsus, tai gyventojai pradė
jo reflcaliuti jį pakarti. Jie su-

Didelis auto 
pardavimas

DETROITAS. — Automobi
lius gaminančios bendrovės pra
neša, kad šiais metais jos parduo
da daug automobilių. Ypatingai 
geras pardavimas buvo gruodžio 
mėnesyje, kurio metu buvo par
duota auto mašinų 32.5% dau
giau už pereitų metų tuo pačiu 
laiku. Bet. visdėlto, nežiūrint 
gero automobilių pardavimo, be
veik 750,000 darbininkų, dirban
čių automobilių gamyboje, bus 
atleisti “atostogų” mažiausiai

Automobilių gamybos bendro-

’ degino klebono automobili, o mie
sto meras pats pabėgo.

Tada minios priešakin atsisto
jo , vaistininkas Antonio Lopez 
Portillo ir pareikalavo tuojau 
patinkrinti Consuegra gyvento
jų paduotus balsus. Tuojau bu
vo nustatyta, kad šešių mieste
lio apylinkių balsai visai nebuvo 
pridėti prie balsavusių skaičiaus. 
Viešai buvo paskelbta, kad Con- 
suegros gyventojai pasisakę 
prieš fašizmą ir kad fašistais jie 
niekad nebuvo. Dabar kelios 
valstybės komisijos tikrina, kaip 
buvęs meras galėjo taip leng
vai klastoti paduotus balsus. s
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Girdėta Kctlas^o yergy darbo lageryje į -

Ekonomistas Jonas Dūda, ne- 'r Jono aiškinimais širdies' 
partinis, tyiiai ir uoliai darbav©- n ^.-davimais nebuvp įvertinta*. į., > 
si Kijevo miestą komunalinio Įsakymas yra Įsakymas- at- 
maitinimo valdyboje planuotojo 
pare gose. 1939 HieUįs. po vo
ki sčių-sovietų įtakos sferų pa- 
slskif.'t-mo, Kijevo miesto Kem
in •..vaidybos kadrų skyriuje 
ėmė knkytis NKVD aparat.i- 
k?i 1 e.ži! rėžanti tarnautojų as- 
n e. ūies tylas i ■ vestu.ijLoda
nti charakteris tikas, gana ilgai 
cit uit-ukdavo. tu dienomis by
lomis neilgai teužgaidavo, ki
tas atidėdavo į šalį, .ateityje nuo
dugniau perstudijuoti, su tre- 
čiomis'gi, nuodugniai jas studi
juodami vietoje, užtrukdavo iki 
pusiaunaktų. Pasak patarlę ir 
“s.enos turi ausis”, nors enka
vedistai šiame “i 
me 
fi-.’.encia’iai 
pasklido girdai, kad Dūdos pavar- 1 Tarybų šalyje, visai nėra. 
J.ė, bylas tikrinančiųjų dažnai: Dūdų vaikai: Jurgutis II-os,

I Mortutė 9. Onutė 7 metelių, 
; kiekvienas savaip pergyveno šį 
i nevisai jiems suprantamą šei- 
įmoje įvykį.

NKVD Įstaigoje Jonas gavo 
reikiamų instrukcijų ir netru

nkąs jau darbavosi Lvove, čia
.įskas jam bu ve .neįprasta.-La
biausia — lenkų mandagumas.

i -Jam einant koridorium į Į 
I kambarį, sutikti tarnautojai ir 
i užbėgdavo už akių ir atidarydavo į 
ji einama.kambarį duris. Tokios ' ■ .
1 • • ramybes:

sakė jam.
Jono žmona tokios naujienos 

taip staiga užklupta, stačiai 
pasimetė. :š vienos pusės, be
ruošiant vyrą kelionėn nebuvo 
nė kurio gaio griebtis: skalbiniai 
su ė.ėti drabužiai taipgi re 
tvarkoje o ką išvykstančiam 
dėti maisto?... Iš kitos pusės 

ją jaudino šeimos perskyrimas 
neribotam laikui. Kartu ji puo
selėjo viltį — ką nors reikalin- 
giausio iš tenai įgyti., Jų skalbi
niai ir drabužiai vįskas taip 
sudėvėta, po (tris kartus jau 
versta, lopyta —f lopas ant lopo,..’ 
Gi iš Lenkijos grįžtantieji atsi-

liekanos. Paveiksle matome imperatoriaus Adrijano 
šiandien virtusius griuvėsiais. Rūmų rūsiuose yra ka-

Senosios Romos liekanos. Paveiksle matome imperato? 
statytus rūmus, šiandien virtusius griuvėsiais. Rūmų rū 

... tąkombų, kuriose slapstėsi krikščionys.

VIKTORAS VYTENIE’HS

Naujoko atsuninipiai . p

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys) ;

Atlikę tą švaros veiksmą skaniai pasijuokia ir eina 
kitam kojų tikrinti Tai tikrai buvo šaunūs vyrai, gra- 

Į žiai sugyvenome ir po tokio ilgo laiko yra malomr juos 
prisiminti. Tai buvo šposai paįvairinimui kasdieninio 

; gyvenimo. Bet teisybės vardan tenka pasakyti, kad buvo 
i ir tokių kadrinių, kurie užgulę naujoką be pasigailėjimo, 
I durtuvu jo padus tarkuodavo, o tas vargšas rėkdavo 
, kaip skerdykloje piaunamas jautis. Ir tarkuodavo šva-

i jas prausykloje nusiplaudavo. Tai buvo iš senų laikų už
silikusi akloji drausmė. '

Kadra
. .. - ... Sudundėjo rajonas ir jame pasirodė mokomoji kuo-

veza labai silpną ligonį, kad jo egzaminų buvo išvykusi pamatyti Kauną-
nekalbintų ir netrukdytų jr, taip Og

kareiviai vaikščioja. Kai jūs šitaip išmoksit vaikščioti-

užpaslaptinta- veža puikiausių baltinių, drabu- valdininkai graibstyte viską iš-<
- • ■« 1 i i rrroh bie-F A iHn Inkinn L-orl z»7o m’o

įstaigoje, tačiau J bai reikalingu daiktu kuriu čia/kas buvo labai pigy, bet šis tas Tarybą šalyje nuskurę, kie.kvie- nekalbinty ir netrukdyty ir, taip 5 . , i • i •! ū iJSMgje, U re.Ka.ngu uaurku w Seni karemai_mus pasisauke ir sako-paziurekite^ąj^
iš trijų kambariu iš anksto (su- progą laimingąjį‘sveikino; kiti'kelio stotį. JŠ yeiėjo į vagoną, kareiviai vaikščioja. Kai jūs Šitaip išmoksit vaikščioti, 
prantama, ne be NKVD žinios) j net pavydėjo. AtsisveikinimoJ per geležinkelio bėgius, vengda- tai būsit vyrai. Tikrai, žiūrėjome akis išpūtę, dar tokio 
jam buvo paruoštas, jaukus, švą- proga suorganizuota išleistuvės J mi smalsių žvilgsnių, “ligonį" ____________  __ _ Į y____
rus, su visais patogumais. Gy-; ir gerokai “nugerta ’. Deja, iš- veste vedė. Kadangi “ligoms” sukiniai, Yygiarimas,’ kad”net miela pažiūrėti. Galvojo- 
„mr>v cnVnmn t'<1_ vykimas, kaip matysime, nenu- nesiteikė kojų lankstyti, tai vie- ; "

matytai susitrukdė.
. Iš nakties po išleistuvinio “nu- 

gėrimo” Joną rado lovoje negy
vą. Draugai susirūpino kas da
ryti? Telegrafavo velionio naš
lei — kur laidoti? Buvo-labai 
paprašyti lavoną parvežti Kije-i , , , ... ..■ . . . . .. dintas tuščiame vagono kupė,van, kur ir gimines, nes jiems ts ’

e-| čia išvykti neleista. Bet kaip tai

skyriuj darbavosi labai kon-'žių, kitokių namų apyvokos la- graibstė, juo labiau, kad čia vis-

jive minima.
Žinantiems sovietinę santvar- 

k’ąjr ęnzavedlstų galią, aišku, tik 
visai be nenų Imogus, žino
damas savo pavardę dažnai mi 
rint, galėjo nesijaudinti. Natū
ralų kad ii* Joną tie girdai jaudi
no: kas galėjo žinoti tą pavar
de susidomėjimo priežastį ir, 

s va: blausia, pasekmes?!...
Greitai viskas paaiškėjo. Joną 

Dūdą iškvietė kadrų skyriun ir 
paskelbė, kad tom pat pareigom 
Tvovą. Vykti tenai privalo vie- 
j’s nuo tuojau perkeliamas Į 
lovą. 5'ikti tenai privalo vie
nas. Deima turi pasilikti Kijeve.

■ 1XUO.

kitą I

pagarbos savo gyvenime jis dar 
nebuvo patyręs, tai. nors ir.keis
tai atrodė, bet savotiškai malo
niai kuteno jo savimeilę. Mies- 

Paėi uosti duota 2.4 valandos ir to parduotuvėse, restoranuose, 
tiksaai nurodyta išvykimo ya- 
Ifcuxi.a. Jokie motyvai, jokie pra- 
šytnai bei aiškinimai nebuvo 
pi įimti dėmesin. Instrukcijų 
gauti Įsakyta nuvykti j -Lįp.kį 
(Kije vo- įmesto da įs) NKVD 
įstaigon, kurion Įeiti, .kartu su 
kelialapiu, įam įteiktas ieidmas.

lima nemaža ką 
draugam ir pž

venk ir norėk, kaip sakoma. Ta-.., 
čiau... su juo turėjo gyventi dar 
du kita jauni vyrai, taipgi švie
žiai iš Kijevo atkelti. Vienas jų, 
kaip muzeologas, turėjo darbuo
tis Ukrainos' meno muziejuje, 
kitas, chemikas cukraus pramo
nės treste. Netrukus visi 3 susi
draugavo ir gražiai kartu-gy
veno. Tik širdis Jonui nedavė1

Kartą jį ištiko prie-į 
^uolis. Kelias dienas nenuėjo 
įstaigon, manė, kad bus “po vi-, 
sam”. Prityręs gydytojas jį at
gaivino, o sustiprėjus,išrašė ati-' ' 
tinkamą pažymėjimą ir Jonas .ouvo erdvu, svaru, įrengimai i .. ., ■ .. .... , . l x pa.e.igve:e vėl gruo carban. Ben--gražus, patogus, o patarnauto- 

j ų paslaugumas, mandagumas, 
lyginant su sovietiniais, stačiai

• te ano jį.
• Nors Jonui čia atvykus visur 
jau -buvo apytuščia, nes anks-; 
čiau atvykę komandirai ir kt. į d

dragyventojai, Jono, ligos neėmė 
rimtai galvon ir greitai pamir- 

įšo.
Vienas jų gavo kęmąndiruo-

1 c i i Kije.ą. Koks tai lįūyo.
-mas!.-.. Juk važiuojant ga-

1Z” Diagonal COLOR
#8%

Or With $20,000
And your money grows to 

K S21.024.81 in 1 year.

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

Or With 51 0,000
And your money grows to $10,691.09 in
1% years. «

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 
2’A years.

WHILE YOU EARN 6% % to 7% % 2U
' ' < ' ' ' « nN OC»R'SPE6AL ACCOUNT

§1,500
You can have this 17" 'RČA XL-100 
COCO^TV. . .and your jnoney throws to 
$1,997 in 72 months.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Bernote Control. . 
.and your mdney grows.to $1,695,54 in 72 
months. \ r ,/

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.S6Jn 
27? years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 A 
in V/i years. ~ .

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

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
in thn xxOMm for wrn» of c»rt/f»c*te From your deoocit. deduct the cost of the item, but the interest you eem pers 

for H g*veN you en edAwei yen of 6 M % to7* % dn ydur tufl deport. Feders reęuiafons repute substentiel inmnet penehy for earfy 
wfrhdrterel' * -

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

M«IN Of Free 82<5 SOUTH WESTER* IVEMUE.CHICAGO, ILLINOIS $0636 TELEPHONE: 476-7575

ALMKIA (XHCT 
>34 WESTMOATM AVE MJ E 
OCaGO HUMOS 
TELEPHONE aM-3113

DCS Pl AtNES OEHCE 
•Os owossWf 
O€S Pt<INES »t UNO'S 
TELEPHONE P97 0720

” žygio rajone nebuvome matę. Tvirti žingsniai, švarus

mė, kad dar teks gerokai pasispausti iki mes išmoksime 
taip vaikščioti: .. ' '

Mokiniai atsiskaitė su mokomąją kuopa ir. tuojau

nas kairę, kitas dešinę jo kojas 
spirte paspirdami, nudavė vis 
lįk ligonį patį “žingsniuojant”. I 
Per tuščius atsarginių ' bėgiu .v , - ~ , r ■, . - .
tarpus, paskubintu būdu, Joną ^zo f savo Sugnzo musų kuopos busimasis
stačiai, vilkte perveikdavo. Tuo kadras. Tai būsimieji musų instruktoriai, jaunesnieji 
būdu “ligonis” Jonas buvo įkur- vadai, kurie mus mokys ir auklės.

įvykdyti? Įvairiais kanalais bu
vo patirta, kad NKVD išvežti la
voną leidimo meduos: Kaip sa
koma: ‘ nėra padėties be išei
ties”. Gerieji draugai sukombi
navo velionį vežti neoficialiai,

(Bus daugiau)

Telegrama prez 
Fordui

' draugas “ligonį” palydės, o ar
tėjant prie Kijevo bus galima 
paskelbta, -kad ligonis kelyje mi- 
rė. Abir draugai sutartinai veik-’

■ . ■ Ui Ji
darni, išdirbo detalų transporta- 
cijos planą. Sužinojo ant kurių 
■bėgių traukinys Lvovas, Kije
vas, prieš išeinant; stoyL Suži- ___ .....
no jo; kada traukini palydinti bri-įfdžio 4^5 ;<L d 
gadd repkasi tarnybon,-nupirko' 
reikalingus bilietus, . surado - va
gono palydovą ir paaiškino jam, 
jog veža sunkiai sergantį ligo-. 
nį, kurį iš anksto, kol dar ke-

Vyriautio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Seimas pasiun
tė Prezidentui Gerald Ford 
šio turinio sveikinimą, dr. Kęs
tučio'Valiūno pasirašytą:

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Seimas, susirin 
kęs savo sesijos. 1976 m. gruo

viai nesigrūda

C., Įgaliojo ■ mane perteikti 
Tamstai, Pone Prezidente, mū- 

rdžius sveikinimus ir 
padėką už Ambasadorių Wil
liam Scranton ir W. Tappley

Atėjęs kuopos vadas išrykiavo kuopą būriais ir sky
riais ir prasidėjo.,kadros -skirstymas. Mano skyriaus kul-

pinskas. Jis mėgo sportą ir praktikavo bėgimą.. Pasiliuo- 
savęs iš kariuomenės gyveno Marijampolėje ir reiškėsi 
šauliu veikloje. Neilgai pagyvenęs mirė ir buvo palaido- . 
tas .Marijampolės parapijos kapinėse.

Mano skyriaus skyrininku buvo paskirtas eil. Kuz
mickas. Pirmojo būrio būrininko pareigas ėjo eil. Rau- 
bertasj kilęs iš Švėkšnos. Jis buvo daihninkas-mėgėjas, 
tai gražiais paveikslais padabino B kuopos į kareivinę. 
Vėliau iš būrininko pareigų- buvo atleistas ir paskirtas 
instruktoriumi į mokomąją kuopą-

Dalinai susipažinus su būtinos ^tarnybos kadra, 
tenka prisiminti ir kitus buvusius -minė tiesidginlus vir- 
šininkus. .6 kuopos ūkvedžio pareigas ėjo' liktinis vyr. . 
psk. J. Štreimikis. Kuomet nebuvo, daugiau liktinių pus
karininkių, tai jis viršilai padėdavo tvarkyti rikiuotės 
reikalus- Vėliau jau užsitarnavo viršilos laipsnį. Kuopos

A. JA. - T-. . V a.

.. y^°.nI1??nJa’) Bennett stiprius įr ryktingus viršila buvo vrsl. J. Šalčiūnas. Po kurio laiko buvo paleis--
.agonan įsodinti ir prase j] įtąl pareiškilnus Taufo-
vagono skyrelį (kugė) ^r |us į lieuiančiūs Uogaus teisiu 
• i5OTis” nieko daSgHū-neiJeK-l ažeidimf Sovie(n ok £ 
;i. V,ison^. tos~kupęj^ętojg§ jĮie 
juvo nupirkę bilietus.'indėliui 
sutvirtinti, geležinkelie-Ziui įtei
gė -tris červoncus ir dar dukart 
lėk pažadėjo duoti “tigonį” ;va- 
ronan patalpinus. Lavoną ’apa-" 
ė veltiniais, apvilko a&kšta ap
yakle kailiniais, uždėjo rjėaiifnę 
jepurę, apmovė milinėm įSif&ti—;j 
įėm, kurias prie rankovių.- pri- 
egė; dėl \*iso ko. galvą apmū- 
arojo šaliku taip, kad voš tik ;
'aliukas nosies, kurią; kad ne j’nius į, . ~
aip panašėtų į mirusioje., Jrų- I na ličiuose N«u juostuose Me- 
putį nudažė raudoiūijr įsodinę tuose. EI JT A

Mes tikimės, kad Jungtinės' 
Valstybės ir toliau Jcreis savo 
dėmesį, ir savo veiklą į tauti
nio apsisprendimo problemos 
išrišimą Pabaltijo valstybėse ir 
Rx*tų Europos kraštuose abel- 
n ai.

Prašau .priimti, Pone Prezi
dente, mūsų nuoširdžius linkė- 

nosies, kurią; kad nė' j’niųs georiausios ąčkamės atei-

V ’ 7 ■**

VIS 01^

11A

Wm. J. ir Helen Kareivai iš Roswell, N.M
’ -N*

4039 Archer Avie., Tel. VI 7-1515
Seiliaus as ąų lol Mobilių pardavėjas lietuvis

Vpl&re Pr$(Hi£r Coupe,

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mainos — urmo kainomis) 

Genąuąi 4MCchauikal taisymo ir jiriežiųros departamente

tas į atsargą. s .
Kuopos vado pavaduotojų buvo vyr Itn- Bobrovas. 

Tai buvo labai geras karininkas ir tėviškai kareivius mo
kydavo bei auklėdavo. -Už tą geraširdiškumą mes tėvu jį 
vadindavome. Vėliau buvo-paskirtas pulko maisto tie
kėju. į ? ■

, Kuopos vadu buvo kpt Mucininkas. Tai buvęs vienas 
senųjų pulko karininkų, šešta kuopa buvo antrojo bata
liono sudėtyje. 'Tuomet to bataliono vadu buvo mjr. Moe-. 
kevičius.

Pulko vado payaduotoju. buvo pik. Itn. Antanas Ka- 
zileyičius. Tai .vienas pirmųjų, buvusio Joniškėlio batalio
no steigėjų ir jo organizatorių- Darbavosi Joniškėlio ap
saugos štabe.

9 pėstininkų L. K. Vytenio pulkui vadovavo pik. Edu
ardas Adamkavičius. Gimęs 1888 m. Pikelių miestelyjeį 
Mažeikių aps. Baigęs Liepojos gimnaziją, lankė Petrapi
lio universitetą. 1914 m. baigė Nikolajevo karo mokyk-

I lą ir gavo pirmąjį karininko laipsnį. y
1918 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo ne-. 

priklausomybės kovose. -Už nuopelnus buvo apdovano
tas Vyčio Kryžiumi ir kitais ordinais bei ženklais. Kariuo
menėje ėjo įvairias pareigas ir užsitarnavo divizijos ge
nerolo laipsnį. Buvo aukšto ūgio, stambaus kūno .sudėji
mo ir jo veidus puošė stambus .gražiai papūsti bajoriš
ki ūsai. Mirė dideliame varge ir skurde Amerikoje, 1957’

, m. gegužio 10 d. 4 A
•I 9P- P- priklausė antrajai karo apygardai, kurios būs-
■ tinė buvo Šančiuose- Tuomet tai apygardai vadovavo 
: jjlk. Kazys Skučas, gimęs 1894. m. Maruęįų k. Marijam

polės aps. Baigė Veiverių mokytojų seminariją ir Čugu- 
jevo karo mokyklą. Lietuvoje yisa laiką darbavosi aukš
tosiose karinėse ir civilinėse įstaigose ir užsitarnavo bri
gados generolo laipsnį. Buvo paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos vidaus reikalų ministeris.

Sovietų Rusijai reikalaujant, Lietuvos vyriausybė 
iš tų pareigų jį atleido 1940 m. birželio 12 d- Vidaus rei
kalų viceministerio B. Giedraico įsakymu, tų pačių 
tų birželio 1-5 d. buvo suimtas ir perduotas sovietų sau
gumo organams. (“Karys”, 1959 m. Nr. 10.)

/Bus daugiau) 1
2 — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL— Monday, Decambor 27, 1976



AIČICNAS

Žvilgsnis į įvykius Jaunimo centre

TERMS

Taupyki te dabar

OAK SUPPLY
AND FURNITURE CO

Vaikii augintojams būtina iš 
samiai pagalvoti apie augančių 
vaikų kasdienę mitybą, o kar 
tu ir apie savo!

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

dines, baltą duoną, sausainius 
saldainius ir birgalinius gėri
mus. Tokia mityba atneša au
gantiems vaikams dantų puvi
mą ir riesveikatingumą.

Nūdien dantų apsauga nuo 
kariozinįizmo gausiai pasinau 

miltelių gami-

iisiai, o šiandien- tas išaiškini, 
mas vargu būtų reikalingas.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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-

mingit mes visi suprantame, iš 
kur tas kilo.

Jaunimas nekaltas, jaunimas
(tikriau, jo dalis) klaidi na-

; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
Lietuvą, ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi

nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

gausybė bak 
terijų, kurios greitai vaikų dan 
tis sužaloja.

Dr. Frederic Nodsiek, mity-
Columbia 

kiek

ių normos susiformuoja dan- mą? cukraligę ir apkūnizmą, 
ties sienelių tvirtumas ir ats- kaip pas suaugusius, taip pat 
parumas pavimo bakterijoms, ir pas augančius vaikus.

* * ė ' ! ‘ •

Esant mineralų nepakanka
mumui vaiko kasdienėje mity
boje, dantų sienelės susifor
muoja silpnos-ir jas greitai pa' 
veikia pūvimuo bakterijos, ku
rios turi puikią progą veistis 
į tarpdantęs įkliuvusiame mais

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

TEL. 421-3070

Į darni savo produktus per laik 
trumpą raščiūs,magazinus ir TV pro-

J. V.). Iš aukščiau mano pa
siūlytų minčių negalėtų atro
dyti,- kad tėvai jėzuitai būtų 
tokie nayvūs.

Kai kurie daro priekaištus 
demonstrantams, kad nešioja
mi plakatai buvę per aštrūs,’ ną spręskite patys, 
pav.: -prie Brežnevo palyginti Darant mažą išvadą' iš įvy 
tėvai Vaišnys ir Kezys. Dėme-’ kio, tenka nustatyti, kadti 
šio! Prašau prisiminti vieną vai jėzuitai, gaila, neparodo mas. Jis pats kada pasak 
“Akiračių” numerį (neturiu jokio noro reikalą išsiaiškinti, kas jį klaidina, o čia jau ] 
laiko jo ieškoti) kuriame, pir- o visuoirienė„4o laukia. Visuo-tas reikalas.

mame puslapyje buvo skelbia
mą: du Brežnevai Marquette 
Parke. Ir tuodu Brežnevai ir 
buvo ne -kas kiti o Alfos vice
pirmininkas dr. Vladas Šimai 
tis-ir tuometinis LB apylinkės 
valdybos pirmininkas Jonas 
Vaičiūnas.

Ač galima^ tikėti kad Alto vi- 
cėpinnininkaą būtų brežnevini nes užkulisiai mums nėra reikš 
kas? .Nesąmonė. Apie Vaičių-

i rių gyvenime. Svarbiausia, ka<T 
jis įvyko pačiame lietuvybės

; centr. Ta dėmė krinta ne tik 
vietai. tuos'/ltai|s priėmusiai, 
ne tik inspifxatoriatns,. bet. fr

’ mums visiems. O kas bus, ka- 
Į da. mūsų dfalig&i amerikiečiai4- 
į senatoriai, kongresinanai .ir 
kiti pasakys: jus. patys tokiais

j sako veiksmais pritariate okįi- 
,į panti, j
I laisvės

Kai kurie akcijų rinkos stebė
tojai pranašauja, kad 1977 m? 
bus geri metai stakų makleriams. 
Ateinančiais metais, esą, Akci
jos bei vertybės popieriai pa
brangs. Jie mano, kad ateinan
čiais metais vertybės popierių 
“barometras” — industriniai taš
kų skaičiai — rodys 1050 taškų.

gramas, bandydami jaunimą* 
ir senimą įtikinti, jog jų koše
lės ir milteliai dantis apsaugos 
nuo puzros!

Manding, dantų valymas su 
košelėmis ir milteliais neapsau 
go jų nuo kartoziniznio. Ame
rikoje dantų valymui sunaudo
jama tonų tonai įvairiais var

yčiais užvardintų košelių ir mil- 
j telių, o visgi dantų gedimo, pū 
Ivinio nesustabdo, nes jis plinta 
visu šimtu procentų tarpe au
gančių vaikų, suaugusiu ir se
nų žmonių.
Mokyklose vaikus moko kaip 

vartoti šepetuką ir dantis va
lyti po kiekvieno valgio. Ta- 

I čiau, surinkti mokyklose vaikų 
dantų patikrinimo duomenys 
rodo štai ką: 95 procentas vai
kų turi kortozinuotus, puzruo- 
tus dantis. Reikia pasakyti, 
kad per paskutinių porą dešim 
čių metų padaryta visai mažai 
pirmynžangos dantų higieno-

The Unique Back Support -£2^
System now made even yVĖl 

.firmer, more durable with
stronger Dura-Edge.
Six-layer comfort, --------
scientifically “pro- 
grammed”coils, extra 
firm torsion bar 
foundation with 
patented steel slats.
Designed in coopera- 
tion with leading 
pedic surgeons for firm 
support.. . designed to 
give you your money’s worth! 
POSTUREPEDIC ROYALĖ 
Extra Firm or Gently Firm

OfibQK Ful1 Size ca Pc- 5159.95^ 
■ ej JT Queen Size 2-pc. set $379.95

Twin Size ea.pc. Kin« Size 3 PP* set $549.95

menė yra įtempta: ji ieško Ar šiaip ar luip /incs kalbė- DR. A. J. GI SENAS 
sprendimo. Žinomu, ji tokį j tunic, šių filmų Jfbdymas’ lapo 
sprendimą padaiys jeigu Jėzui1 didėlb dėmė Afnerikoš lictu- 
Lai laikysis kaip dabar.
■ Ar vertėtų šiandien pradėti 
aiškinti .esmę: kas įtaigojo* 
jaunuolius, užprašiusius salę? 
Jie patys savarankiškai tiki'ai 
to nebūtų sugalvoję. Bet toli-; 
mesnis aiškinimas ir spaudi-j 
mas gali neduoti jokių teigia-! 
mų išvadų. O, jeigu, ir duotų, i

1 Dr. James M. Dunning, pro
fesorius Harward School of 
Dental Medicine, sako štai ką: 

. tarpe valgių vartojimas užkan 
džių (snacks), turinčių daug 
saldumo, yra pagrindinė dan
tų kartozinizmo priežastis, ne 
tik pas augančius vaikus, taip 
pat pas suaugusius ir senus 
žmones!.

Nūdien vaikų dantys pūva 
ne tik miestuose, bet ir ūkiuo- 

’ še, nes daugis ūkininkų, pro-

'We think the new Sealy 
Poštūrepedic is your very best 
mattress value. I challenge 
you toprove it to your self I 
Buy it.Try it for a month. 
If you aren’t 100% satisfied...

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

. ,, ,.. American Travel m Service Bureau
WesteraTAxfe., Chicago, HL. 60643 

’ -TeTef. 238-9787. — ’ J
Nemokamas patarnavimas užsakant .lėktuvų, traukinių, lai

me suprasti: ■ aiškinti netenka, vų kelionių (cruises), viešbučių, ir automobilių nuomavimo re-
Jaunimo Centras, paštaty- . zervacij as 

tas lietuvių pinigais, kad gale keliones į 
tų rinktis lietuviai rir jauni-Į 
mas, jis turi pasilikti. Tačiau 
didžiulė dėmė ■ turės: būti iš-1 
pirkta... <- |

(Tęsinys)

Matant prieš akis faktus, da
rant išvadas, tenka labai ir la
bai suabejoti: ar jėzuitai tik 
rai įsileido tuos filmus, nesu-

tuoj pranešamos įtakingiems 
šio krašto sluoksniams?

Vienas senelis, nepriklauso
mybės kovų avanoris pasakė: 
aš pulsiu ant kelių prieš Jau-1 duktus-nuvežę miestan, juos iš 
nimp.Centro.direktorių, aš bu- maino į įvairias konservų skar 
čiuosiu jo kojas... .

. Ašaros riedėjo jo veidu.
Ir aš jam atsakiau taip. Ne

žinau, gerai ar ne: nėdrįski! 
Tu. perdaug garbingas, kad ga
lėtum nusižeminti. Tu gali pa
sakyti ramiai ir teisingai.
- Nežinau, ar jis -po mūsų paš- doja košelių 
nekesio kalbėjo ar iš viso bu- nimo prekybininkai, reklemuo 
vo nuėjęs kalbėtis.

štai, baigiu savo 
apybraižą, su - mintimi, kad 
nėra' čia ko žemintis. Pasitari
mai galėjo būti prieš filmų ro
dymus. Jie buvo, jie nedavė 
jokių vaisių.. šiandien pasita
rimai jatf įgauna kitą formą. 
Pasitarimai ir įtaigojimai nie
ko nepadėjo, l'aipgi, ateities for 
ma turėtų būti visai ■ kitokia. 
Kokia, mes patys puikiai gali-

VAIKŲ DANTŲ KARTOZINIZMAS 1
Neretai mes tėpagalvojame į te. Burnoje nebėra užtektinai 

apie augančių vaikų kūno ir alkalinio reservo neutralituo- 
dantų sveikatingumą. Ar- mes ti susidariusias didelis rūkštis. 
augančius vaikus maitiname Maisto gabalėliams įkliuvus į 
tinkama mityba,, kurioje būtų tarpdantęs, prasideda jo pūvi- 
pakankąmą norma vitaminų1 mas ir formuojasi - - L • 11 
ir mineralinių druskų!

Vitariiinai ir mineralinės 
druskos augantiems vaikams

’ ... • 'būtini, Todėl jie būtini, nes bos specialistas
Y-uia T formuojasi išorinės ir ridinės University,sako štai ką

‘looly sienelės — emąlė ir den vienas amerikietis suvartoja du
> - »• , ° .\..,U. . tina, kurioms susidaryti reikia svarus cukraus savaitėj. Be-

ilokia. .les pnvHhiie 1S1 1 pataus kiekio kalio ir fosforo normos cukraus naudojimas 
visiškai švarūs »jfad neduotu- 
mė .minties spręsti jnūsų rei
kalo neigiama prasme.

Brangus Ska Bylojau, ’ar 
tamsta tiki, kad. mūsų tokios 
ir panašios- klaidos nėra tuč-

J\/o morning 
backache from sleeping 

on a to o-so f t 
mattress

'SYSTEM.



kainavo. Be pradžios mokyklų, teko visą laiką jį mokyti 
. Lietuvos karo mokykloje. 0 kai šią baigė, tai teko jį siųs- į 

ti į Čekoslovakiją ir kitas valdybes pasimokyti, kaip rei- j 
kia Lietuvą ginti nuo lietuvių tautos priešų. Pačioje Lie-1 
tuvoje Petronis lietuviams kainavo dešimtis, o gal net 
šimtus tūkstančių litų, o kai teko jį siųsti užsienin, tai tas ’ 
mokslas buvo dar brangesnis. ; |

Praeitais metais jis buvo pasišokęs atvykti į Ameri-’ 
ką. Kaip lietuvis jis čia negalėjo atvykti, bet Gromyka jį 
Amerikon galėjo atsigabent po savo sparnu, kaip Sovie
tų Sąjungos diplomatą. Ar jis Amerikoje buvo, ar ne — 
šiandien sunku pasakyti. Daugelis apie jo kelionę kalbė
jo, bet neteko sutikti nei vieno, kuris jį būtų sutikęs ir 
pasikalbėjęs. Nežinomi ir jo kelionės tikslai, jeigu toki 
ateityje bus. Aišku tik, kad angliškai jis neseniai būtų 
mokėsi, bet šią kalbą jis dar ir šiandien polišuoja. Savo 
straipsnį, bandantį taisyti klastą ir padėti visus reikalus 
į savo vietą jis rašė angliškai Ne britų salų anglų kalba, t 
bet amerikiečių vartojama rašyba ir sintakse. Jį galėjo. 
Amerikos anglų kalbos pamokyti kuris nors naujai atva
žiavęs tremtinis, nesulaukiąs išvažiavimo vizos, o gal jis 
kalbos plonybių mokėsi savo kelionėje, o gal jau ir Ame 
rikoje.

Savo laiku Petronio perimti pavergtos Lietuvos už
sienio reikalai sukėlė gana gyvų diskusijų Amerikos lie
tuvių tarpe. Kai kurie bostoniečiai dar ir šiandien krei-i 
vai žiūri Chicagos lietuvius, nesuprantančius Bostono mo 
kytojų, nepajėgusių jaunų lietuviukų apmokyti lietuviš
kai ir paaiškinti jiems vieną kitą lietuvių tautos praeities 
dalyką. Kad niekas neabejotų, kur Bostono vaikai buvo 

sios armijos kariai Vilniuje baigė Hkviduoti karius ir par-! vežami ir kam tenka užstos įdomios -keliones kreditas, 
tizanų būrius, ten buvo atgabentas Juozas Žiugžda bostoniškiems pacituosime paties gen. Petronio, naujai 
Lietuvos praeičiai klastoti. Jis savaip perrašė ne tik Lie- Maskvoje sudarytos ‘Tėviškės’ pir’mininko ir vyriausio 
tuvos pastangas tapti savarankiškai, laisva ir demokrati- i viršininko angliškai parašytus žodžius, specialiai taiko- 
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Teisybei sunku prasikalti
Gyvename nepaprastai sunkius laikus- Niekad teisy

bei nebuvo taip sunku prasikalti į paviršių, kaip mūsų 
laikais. Blogiausia, kad teisybės ieškotojų skaičius gero
kai sumažėjęs, o klastotojų skaičius kiekvieną dienną vis 
auga.

Visi atsimename, kad tuojau po karo, kai- raudono-
\ I T" \ 7 I —U W f W t W A. w I * P* « *

itale Sofija Loren Montrealyje vaidina svarby vaid
menį "Angela" filmą. Specialistai nustatė, kad ji ge
riausiai tinka šiam vaidmeniui, todėl ir prašė, kad ji 
atvykty į Montrealį ir sutiktu vaidinti.

0

.titarybine veikla”, ypač Lietu- 
’vos pasiuntinys Italijoj Stasys 
'Lozoraitis. Jis 1M0 m. Romoj 
sukvietė Europos valstybėse 
anksčiau buvusių Lietuvoje pa
siuntinių konferenciją, kurioje 
buvo paskelbta apie jų nesuti
kimą su Lietuvos pavergimu.

Konferencijoj buvo sudarytas 
Tautinis komitetas, kurio tikslas 
atgauti Lietuvos laisvę. Toliau 

ilvanas D. rašo: rtKas gi buvo 
Į tie žmonės, kurie išdrįso skelb
ti užsienyje, kad būtent jie iš
reiškia lietuvių tautos valią? Ar 
turėjo tam nors menkiausią juri
dinę ir moralinę teisę? Kad nė 
vienas iš jų niekad net ir negal
vojo apie Lietuvos žmones, kad 
žodis tauta jiems buvo priedan
ga siekti egoistinių tikslų, kad 
lietuvių tautos nacionaliniai, kul
tūriniai, socialiniai, ekonomi
niai reikalai jiems visiškai nerū- 

.’Pėjo”.

■ , čia tenka Ivanui D. pasakyti, 
kad Jie ne tik turėjo "teisę, bet 
ir jų pareiga buvo skelbti griež- 

itą protestą’ dėl Lietuvos užgro- 
Įbimo. ' .

Lietuvos pavergėjas — komu
nistinė Rusija neturėjo jokios 
juridinės bei moralinės teisės 
jėga užgrobti, pavergti Lietuvą, 
žudyti Jos žmones, tremti juos
Sibiran. Lietuvos pavergėjas, 

pagrobdamas Lietuvą, pasinau
dojo uzurpatorių teise. Toliau ' 
Ivanas D., kaip stebuklingas ži
novas teigia, kad nė vienas iš jų 
(Lietuvos pasiuntinių) net ne- 

: galvoj o apie Lietuvos žriones, 
tauta jiems priedanga = siekti 
egoistinių tikslų. Čia, tai jau 
tikrai Ivanas D. prisipažino,iko- 
kiai žmonių grupei jis priklauso.

Jeigu jam būtų rūpėję Lie
tuvos žmonės, jų likimas, tai bū
tų nerinkęs apie lietuvius žinių 
ir neįskundinėjęs lietuvius ru
sams. Bet jam buvo nesvarbu, 
koks likimas bus jo įskųstų žmo
nių. Jam rūpėj o egoistinis tiks
las — įsiteikti Lietuvos paver
gėjui ir už jo judišką darbą gau- > 
ti reikiamą atlyginimą. Lietu
vių kančiomis pirko sau komu
nistinio “rojaus”’gyvenimo ma
lonumus. jeigu Lietuvos pa
siuntiniai būtų siekę egoistinių 
tikslų, tai būtų Lietuvą išdavę 
ir nuėję svetimiems tarnauti, 
kaip kad yra padaręs išgama Iva
nas beksnys ir kiti Lietuvos iš
gamos. Kam rūpi Lietuva, — 
neklasto ja Lietuvos istorijos, ne
niekina jos žmonių, jų neįskun- 
dinėja, nekartoja tokių melų apie 
lietuvius, bet stovi lietuvių tau
tos sargyboj. Sunku suprasti 
ir patikėti, kad lietuvis, tapęs 
rusų bernu, tiek turėtų neapy
kantos lietuviams, kurie rūpina
si Lietuvos laisvės atgavimu.

knygos recenzija
iš vokiečių patyrę. Tai nenuosta
bu, kad žmonės laukė karo kaip 
išsigelbėjimo iš tos laisvos rusų 
vergijos.

Prasidėjus karui, seni, jauni, 
moksleiviai ar studentai, me
keno neraginami, vijo pavergė
ją iš Lietuvos. .Tai nebuvo vo
kiečiams talkinimas, bet savo 
krašto vadavimas iš okupanto 
ir noras kuogreičiau atkurti Lie
tuvos nepriklausomybę, todėl ir 
buvo sudaryta ir paskelbta lair- 
kinoji Lietuvos vyriausybė.

Pagal knygos autorių —. Iva
ną Deksni, visos lietuvių orga
nizacijos, jų vadovai- “tarnavo 
vokiečiams” ir kt. Pvz., “Lietu
vių Sąjunga Berlyne” rūpinosi 
lietuvių reikalais. Jos pirminin
kas buvo Rapolas Skipitis, vice
pirmininkas — V. Sidzikauskas, 
sekretorius — A. Valiukėnas. 
Bet komunistų tvirtinimu, vist 
jie buvę svetimųjų valstybių 
agentai ir gaudavę dideles sumas 
pinigų. Tai sena nuvalkiota ko
munistų dainelė: kas netarnavo 
komunistams, apšaukiami sve
timų valstybių agentais, liaudies 
priešais, tėvynės išdavikais ir 
kit. vardais.

Toliau tas komunistų sandi- 
nys rašo: “Užsienyje atsidūrę 
visų rangų buržuazinės Lietuvos 
veikėjai, užsiėmė diversine an-

Tautos išgamos
(Tęsinys)

dar prisiminkime lietuvių 
patekusių į kalėjimus,- naktinius
tardymus, mušimus., spardymus, 
galvos daužymus, panagių bady-' 
mus ir kitus kankinimus. Tai 
vykdė komunistų sadistai. Ir už 
ką lietuvių" tauta turėjo tas kan- 

•" | 
tūkstančių lietuvių- turėjo palik-: 
ti savo gimtuosius namus — sa
vo gimtąjį kraštą? Atsakymas 
trumpas ir aiškus — grobuoniš-. 
kos Rusijos noras plėsti savo 
vergų imperiją pavergiant lais
vas tautas.

Kas gi liko tuo atveju lietu
viams daryti? '

. Mylėti, gerbti. Lietuvos pa
vergėją ?... Bet meilė ir pagarba 
neįgyjama tautos''- pavergimu, 
jos žmonių žudymais. Ir į komu
nistų-nepagrįstą kaltinimą lietu
viams dėl artimo bendradarbia
vimo su vokiečiais tenka pasa- 

i kyti, kad kiekviena tauta tarp 
dviejų blogybių, jei nėra kitos 

- - - x x. . x į? išeities, pasirenka mažesniąją
Okupantas šiandien jau tiek yra įsismaginęs, kad Vilnių-1 teigiamai nuteikti sovietinės Lietuvos atžvilgiu. Jeigu blogybę, šiuo atveju lietuviai, 
je išleido specialią studiją, pavadintą “Istorijos klastoto-] taip nebūtų atsitikę, tai gen. Petronis nebūtų atlikęs pavergėjo pastūmėti, artimiau 
jai’. Tai kelių specialistų-darbas, skirtas tiems, kurie ban- savo pareigų. Petronis aiškiai pasakė, kad’jis manda-, ūuvo priversti bendradarbiauti 
dė kelti viešumon Žiugždos ir jo bendradarbių makalavi-J giai priėmė ne tik bostoniečius, bet priims ir kitus, jeigu 
mus. Šioje knygoje jie įrodinėja, kur kritika buvusi ne
teisinga. Jie ir toliau tvirtina, kad Žiugždos klastoji
mo institutas teisybę skelbė, o laisvame pasauly gyvenan- mauskui, Griškevičiui, arba Šepečiui, gali prašyti, kad 
tieji kritikai visai nepataikė. : '

Greta klastotojų stovi ir Pranas Petronis, šį kartą ris,- nieko'šie Maskvai tarnaujantieji lietuviai nepadės.
visai nesuklastotas. Kad Amerikon lietuviai, užmiršę lie-'Bet jeigu Bostono mokytojos, panorės pagilinti savo vai- Bostono lietuvių vaikai skaitytų ir netikėtų, ką jiems 
tuviškai, bet angliškai nepramokę, negalėtų įtakingojo kų “tikras lituanistines žinias”, tai visuomet gali kreip- tėvai pasakojo. Lietuva yra visai kitokia, negu jie pali- 
Petronio blogai suprasti, jis ryžosi rašyti angliškai. Pet- tis į galingąjį Petronį, jis Sovietinės Lietuvos vardu su- ko. Tikrą Lietuvą pažinti iš Petronio anglųkalbos straips 
ronis apmokyti nepriklausomai Lietuvai labai brangiai tiks, pasveikins, priglaus, pavaišins, kad kelione nebūtų nis ir Chicagojė rodomų Petronio paruoštų filmų...

ne šalimi, bet jam reikėjo suklastoti ir Lietuvos darbinin
kų pastangas daugiau duonos uždirbti .ir išsikovoti ge
resnes darbo sąlygas. ■ .* i /

Naujienos kėlė viešumon ne tik paties Žiugždos, bet 
ir artimiausių jo bendradarbių klastą. Žiugžda spausdino 
melegingus Lietuvos praeities šaltinius, kartojo niekur 
neplatintus atsišaukimus, rašė naujus komunistų parti
jos manifestus, kad būtų sudarytas įspūdis apie Lietuvos 
komunistų didelį indelį į larbininkų kovas, kada nepri
klausomoje Lietuvoje gyvenusieji aiškiai žino, kad ko
munistinės veiklos ten nebuvo. Jeigu vienas kitas komu
nistėlis atmušdavo šafirografu atsišaukimėlį arba paka

mus teisingai praeities įvykių intertacijah štai jie: 
“For two weeks this summer, Soviet Lithauania

• - < .. .r - - ? llCVUVl^ Kiuua ILUCJU L<4.^5

played host to a group of young Bostonians, pupils' gias kentėti?- Ir. dėl ke šimtai
of a Saturday, school of Lithuanians. During a stay 
the youngsters widely toured the country, met their 
comtemporaries and left for home with favorable 
impresions. We are ready to attend to more roups 
of Lithuanian emigrant youth.” (Gimtasis kraštas,

Grįžusios mokytojos pasakojo,'kad pats gen. Petro
nis jas labai šiltai sutikęs ir priėmęs, tuo tarpu pats Pet 
ronis aiškina, kad priėmimas buvo ne jo, bet Sovietinės
’ y ' '' ”-.*L ’ v.T-_.' -

bindavo medyje raudoną* vėliavą, tai policija tuojau vis- Lietuvos. Spaudoje, buvo.ginčas, ar vaikai važiavo orga- 
ką išaiškindavo ir “drąsuolį” apklausinėdavo.

Vilniuje įsteigto instituto klastą turėjo , kelti viešu-
nizuotai, ar neorganizuotai- Mokytojos tvirtino, kad bu 
vo visko, bet Petronis aiškiai pasako, kad vyko šeštadie- 

mon atvykusieji lietuviai inteligentai, bet naujos darbo’nė Bostono lituanistinė, mokykla- Mokyto jos tvirtino, kad 
sąlygos, metai ir ligos neleido nei vienam rimčiau prie kelionė negalėjusi turėti didelės įtakos į jauną keleivių 
šio darbo prisėsti ir sistematiškai parodyti okupanto ve-1 įsitikinimų formavimą, bet gen. Petronis,, atvykusius 
damą biaurų teisybės slėpimo ir klastos plėtimo darbą, vaišinęs ir kelionėn išleidęs, tvirtina, kad vaikai buvo

. ^JLVSrA VAAL v

kas į jį kreipsis tuo reikalu.
Amerikos lietuviai gali rašyti laiškus Motiejui Šu-

išleistų ten likusias jų žmonas, vaikus, brolius ir sese-

ANDRIUS MIRONASMIRTIES SLĖNIS Į lų, tarp 230 ir 600 milijonų, metų amžiaus.
Dvidešimties Mulų Vežimo; Tarpeklis (20 Mule 

Team Canyon) yra dulkėtas, kelias, uždarytas vasaros 
Dantės Reginys (Danfs View). Atrodo, kad pava- karščių metu. Iš čia iškastasis boraksas niekad nebū- 

diniinas šiai panoraminei vietai duotas pagerbiant davo vežamas tais savotiškais 20 mulų pakinkymais, 
garsųjį 13-jo šimtmečio italų poetų Dante Alighieri,; bet tikrumoje per Trona miestelį į Mojave, šis tarpek- 
parašiusį poemą “Dieviškąją Komediją”, o ši Dantės I lis pavadintas tuo vardu tik tų 20 mulų, pakinkytų! 
Reginio vietovė lyg primena jo aprašytąją skaistyk- : 
lą. Aš esu gimęs, kaip ir Dantė, tą pačią gegužės 30 d., 
tiktai net 655 metais vėliau, kaip šis garsiausias pa
saulio poetas. Grįstu keliu privažiuojama aikštelėn, iš 
kurios atsidengia puikus vaizdas į Sierra Nevada kal
nus su Whitney viršūne, kuri yra aukščiausioji JAV. 
ėse (be Alaskos). Arčiau priėjus, nuo stataus skardžio 
galima pažvelgti žemyn į Badwater ežerėlį ir į žemiau
sią Mirties Slėnio dugno tašką. Taigi, vienu metu ap- 
matoma toks didelis žemės paviršiaus skirtumas. Vaizi 
do platybė net žadą užima ir jautiesi išdidus, matyda-| 
ina.s visos Amerikos bene įdomiausią geografinį taš
ką, su 11,77g pėdų skirtumu tarp aukščiausiojo ir že
miausioje punkto JAV-ėse. Gražiaus; vaidai čia esti 
anksti rytų, kai snieguotos tolimos viršūnės tviska dei
mantais,. arba vakarais saulei slepiant savo veidą 
už tų pačių kalnagūbrių. Iš viso, Mirties Slėnio gro
žį pajusti geriausia tomis saulės tekėjimo arba nusi
leidimo valandomis.

diniinas šiai panoraminei vietai duotas

I

su vokiečiais, žinoma, kiek bu
vo naudinga Lietuvos interesam. 
Lietuvių simpatijos krypo vokie
čių pusėn, nes lietuviai tokių 
žiaurių nuoskaudų dar nebuvo

tokia nuobodi, tai dar ir literatūros iduos. Kad tiktai tie

(Bus daugiau)

žvyro skaldos ir yra sudarytas iš paleozoinės eros uo-lietaus ir druskos kritstalų veikimo. Jaučiamas skir- daro tartum koridorių, vedantį prie to paties, vardo 
tumas žiūrint į už jos esančias žymiai vienodesnių for- šaltinio, o žvyras labai rūpus. Kelias baigiasi, bet ga
mų kalnų keteras. į

Kranto Linijos Kauburiai (Shore Line Butte) yra 
į vakarus nuo Ashford Malūno (A. Mill) , griuvėsių. 
Tai didelis, juodas kalnas su keliomis išilginėmis lini
jomis (juostomis) prie apvalios viršūnes. Pavadini
mas kilęs iŠ aiškiai matomų juostų, kurias žiloje seno
vėje sudarė ežero vanduo, palengva nusekdamas, Mir
ties Slėnio klimatui besikeičiant

Lenktynių Slėnis (Racetrack Vahey) yra Išdžiūvu
sio ežero dugnas, susidaręs senų senovėje išgaravus 

- ežero vandeniui. Susidarė klodai, primenantieji lenk- j . .
tynių stadijoną, su tribūnomis žiūrovams. Pastebimas’ Mozaikos Tarpeklis.(Mosaic Canyon) dulkėtu kele- 

; labai keistas reiškinys: dugno plokščioje lygumoje Mu nuveda į vietą, iš kurios žvelgiant atgal atsiderųąa 
\ kiekvienais metais atsiranda vis naujų uolų, kurios Mirties Slėnio šiaurinės srities gražus vaizdas. Ypač 
palieka pirmyn judėjimo pėdsakus. Į šias uolas žvel-t vidudienį nudilintų uolų piešiniai ryškiai matomi, pa- 
giant iš toliau, susidaro spūdis, lyg jos tarpusavyje) ėjus siauru tarpekliu kiek giliau į tarpeklį.

į vežamą atminimui, nes juo būdavo galima pervežti 
net iki 36 tonų borakso. '

Emigrantų Tarpeklis (Emigrant Canyon) yra bu
veinė laukinių asilų, kuriuos lengva pamatyti arti ke
lio besiganančius. Toliau pavažiavus Emigrantų Tar-i 
pekliu, pasiekiama aukštuma Harrisburg Flats. Tai 
Mirties Slėnio pradinių ribų liekana dar prieš įvyks- , 
tant vulkaniniams pasikeitimams žemės paviršiuje. ’

Gamtinis Tiltas (Natural Bridge) pasiekiamas žvy-

i įima pasikarstyti po uolas ir tęsti kelionę pėsčiomis 
dar apie tris mylias, laikantis upelio vagos. Tarp skur
džių medelių čia dažnai ganosi laukiniai asilai.

Mirties lėni© Kauburiai (Death Valley Buttes) 
yra tamsiai pilkos, vėjų nugairintos ir apvalios uolų 
nugaros, sudarančios kontrastų su aštresnių kalnų vir
šūnėmis, iškylančiomis už jų. Apačioje, lyg gelsvos pa- 

■ klodės, džiūsta pamestos smėlio kopos. Ilgi vakaro 
j šešėliai nutysta nuo vaikščiojančių po jas lankytojų 
saulės nusileidimo valandomis.
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ro keliuku ligi mašinoms statyti tokios pat žvyruotos lenktyniautų™ šių iki (J00 svarų sunkumo uolų slin-’ Nuotykiautejų Tarpeklis (Jayhawker Canyon). 190 
vietos, o toliau einama vėl virš pusės mylios pėsčio- kimą mokslininkai aiškina tuo. jog stiprus vėjai, pu-lir 178 kelių išsišakojime, jokių takų neturįs slėhelfe ' 
mis. Tai platokas tarpeklis, kuriuo kadaise kunkulia-^ čiantieji slėnyje, stumia akmenis, gulinčius ant sli- tęsiasi apie dvi mylias ir įdomus tiktai .istoriniu požiū— 
vo smarki upės srovė. Vienoje vietoje vanduo pramu- daus nuo purvo dugno paviršiaus, todėl uolos slysta riu, kaip vienas- iš kėlių, kuriuo ankstyvesni pionieriai 
šė didoką angą uolose, palikdamas kaboti jos viršų- ' - -- — — •
tinę dalį, sujungtą au abiem krantais. Po šiuo “tiltu” 
galima laisvai praeiti, bet abejoju, ar juo galima pe
reiti. Toliau tarpekliu paėjus, atrandama vandens iš
skaptuota ola, sudaryta iš griovelių ir skliautų. Dug
nas žvyro ir įvairių stambesnių uolų nuolaužų nusė-

Dryžuotas Kauburys (Striped Rulte) yra geriausias | tas. čia visada atvyksta geologiją studijuoją studentai’ 
įrodymas kcio Mirties Slėnis yra susiformavęs amžių patyrinėti pačių uolų ir susidariusių sluoksnių. Dido- siaurą koridorių, paėjus dvi mylias. Apie 10 mylių nuo 
bčgĄ’je. Kauburyje susidarę (vandeniui slūgstant) ką jų grupę teko ir mums susitikti, 
sluoksniai žemės pasikeitimo (drebėjimo) metu pas- Grybo Uola (Mushoom, Rock) yra groteskinių for- 
latyti statmena aukštyn. Kauburys

mis. Tai -platokas tarpeklis, kuriuo kadaise kunkulia-

Nuotykiautojų Tarpeklis (Jayhawker Canyon). 190

čiantieji slėnyje, stumia akmenis, gulinčius ant sli- tęsiasi apie dvi mylias ir įdomus tiktai istoriniu poŽiū- 

tartum ant ledo ir juda genamos vėjo. Galima matyti1 praėjusio Šimtmečio viduryje išvykdavo iš Mirties 
net slidimo pėdsakus — ilgas vagas. Smulkesnės uo-j Slėnio, čia yra ir pora vandens šaltinių.
los palieka net kelių šimtų pėdų ilgumo “lenktynia
vimo” pėdsakus. Iš tiesų, tai stebėtinas gamtos reiš
kinys. 1

Marmuro Tarpeklis (Marble Canyon) pasižymi

Paslėptasis Slėnis (Hidden Valley). Po gausaus 
žiemos lietags šis tipingas aukštųjų dykumų slėnis pa
sikeičia į puikius, spalvotus tarsi sienų apmušalus,marmuro larpeKiks ^manxe vanyon; pasižymi’ v . . . . ~---- y

' gražiomis juodo kalkėkmenio sienomis* sudarančiomis. pražystu gausios pavasario gėlės. Paslėptasis
siaura koridorių, naėius dvi mvlias. Anie 10 mvliu mm! ^lėius panašus į Lenktynių Slėnį, tik Čia uolos per

Į190 kelio pavažiavus žvyruotu keliu.' ' j amžil,s stovi savo vietose- Arti stūkso kelios apleistos 
Medvilnės Medžių Tarpeklis (Gottonwoed Canyon) katsyklo®.

iškis iš lygios mų atskirai išsikišanti uola, tartum išpiaustyta vėjo, skirtas važiuoti tik džypais, nes stačios uolų sienos su-
. — NAUJIENOS, CHKAOO », IU. —“Monday, December 27, 1976 J

(Bus daugiau) *



DR. K. G. DALUKAS 
akušerijra ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Budding). Tel. LU 5-6446 
Pruma ligonius pagai ^us’Uaimą 

iei neatsiliepia, skambinti 3744^*01

YdOf. PR W2V

DK. ANNA BALIONAS
. AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 

IR GfcK.lLtS LIGOS
2858 W. 63rd Strwt

Valandos pagal susitarimą

f
L

LAIŠKAS NAUJENŲ REDAKTORIUI -
Apie East Chicagos lietuvius

Naujienų lapkričio 30 d. lai 
doje p. R. N. pyksta ant kores
pondento J. Kauno dėl sniul- 
kaus aprašymo JAV East Chi 
caggos, Ind. LB-ės apylinkės 
valdybos suruoštos iš keturių1 * 
dalių susidedančios šventės, bū 
tent: JAV nepriklausomybės 
200 m., JAV LB-ės *25 m. su
kakčių, L, F-dq vajaus užbai
gimo ir East Chicagos, Ind. Ii 
tuanislinę mokyklą baigusių
jų mokinių suvažiavimo.

. Anot p. . R. N., korespon
dentas turėjęs daugiau rašyti) 
apie vietos lietuvius dalyvavu
sius šventėje, o ypatingai apie 
tuos, kurie nedalyvavo, atsa
kant į klausimus kiek ir kodėl 
nedalyvavo? .

Iš 'kur svečias -koresponden
tas, nepažindamas jų ir neži
nodamas kiek lietuvių gyvena 
šioje mažoje E. Chicagos, Ind., 
apylinkėje gali žinoti, kodėl 
vietos kai kurie lietuviai neat
liko tautinės įr šio krašto pilie 
tinės pareigos.

Į tą klausimą gali geriau at
sakyti pats p. R. N.,.nes jis mi
nėtoje šventėje nedalyvavo. 
Argi jo šeima ir kiti vietos lie 
tuviai nedalyvavo toje E. Chi
cagos lietuvių kolonijos šven
tėje, nerasdami nei vienos da- 

________________________ lies, kuri būtų remtina, lietm 
'■^7 RcZ_. GJ______________ viin patriotui?.

DR.yV.£41S)lLN-E101NAS Niekas negali kaltinti
AKUŠcKUA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekulūoine ChihukgUa 
613z So. Kedzie Avė., WĄ S-26/0 

Vaiaauos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKamDxau Mi 3-UuOi.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

. Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WcSt 71st STREET 
, Ofisas: HEmlock 4-5Bą9 

Rezid. 388-2x33 
OFISO VALANDOS; 

i’irmadiemais u keivirtad. i—\ vaL, 
auna d.. penKtaiem nuo 1—5, treč. 

ir šestad. ūktai susitarus.

DxL rAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community .klinikos 
Medicinos di rek ion us.

1933 SJvunneim Ka.,Westcnester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą sesiaaien; 8—3 vaL 
lei^ ooz.>z/2/ aroa 5o2-Z/zd

Telef. BE 3-5a93

GYDYTOJAS IR CHIRUkGaS 
SPECiALYdĖ AKIŲ LIGOS 

3YU7 West i U J rd Sireet 
p?<tal susitarimą

Cit K. A. V. JUČAS
4o>-w4 J 34,1..46U5 

doos Ligos — chirurgija 
’ .WJ2 k WESTERN AVjt. “"” ' 

52t« N. WESTERN AVĖ.
Telefonas atsakomas 12 vai,

CK. ftiAr.K HECKAS
OFTOMETRISFAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — T»l. 737-5149 
TUaua akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”. '
•L pagal susitarimą. Uždaryta tree.

S VENIO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUIyra steigėja ir direktorė Na

tional Council for the Encou
ragement of Patriotism orga
nizacijos, kuriai be didelės ei
lės garbingų amerikiečių pri
klauso ir išrinktasis šio krašto 
prezidentas J. Carteris, bei! 
Ind. gubernatorius Otis R. Bo' 
wen. Beto, yra Vyriausiojo Bi-i 
centennial Komiteto Wahing- ] 
tone paskirta atstovauti 1-api 
Indianos distriktui šiais svar
biais šiam laisvės kraštui me-1 
tais. į

Buvo pranešta, kad invokaci 
ją sukalbės lietuviškos parapi- , . 
jos klebonas kun. L. Vichuras? Uetonraų buvo Ūkia,
o pagrindinę paskaitą lietuvis-! <f™nUmnkl< ,<*« m 
kai skaitvs L.B-nės Tarybos ?Ies .pon? uzbknname, kad 
narvs Di Petras Kisielius, ir sl« svent“ ,ren®el“ 
kad JAV LB-ės krašto vtUdyJ J,.””"± 
bos pirmininko A. Gečio var-.j 
du kalbės inž, M. Jakaitis, da
bar einąs LB-ės krašto valdy
bos visepirmininko pareigas; 
naujai L.F-do paskirto įgalio
tinio prie E. Chicagos Ind. ti ponui R. N. nekariauti prieš 
LB_ės apylinkės Algio Sku- išsivaizduotą priešą - 
ros ir valdybos pastangomis lietuvį, kuris irgi siekia tų pa- 
sukeltą tūkstantinę priims pats čių tikslų, kaip ir jūs, bet 
L.F-do valdybos pirmininkas jungtis vieningon kovon prieš 
Dr. Antanas JRazma. Kad šven-' Lietuvos okupantą, kuris tik 
tei pritaikytą ir turiningą pro- džiaugiasi matydamas mūsų 
gramą išpildys solistė E. Blan • peštynes įr visokių priekabių 
dytė, balerina V. Karosaitė, ■ 
akompanuojant JV. Kazlauskai
tei. Tąip pat buvo skelbta, kad 
lietuvių patriotinėms- organi- 
luietuvių patriotinėms organi
zacijoms: ALT-ui, JAV LB- 
nei, lietuviškai spaudai, bei 
vietos lietuvių' parapijai, neiš
skiriant ir pavienių kovotojų 
dėl Lietuvos laisvės — karžy
gių Bražinskų.

Atrodo, kad minėti praneši-

į Ind. LB-ės apylinkės valdybos 
-J suruošta ir gerai pavykusi šven 

tė, į kurią buvo atvykę daug

niai lietuvių organizacijai, nors 
mes visus gerbiamia

j dirba patriotinį darbą 
krašte.

Nuoširdžiai norėtume

kurie
šiame

patar-

SUSIRINKIMŲ

"Palaiminti, kūne nematė ir {tikėja". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar Deužtekėjo Teisingumo Saulė, kuzi apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir jrv*šalin* /isas abejones, hatmę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 

' palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimu 
kurį matome tik tikėjimo akimis.. Mes esame paklusnūs Tap, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir ęina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą^ ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra .Žiauri ir paliečia kiakvleną.. Bot kur yra mL 
rusiafi? j ja klausimi atsaku knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nomokomai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

SAKIŲ IR SUVALKIEČIŲ klubai 
rengia Nauju Metu sutikimą gruodžio 
31 d. 7 vai. vak. Vyčių salėje. 2455 
West 47th Street, šalta ir šilta vaka
rienė, šampanas, linksma muzika, šo
kiai, laimėjimai.' Auka $8.50. Rezer
vacijai tel. 476-6174. ■ :

7

_  brolį žuvėdra — skua. Kai link jos 
kas nors meta akmenį arba ki
tokį daiktą, tai ji bėga link to 
daikto.

♦ Kvailiausias paukštis yra 
ne višta ar varna, jiors jos yra 
užgauliojamos, bet antarktikos

TĖVAS IR SONUS
JTTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telrf.: GRoveMU 6-234S-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Tdet.: TOwnhall 3-2108-J

ieškojimus.
Su gilia pagarba.

Bronius Ginčau>>kas

ės valdybos vice pirmininkas.
JAV east Chicagos, Ind. LB- 

cs valdybos vise pirmininkas.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

visu 
nedalyvavusių, nes liga ar ki-

į ti svarbūs įsipareigojimai tai 
dienai galėjo juos sutrukdyti 
atvykti į minėjimą. Bet, kaip 
patriotas R. N; mano, vietos 
lietuvių vis dėlto turėję būti

' daugiau.
Negalima per daug kaltinti/ mai p. R. N,.patiko, nes jų ne-i .Negalima per daug kaliniu/ niarp. n. M, .patiko, nes jų ne- 

ir tų vielos lietuvių, kurie jau. krifikuoja, bet piktai atsiliepia 
■prieš pat šventę norėjo nusi- apie joje dalyvavusius vietos 
pirkti bilietų; bet nebegalėjo lietuvius, juos' pašiepiančiai

■ jų gauti dėl vielos stokos, nes surūšiuodamas į grupes, lyg jie

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES <R 

PROSTATOS CHIRURGIJA ' 
2656 WEST 83rd STREET 

VaL; Ancso. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso t.l.L; 776-2880 
N«u|.» roz. relef.: 448-5545

: ŪR. VYT. TAURAS
i>tmtTOJAo ik CrtiKuKvAi

Kf.nura praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Otises; 2652 WEST 59th STREET

JeL: PR 8-1223
OFlbO V AL.. pirm., rd trad., trečiad 
i i ihlllsu z-i ir o-b vai. vak. Seštadie 
;uais 2r4 po piety ir Kilu ūllkl 

pagal susi tarimą.

nedidelėje parapijos salėje te- nebūtų tos pačios tėvynės Lie 
4 tilpo tik 12 stalų, kur prie kiek - tuvos vaikai, siekią tų pačių 

vieno suspaustai buvo susodin lietuviui kilnių tikslų -— Lietu 
ta po 12 svečių. Rengėjai tiki- vos nepriklausomybės ats tą
si, kad nepatekusieji už tai tymo, lietuvybės pratęsimo ir 
jiems atleis, nes ruošiant didės populiarinimo šiame krašte, 
nio mąsto su ‘gražiomis meni- Toliau, jis lituanistinės mokyk 
nėmis-. pro-pramomiš šventes los suvažiavusius dalyvaus ir 
rengėjai .negalėjo tiksliai aps- jų atsivežtus svečius amerikie- 
kaičiuoti norinčiųjų dalyvauti čius, atvykusius iš kelių-.vals. 
skaičių. j tijų į šią šventę, vadina lyg ne

Taip atsitiko ruošiant tauti- reikalingu importu. Galime da 
nių šokių šventę Chicagojė, linai sutikti su p. R. N.^ kad 
kur dirbo didesnis ir daugiau minėti amerikiečiai intelektua 
patyręs* rengėjų štabas, negu lai, išpirkidami paskutinius.hi- 
mūsų E. Chicagos LB apylin- lėtus į šventę, atėmė galimybę 
kės valdyba, susidedanti dau- .gausiau dalyvauti vietos lietu- 
guinoje iš jaunesnės kartos viams tame minėjime.
atstovų, žengiančių savo pir- Nors p. R. N., pats-priklau-' 
muosius .žingsnius lietuviškoje sydanias vietos meškeriotojų, 
veikloje. į ir medžiotojų klubui, kąžko-

Nuosekiiai galvojant, reikia dėl pamiršo, kad jų rudens ba 
sutikti, kad- rengėjai nuošir- liuje dafyvavo taip pat nema- 
džiai stengėsi informuoti vietos žas skaičius svetimtaučių, pri-’ ■ 
ir toliau gyvenančius lietu- sidėjusių prie baliaus pelno

Ivius, iškabindami didelį pla- padidinimo kuq išdalino įneš

P. ŠILEIKIS, 0. P.
/Lpeiaiai • Pi uxai. Mtu. 
unzai sociali pagalba aofomi 
\Arch Supports; ir L L

Watt 63rd St., Chicago i h. 6O62V 
Teief^ Pkospact S-SOBa

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖulNYČIA

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaro* ir 

Gene Drishiv krautuvė 
THE DAISY STČRE 

9918 Southwest Hwy, Ooak t'm, 
Tel. 499-1318

PĖRKRAUSTVMAI
1. ILJ _

MOVING 
Leidimai —■ Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A S 

Tel. WA 5-8063

Our Economy

R/Y 1 L U'/IHM

kalą prie lietuviškos parapi keriotojams už “didesnių žu- 
jos duni tris savaites prieš veliu’’ sugavimą, o medžioto- 
švenlę, nusakantį jos datą ir jams už pataikymą iš pištole- 
tikslus. Per amerikiečių-ir lie- tų, medžioklinių bei kariškų
tuvių spaudą buvo informuo
ta, kad šventėje dalyvaus Ha
mmon do ir E. Chicagos bur
mistrai, o pagrindinę kalbą an 
gliškai pasakys labai garbin-į 
ga visoje Amerikoje 'žinoma

šautuvų. I
Toliau ip. R. N. neteisingai 

tvirtina, kad East Chicagos, (.
I

MOVING
Apdraustai perkraultyma* 

ii įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

~ ~ -■ --- — • ----- -- r (

I SOPHIE BARČUS į 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii WOPA/ 

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-d 

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 Iki 9:30 
vai. orto.

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. J
CHICAGO, ILL. 60629

NSURED

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum 

30 month*

PASSBOOK 
SAVINGS,, 
the best way to uiarty!

Paid and 
Compounded

■: -jOUR.-jSAVINGS 
CERTIFICATES

EARN Up JO ' 73/4 %

see us for 
financing .

AT 0U8 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOMF

NSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Phone i Virginia 7-7747

----- < UODĖ ŠIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS 
lAJOOlUVIU DIREKTORIAI

8845 So. Wester. Ave. Air Conditioned Chapel and 

REDubhc 7-8606-8601 rarkin' racUiti“*

GAIDAS - DAIMID
■ ;?gį, i '.-z. *' jr i ■* _ Ž* .į*- k r ■'

IV knrie fyren* kitoee «l«rto dxly«e nofdme koply&> arSw tigĮ JWa

>

T T TT1 T </’ T Or I I J r. 1 K i SU w JLJ JLi
/ .. -f.**3- ' >-■

1 JLK JL L7

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

2212 WEST CERMAK ROAD

Pstex Kazanavskas, Preūdent

SOURS s Mon.Tue.Fri.9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 .

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LTLUAMCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
St' "■*>*L t C ' - •

Telefonas; LAfayette 3-0440

BUTKUS - VASAIHS
1446 So. oOLh Ave^ Cicero, HL Phone: ‘JLjmpic 2-1003

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JŪSŲ NAM4
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

ti EMBER MES 
ŠUS 
7.000

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESčlUS IR 

MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

TAIP PAT 
CHICAGOS

Chicagos 
Lietuvių 
7 ^aido tuvių 
^rektorių
Assoc laci jos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
JR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

z

HIGH RATES 7k
PAID QL’AKTEHLY AT *

certificates 
£5000 or more

4 year min.

.v\J2frBRIGHTON
,fe* :ą * jb j - A f : * * -*■ r* ■' Jį 4 . • J

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, IIXJNQIS 60632

TEL.: LA 3-8248

(^EST OF CALIFORNIA AVE.)

8®tW

PETRAS BIELIŪNAS
JJ48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIayelle 3-3372

MEMBta

PER ANNUM
$1000 or moro 

1 year min.

GEORGE F. RUD AHN AS
3319 So. HTUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rl public 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€671;
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos &IU, Hl. 974-441)

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8. ILI----- Monday, Dtcemtxr 27, 1976



REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

i., Adoioaš l)rttz<Iis fin.
Algis Mitkus — ižd., An-

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, 
kad paveiksle matai dykumos arpbą, 
besimaskuo-įantį nuo priešo, bet šis 
"arabas0 yra Skagietis. Jis taip ap^ 
sirengė/.kad jam nereikėtu šalti, kai 
seks futbolininku žaidynes Chicagos 
stadijone. *

VLIKO KALĖDINIS ATSIŠAUKIMAS
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, Kalėdų 

ir Naujųjų Metų proga, sveikina pavergtuosius, iš tėvy-.,sfnas Andulionis, Stasys 
1\ ^^tas^ s
Juozas Lubinas, Gediminas Iva
ška, Arnoldas Plevokas ir Vy
tautas Jnrgėla — direktoriais, 
Vytautas Ivaška—inaršalka^An- 
drius Keturakis, Longinas Švel- 
nis ir Jonas Vizbaras— priežiū
rai.

— A. Kavaliūnas iš Marquet
te Parko apylinkės savo sveiki
nimus ir gerus linkėjimus atly
dėjo $5 dovana Mašinų fondui. 
Tos apylinkės tautietis K- D at
siuntė Vytautas Oželis iš 
Malartic, Que., atsiuntė dolerį 
už kalendorių. Dėkui už aukas 
ir už gerus žodžius.

— Dėkui marketparkiečiui 
Juozui Banionui, iš anksto be 
raginimo pratęsusiam jirenume 
ratą ir atsiuntusiam penkinę 
Naujienų paramai. - A

— Antanas Pesys, Fairfield, 
Conn., atsiuntė išsamų laišką 
Naujenų ir kitų laikraščių pri
statymo nenormalumus, taip 
pat apie asmeniškas pastangas 
pašto įstaigose. Laiškas išver
stas į anglų kalbą ir pasiųstas 
atitinkamiems pašto skyriams. 
Dėkui už laišką, padarytas pas- 
tankas ir už penkinę Naujienų 
paramai.

nės ištremtuosius ir laisvuosius lietuvius.
Kalėdos, kaip grįžtančios saulės simbolis, savo švie

sa ir šilima ilgus amžius^stiprino vilt j išnyksiant tamsoje 
ir šaltyje įvisusias piktybes ir tuomi suteiksiant namams 
laimę. i ‘

Kalėdos, kaip krikščioniškojo pasaulio. Dvasinis Sau
lės šventė, grūdina tikėjimą amžinatve.

Kalėdos, kaip lietuvių tautos tikėjimas ir tradicija 
testiprinia jos žygius į laisvę: pavergtojo lietuvio išsiva
davimo ryžtą, ištremtojo — ištvermę ir laisvojo — kovos 
pastangas.

Trokštame ir linkime, kad Naujieji Metai, Kalėdų 
dvasios veikiami, būtų lemtingi kelyje į lietuvių tautos 
laisvę ir veiklią Lietuvos valstybinę nepriklausomybę.

Vyriausoas Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Revoliucionieriai 
sutiko su paliaubomis

TRIPOLIS, Lib. — Libijos ži
nių agentūros pranešimu, Fili
pinų maištaujantieji musulmo
nai ir Filipinų vyriausybė, po ke
turių metų trukusių kovų, nutarė 
nutraukti kovas ir ieškoti būdų 
taikai surasti.

Arabų revoliucionierių žinių 
agentūūra sako, kad Manilos vy
riausybė Filipinuose ir Moro na- 
tionalinio išlaisvinimo frontų at
stovai pagaliau susitarė nutildy
ti ginklus. Jie nutarė paliaubas 
praduti-gruodžio 24 d. Filipinų 
prezidentas pareiškė, kad sutar
tis nebus pasirašyta Maniloje 
ir kad jokiu būdu nebus leista 
susikurti atskirai musulmonų 
valstybei Filipinuose.

REAL ESTATE «O» SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACU?, RRE1PK1TES I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 W. Cermak Roac Chicapn E. ' Virginie 7-7747

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti sv. SU SAVAIS APLINKUI 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa

jamų. Palikimas.— nupirkite. , LABAI GRAŽI 2 aukštų reziderci-
GERAI IŠLAIKYTAS’ mūrinis. 2x5, ?a: ’oaios- vi^u^

ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui j

’ TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-cios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

-

New Yorkas 
1976 m. gruodžio 16 d.

— Vietoje šventinių atvirukų, 
Balvs Vosvlius, mūsų dienraš
čio skautų skyriaus redakto
rius, paskyrė Naujienoms 35 
dol. Jis dabar truputį sunega
lavęs. Linkime ko greičiau pa
sveikti. Nuoširdus ačiū už au
ką.

— Adv. Paul Taparauskas, 
Murray, Ky., išsamiai polemi
zuoja The Alternative žurnalo 
sausio nr. dėl rasinio balanso
įstaigose, tuo tikslu vaikų ve- išrinktas Bostono Lietuvių klu- 
žiojmo į mokyklas ir panašių bo pirminnku, Dam Acerka —

teismo sprendimų, remiantis 
ne JAV konstitucija, bet civili
nių teisių potvarkiais.
— Ramojus Vaitys yra Dariaus- 
Girėno lituanistinės mokyklos 
Gage Parko apylnkės Tėvų ko
miteto pirmininkas, Gediminas 
Damašius — sekr., Kęstutis Dir 
kis—ižd., Regina Modestienė,Vir 
ginija Šaulienė ir Nijolė Skirp- 
stūnienė — valdybos narės. Mo 
kykloje mokosi apie 150 moki
nu, juos moko 14 mokytojų, 
mokyklos vedėjas yra Juozas 
Plačas.

— Inž. Aleksandras Čaplikas

III
MIDLAN
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCUTIOK

®4t ARCHER AYEMVt 
SH1CASO, IUJM0I3 

PHONE: 254-M2S

al*rSBHEE

71/2%
4 Years Savings 

Certificate 
(Minimum S5,000).

I Nuo
I 1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

fi paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi E ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$40,000

Z<n$ So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

pa idqu a rterly.

Gyvai veikia šakiu klubas

Eilėje mūsų senesnių ateiviu

skirstyti įvairioms organizaci
joms ir laikraščiams, būtent: L. 
Fondui, Altai, S. Bartkus radio 
vai., Naujienoms, Draugui, Laisv. 
Lietuvai, Sandarai, Balfui, Liet. 
Telev.

Pranešimui pasibaigus sus
inąs padėkojo valdybai už veiklą 
ir naujiems metams paliko tą 
pačią valdybą, būtent: J. Lauri
naitis — pirm., A. Burokevičius

Fukuda - ministeris 
pirmininkas

TOKUO.. Liberalų .— demo
kratų partijos lyderis Takeo Fu
kuda . Japonijos parlamento po
sėdyje buvo išrinktas ministeriu 
pirmininku. Fukuda yra konser
vatyvių’pažiūrų. Išrinkus pirmi
ninku, jis pareiškė,.kad pirmoje 
eilėje jis stengsis tiksliai išaiš
kinti Lockheed bendrovės skan
dalą, kuris liberalų-demokratų 
partijai daug pakenkė.

Japonai miano, kad Fukudos 
vyriausybės kelias nebus ilgas. 
Ji ilgai neišgyvens.

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai;
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

4358 So. Washtenaw Ave.
TeL: 927-3559 ,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet 60 metų Minint tą snkaktĮ, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos sprudos pirmū
nui tr atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamai Naujienų platinimo vajus,

< 1UJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja cd Lietuvos ir pavergtu (letnvlu laisve 
neiriamos ir nesidėdamoi i canriėrlus ru okupantais ar lu Igalio- 
Inials.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratine^ grupei. jq bendrai instttu 
dja> ir remia visa Lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos .r poltiniu 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

Podėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
maudo® oirmunu oavwdiiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tfk laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietui os ir tos hnonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
uvišku reikalu renesA^w.

KAINUOJA: Chleago|» Ir K«n«do|« metimi — $30.00, — SI$.00,
rrlms men. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV viefote metime 
— $26.00, pusei metp — $14-00, vienam mėn. — S150. Užsieni uo
te — $31.00 metami. Susi pažini m vi siunčiama tavaltf nemokamai, 

"įrašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

\ A (UTENOS, 
39 So Halsted SK 

Chicago. 01. 60608

Q Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietu vilką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži 
nimni nemokamai ir be jokių jsi pereigoj imu.

PAVABDft IR VARDAS _______________________________

ADRESAS

įkurtų organizacijų ne paskuti-vicepirm. X Vasiukevičius - 
nę vietą užima šakių aps. klu
bas. Jo nariai daugumoje yra 
zanavykai, bet priimami nariais 
yra visi lietuviai. Klubo veikla 
— gyva, kas atsispindėjo meti
niame sus-me Vyčių salėje.

Sus-mas prasidėjo punktualiai. 
Pradžioje pagerbti mirusieji at
sistojimu: M. Gerdžiukienė ir J. 
Tauga. Iš klubo pirm. J. Lauri
naičio pranešimo paaiškėjo, kad 
klubo veikla gyva, klubas auga 
nariais, mirusiųjų vieton įstoja 
nauji nariai.

Per praeitus veiklos metus iš 
parengimų klubui liko gražus 
pelnas. To pelno žymi dalis,’ bū
tent daugiau kaip 300 dol., pa-

i sekret., N. Zajančkauskas ’ — 
kasin., J. Skama — f in. kasin. 
ir Abromavičienė — valdybos 
narė. Sus-mė priimti nauji na-

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psL 
dar galima gauti . Naujienose, 
prisiunčia □ t 5 dolerius.

' (Sk.)

BESTTHINGSINLIFE*

Maloniai,: O. Dtončiuvienė. Po 
sus-mo susirinkusieji ilgai pa
bendravo,, pasikalbėjo prie vai
šių stalų irdar labiau suartėjo 
savųjų tarpe, i- J. Tamaitis

o Libijos mahometonų pa
minklai kapinėse neturi jokių 
įrašų, ornamentų ar statulų, 
tik keturkampius akmenis. 
Turtingesniesiems. šie akme
nys yra padėti, ąiit aukštesnių 
pakopų su daugiau laiptų.

CRANE SAVINGS and Loan Association
. . _ a irrrn ~ ■

■ "4^
•

X H

lllllllll

. B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Mokama 4 mėty
/V Certifikatams.

Mažiausia S5,OOC
ar daugiau.

r Mokama 1 metų 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesj.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MENESIAI
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. .

iNSURcD

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ ?

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslai* apralo Panert, senu* fe 
gyventoĮu* Ir gamtą. 1/KX) lietuviikv vietoverdžiu sareū*. 
keina $6.00, minkiti virbeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centtj

Knygos

v

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Call Frank Zapolis
320814 W.95trh St. 

GA 4-3654

STATI FARM

tai ir daug priedų. Sausų pušų beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTEL& STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Pr^ke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke, $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette P'irke. $38,000

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto* ga
ražas Originali 25 m. statvba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi pieiai parduoti. Marquette 
Parke. S32,00^

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
.mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marauette Parke. Vvras keliamas

■ 1 no Nairfri Metų kitur. Reikia pirkėjo 
f Į su $5.000 savo pinigų. '
- PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 

* i gon in’ėc Pigus.
4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 

garažas iš geru rankų priešais parką. 
.! Nauias gazo sildvmas ir naina elekt

ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
•$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda; 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yrą. ir Taupomoji — En 
dowment apdraudė aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą. organizacijų na
riams ■— tik S2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų. skambinkite Kristi
nai'Austin % Naujienos 
Teį

PERRY PLAZA SjOTEL
1007. Park Aye^ Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas,7 telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tėlz 
501-623-9814.' - ‘ .

BIZNIERIAI. KURIE GARSINAs* į 
"NAUJIENOSE"

PASISĖTOM a BIZNY.? B.
TURI GERIAUSu; ,

*

iNSUEANCrIState&rm^tJfejąšluarJęė^C^įrppn^ REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-7200; arba 737-8534

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS - 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737^933 — TEXACO 
58-tos Ir Western Avėnue kampa*

WILDERS AND CCNTRACTORS 
Namu StatyM ir Ramentas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

jTTTJUS FETTNGIS. savininkas 
778-3165

STĄSE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie A venų a . 

Tek 4364184 
Sav. Stasė Bacevičienė

LIETUVIS
DAŽYTOJAS^

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Dažo namus Iš lauko Ir H vidaus.
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Chicago, ŪL 60629 • Tek WA 5-2787 

Dideli* pasirinkime* gero* rOlte* (vairią prekfg.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI . NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Guston — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______________________ ___________

Dr. 'A. J. Gtmon — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tflt _________

Dr. A. J. Gu«*«n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik '______

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakf arba money ordarL prie 

nurodytos kaino* pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

rfii— i <6 — NAUJIENOJ CM1CA9O «, ILL. Monday, D^ember 17t 1976

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS .
4444 So. WESTERN AVE.

Tiicago. TU. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
<2—M m AMT’AUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečhrt automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

KrelotU:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-87/3

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES I 

Pardavimu ir Taisymas 
2644 WEST 69ih STREET ' 

Tolofj RRpublte 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4045 AreMr Ar* 
Chleego, Iii. tOČ3X TeL YA 7-59*0

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM vfenbitelĮ 
lietuvi kailininku įį£ 

ChloAcoJe

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash 'Avanoa 
2nd Floor Chicago, DL 60601

i




