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Prancūzija padės arabams statyti naikintuyy įmonę
PARYŽIUS. — Prancūzijos vyriausybė sutiko parduoti Egip

tui 200 Mirage tipo naikintuvų. Nepriklausomi aviacijos sluoks
niai tuojau naikintuvų pardavimo sandėrį suderino su netikėtu 
prancūzų vyriausybės sprendimu paleisti Paryžiuje suimtą pa
lestiniečių teroristą Abu Daoud.

Egiptas pradės gauti Mirage 
naikintuvus pabaigoje šių metų, 
sumokėdamas už kiekvieną nai
kintuvą 6 milijonus doL Naikin
tuvai, - atsižvelgiant j jų- kon
strukciją, skirti puolimui. Va
karų diplomatai, pažįstantieji 
Mirage naikintuvus, abejoja, 
kad jie žymiai pakeistų Izraelio- 
Egipto ginklų balansą. Izraelis 
apie tai tuo tarpu nieko nesako.

Prancūzijos gynybos ministe
rija, kaip visada, ginklų preky
bos klausimuose laikosi tylos, 
bet ši kartą prasitarė, kad nai
kintuvų pirkimas greičiausiai 
surištas su arabų norais patiems 
gamintis Mirage tipo lėktuvus. 
Esą, arabai planuoja statyti tam 
tikslui įmonę padedant prancū
zams. Kai tik, lėktuvų pirkimo-

Reaguoja Čekijos , 
raudonieji

PRAGA. —: Pragoję spausdi
nami * komunistų laikraščiai1 
Rude Pravo ir Slovak Pravda 
pradėjo pulti pasirašiusius Char- 
tą 77, kuri buvo išspausdinta va
karuose ir kurią pasirašė S00 
čekoslovakų, prašant Čekoslova
kijos komunistinės vyriausybės 
prisilaikyti konstitucijos, kuri 
garantuojanti pnįečiams laisvę.

Laikraščiai ‘puldami pasira
šiusius išvadina juos imperialis
tų agentais neturinčiais garbės 
ir sąžinės. Minėti laikraščiai Įs
pėjo, jog nepasikartos 1968 m.

zams. ikai lik, leKtuvu pirKimo- , , .. . ,. , . ’ . . -i t j laikotarpis, kada Aleksandras
pardavimo amM pa^us,- ya<ioravo kraštui.
Prancūzijos gynybos mmistens 
jau buvo Kaire tartis dėl pran
cūzų dalyvavimo arabų lėktuvų 
statyboje, čia ir aiškėja, kaip 
(Prancūzijos vyriausybė buvo ap
sunkinta teroristo Abu Daoud 
įvykiu. ' f , ’ A ? 

■ « ' -t - - - -* ■ , (

Manoma, kad šiandien turtin
giausia doleriais Saudi Arabija, 
kurią Prancūzijos prez. Giskard 
d’Estaing vizituos už poros sa
vaičių, dalyvaus su savo katd- 
tjalais Mirage tipo lėktuvų ir 
prancūziškų Crotale tipo rake
tų gamyboje, greičiausiai Egip
to žemėje Saudi Arabija finan
suoja ir 200 naikintuvų pirkimą 
Prancūzijoje. '

Gerai dar prisimename, kai 
tais metais Brežnevui įsakiu s, 
įsiveržusi į čekoslovaki j ą So vie
tų kariumenė nušalino Dubčeką, 
užgniaužė, besireiškiančią Imsvės 
kibirkštęlę ir įsodino priklausan
čią nub'^ąškvds .marionetihę vy
riausybę." S Ų

Arafatas bus 
pakeistas

Arabų valstybės, kurios peni 
Palestinai išlaisvinti organiza
cijos veiklą, patvirtino ateinan
tiems metams reikiamą pinigų 
sumą, bet pranešė, kad organiza
cijai PLO reikia turėti kitą mo
dernesnį lyderį. Atrodo, kad da
bartinis organizacijos lyderis 
karštuolis Jasiras Arafatas bus 
keičiamas kitu asmeniu.

Brežnevas nori 
susitikti su Carteriu

MASKVA. — Prez. Carteris 
yra numatęs pasimatymą su So
vietų komunistu partijos bosu 
rugsėjo mėnesyje. Tačiau Brež
nevas tiek karštai nori su prez. 
Carteriu kalbėtis, jog norėtų su 
juo susitikti daug anksčiau. Bet 
jo norams pastoja kelią SALT II 
sutartis. Prieš pasimatant tu
ri būti susitarta dėl ginklų apri
bojimo sutarties.

šaltas
Saulė Uk* 7M.7, 44)

JAV vyriausias štabas, i Iš kairės Į dešinę ma gnis gen. Bernard W. Rogers, kariuomenės šta
bo viršininką; Adm. James L. Halloway laivyno operacijų viršininkas; gen. David C. Jones, aviaei 
jos štabo viršininką, gen. Louis H. Wilson, mariny korpuso, kemandantą i r gen..._George S. 
Brown, kurį išrinktas prezidentas Jimmy Carter planuoja atleisti iš pareigų. Visi kiti pasiliks.

IŠAIŠKINO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS lAmerka daug reiškia

Rytų Berlynas 
nuėmė draudimą

BONA. — Rytų Vokietija nu
ėmė vienos dienos--buvusį .’drau
dimą lankytis Rytų Berlyne Va
karų Vokietijos misijai, iškilus 
diplomatinių protestų audrai.

Vakarų- Vokietijos ^pareigūnai 
sako, -kad draudimas buvo pa
skelbtas sausio ii, uždraudus V. 
Vokietijos misijai įžengti į R. 
Berlyną, turint baimę dėl R. Vo
kietijos 17 milijonų. gyventojų 
vis didėjančio nepasitenkinimo.

V. Vokietija grasino reikalą 
iškelti Belgrado delegatų šuva- . . .
žtavime, svarstant Helsinkio ak-' kad velktl I,linois lr 
to vykdymą. . . / kitose valstijose.

Jungtinių Tautų Oratoriui Kurt 
Wildhelm įtrinkta* antram pinklų 
rrwtų terminui. Manoma, kad dabar 
|am bu« lengviau tvarkyti tarptauti
nius reikalui, net |U oalit griežčiau 
kalbėti au cm linuos vtlWyWm.

WASHINGTO-NAS. — Senato
IlEuiOlItHvlJUiJ IlLALčLu^. biudžeto komitetui prisiųstame

Be registracijos barzdukiniai neturi 
teisės veikti Illinois valstijoje ?

7^:^ CICERO,-Iffinoisi —Juozas Gaila, pirmiaiisia Išnešė Andriui Į ^'P^d^esi.L^rptairtini eko- 
Juškevičiui, tuo 'metu buvusiam JAV'Lietuvių Bendruomenės Ci- nominį bendradarbiavimą įrkvie 
cero apylinkės -pirmininkui, kad jis daugiau nebe pirmininkas, čia JAV, Japoniją ir Vakarų Vo- 
Vietoj rinkto apylinkės pirmininko, tuometinis centro valdybos kietiją pagreitinti ekonominės 
pirmininkas Gaila paskyrė žmogų Bendruomenei-vadovauti. Visi: pjovęs augimą?ir padidinti pa

galbą' atsilikusieins kraštams.
Raporte sakoma, kad nedidė

jant JAV gaminių išvežimui bei 
pardarimui Į užsienį^ busimojo 
prez. Carterio tikslas, visiškai 
panaikinti .Amerikoje bedarbys
tę iki 1980 m., nebus atsiektas.

žinome,'kad atsirado dvi Bendruomenės. Viena — didelės cicerie- 
čių daugumos, antroji—grupelės frontininkų;

Juškevičius, kartu su kitais of December 16 to this Division 
nušalintais bendruomenininkais, for answer, 
pradėjo klausimą studijuoti, ra-1 ,
do netvarką ir užregistravo JAV; ^ease be advised that it a-ge- 
Lietuvių Bendruomenę Illinois nera^ for profit corporation 
valstijoje. Vieni veikė pagal icon^. intra state business 
seną: Barzlukinę Connecticut.81^incorporated pursuiant 
registraciją, o antrieji Įsiregis-.- 5^® Laws of State other than 
travo Springfielde, Illinois sosti- Illinois, it is necessary for said 
nėję. Legalus registracijos dar- corporation to procure a Certi- 
bas buvo pavestas Aldonai Bru- ^caie Authority from the 
sokienei, tuo metu buvusiai Ci- Secretary of State conducting 
cero apylinkės pareigūnei. Le- affairs in this state- See Section 
gali, registruota Bendruomenė t^le General Not For Prof- 
net ir vadinosi Registruota JAV i Corporation Act.
Lietuvių Bendruomenė. Fronti-'- Sincerely, 
ninku vadovaujama barzdukinė j, T _ _ . . . . .
t> V - • i j -4. , Norman R. Crane,-AdministratorBendruomene mane, kad užtenka į 
registracijos vienoj rytų valsti-/

travo Springfielde, Illinois sosti

Corporation Division
Illinois valstijos sekretorius 

aiškiai pasako, kad kitoje valsti
joje registruota korporacija ne
gali veikti Illinois valstijoje, jei
gu ji nėra registruota Illinois

kitose valstijose.
Aldona Brusokienė, sutvarkiu

si pirmos Bendruomenės regis
tracijos klausimus, išaiškino ir 
dviejų Bendruomenių veiklą: Ar valstijos sekretoriaus įstaigoje, 
gali Illinois valstijoje veikti ki-' Vienoje valstijoje gali veikti tik
toje valstijoje registruota orga
nizacija. Ji pasiuntė laišką Chi
cago Tribūne Action line redak
toriui, prašydama išaiškinti šį
teisinį klausimą. Pastarasis at-' kauja Dr.' Vytautas P. Dargis. 
sakė ne pats, bet Brusokienės 
užklausimą pasiuntė Illinois val
stijos sekretoriui Michael How
lett, kad duotų aiškų atsaky
mą lietuviams rūpimu klausimu.
Aldona Brusokienė gavo tokį se
kretoriaus Howlett įstaigos at
sakymą :
State of Illinois
Office of the Secretary of State

tai ‘viena organizacija. Regis
truotos JAV Lietuvių Bendruo
menės pirmininku buvo Andrius 
Juškevičius, o dabar pirminin-

Baimė Čikagos 
biznierių tarpe

ČIKAGA. — Čikagos biznierių 
tarpe sklinda baimė, mėrui Daley 
mirus. Biznieriai įsitikinę, kad

ATSTOVAI

Jeigu'tokią kalbą jis butu pasakęs rinkimy 
metu, tai šiandien jis būty prezidentas

WASHINGTON AS, D. C. — Prezidentas Fordas, siųsdamas 
naujam kongresui prezidento pranešeimą apie dabartinį krašto 
stovį, pasakė nepaprastai jaudinančią kalbą. Jis palietė visą eilę 
klausimų ir pasakė, daug karčios teisybės. Tai buvo oficialus pre
zidento pranešimas, bet kiekvienam buvo aišku, kad prezidentas 
atsisveikino su kongresu, kuriame jam teko dirbti 28 metus, pa
dėkojo artįmesniems savo bendradarbiams ir patarė nesilpninti- 
krašto apsaugų.

raporte rašoma, kad Amerika 
daug reiškianti pasaulinės eko
nomijos, negalavime. - Raportas

Komunistai išvaro 
vienuoles

ROMA. — Nors Vatikanas 
glosto ir gerinasi komunistams, 
bet komunistai į tai nelabai at- J 
sižvelgia. Kaip praneša V ari- 1 
kano - laikraštis L’Osservatore < 
Romano, Romos miestui vado-! 
vaujantieji komunistai ruošiasi, 
išgyvendinti vienuolius ir vie
nuoles, kartu su 50-čia asmenų, 
kuriuos jos prižiūri, iš vienuo
lyno, esančio Romos miesto Sep
tynių Aukštumų kalvoje.

Laikraštis rašo, kad bus išva-

: — Jeigu prezidentas Fordas
būtų pasakęs tokią rinkiminę 
kalbą, tai šiandien jis būtų kraš
to prezidentas, rinkimus jis bū
tų laimėjęs, — pareiškė Lduisia- 
nos atstovas Joe Wagtoner,- — as i -

j kai prezidentas baigė kaToą ir 
j šluostė skruostus. Abiejų pąr- 
■ tijų vadai sveikino prezidentą 
už nepaprastai gerą kalbą, jaudi-

i nančiai pasakytą, ir aiškiai ro
dančią, kad jis yra geras žmb-

si vienuolė Motir^, Teresė - iš 
Kalkutos, kuri darbavosi taip 
Indijos vargšų ir kuri dabar 
prižiūri ir globoja Romos varg
šus šv. Grigorijus; Didžiojo vie
nuolyje, Cariajdoiese priemies
ty j e/ Gelio a urnos viršūnėj e.

Komunistai,'./išvarydami vie
nuolius ir vienuoles iš seno vie
nuolyno, teisinasi, kad Romos 
miestui reikalingos raštinėms 
patalpos. 'i*

PRANCŪZŲ KOMPARTIJA

Pasmerkė politinius persekiojimus
PARYŽIUS__ Prancūzijos komunistų partijos vadas Georges

Marchais paudos konferencijoje pasmerkė politinius persekiojimus 
Sovietuose ir pareiškė, kad jis nenusilenks prieš jokius spaudi
mus ir kritiką iš Maskvos pusės.

Marchais pakartojo, kad pran
cūzų kompartija nė “per jotą” 
nepakeis avo nusistatymo prieš 
prekiavimą “gyva preke”, ko
kia buvo sovietų disidento Vla
dimiro Bukovskio iškeitimas į 
Čilės komunistų vadą Luis Cor- 
valena. “Niekuomet to nebus, 
kad aš pats ir politinis biuras 
pakeistų nusistatymą išreikštą 
tuo reikalu priimtoje deklaraci
joje”, pasakė jis.

Tai yra labiausiai maištin
gas Prancūzijos komunistų vie
šas pasisakymams po pemykš- 
čios demonstracijos, kai jie at
metė marksistų doktriną apie 

| “proletariato diktatūrą” ir pa
reiškė, jog “ideologinė bedugnė 
juos skiria nuo Maskvos”.

Paklaustas, kaip jis vertina 
sovietų ir čekų atakas prieš 
prancūzų kompartiją, Marchais 
atsakė rusų ir čekų visiškai ne

mirus Daley nukentės Čikagos (suprantąs. Be to, jis pasakė, 
Jan. 3. 1977 i ekonominiai reikalai .kadangi tik kad prancūzų kompartija pilnai

Aldona Brusokas.^1608 S. 49 Ct. įuvusj stipri mero Daley ranka paremia naujai pagamintą tele- 
tegalėjo patraukti biznį ir kapi- vizijos filmą pagal čekoslovako 
talą į Čikagą. Net demokratų komunisto išeivio Arturo Lon-

Cicero, Illinois 60650
Dear Sir:

The Chicago Tribune’s Action partijos kaikurie lyderiai su to- dono knygą "Išpažintis”, kurio- 
Line has forviarded yourletteriki* biznierių nuomone sutinka.'j* demaskuojami-kankinimai ir

egzekucijos, penkiasdešimtais 
metais vartoti prieš kitaip ma
nančius komunistų vadus Sovie
tų bloko valstybėse. Kaip kny
ga, taip filmas Pragoję uždraus
ta ir pasmerkta, kaip “rėkianti 
propaganda’’^-

Kaip sunku yra komunistams 
suvirškinti tiesą, skelbiama ko
munistų kurie atmeta sovietų 
diktatą, rodo faktas, kad daugu
mas Paryžiuje akredituotų sovie 
tų bloko valstybių (satelitų) ko
respondentų boikotavo Georges 
Marchais paudos konferenciją, 
kurią pats Marchais surengė 
prancūzų kompartijos centrinė
je būstinėje Paryžiuje.

Senatoriai Goldwater ir Storm 
Thurmond, Įtakingiausi respu
blikonų partijos vadai kongrese, 
sveikino prezidentą už nepapras
tai gerą informaciją apie vals- 

‘tybes. padėtį ir gražiai pasaky
tą kalbą. ’ Nuoširdžiai sveikino, 
prezidentą kongreso pirmininkas 
Thomas O’Neil, Jom Wright, 
sen.’ Edmund Muskie ir visa ei
lė: demokratų. Kiekvienas tvirki
no, kad prezidento kalba- buvusi 
turininga ir pamokinanti. Sen. 
Humphrey pareiškė, jog tai bu
vusi pati geriausioji prezidento 
Fordo kalba.

Ypatingą dėmesį prezidentas 
kreipė į krašto apsaugas. Jis pra
šyte prašė naują kongresą na- 
silpninti krašto apsaugų. Kraš
tas negalėtų susigyventi su min
timi, kad Amerikos pajėgumas 
silpnesnis, negu bet kurios kitos 
valstybės. Dabartinės krašto ap
saugos yra stiprios, bet tai ne
reiškia, kad negalėtume jų -pa
gerinti.

Prezidentas nurodė, kad šian
dien krašte nuotaikos yra daug 
geresnės ir vieningesnės, negu 
buvo jo prezidentavimo pradžio
je. Prezidentas patarė respu
blikonams remti prezidento Car- 
terio užsienio politiką, nes šian
dien kraštas yra vieningas ir 
užsieniečiai tą privalo žinoti ir 
visuomet turėti galvoje. Jis pri
minė, kad prezidentas tvarko vi
sus užsienio politikos reikalus. 
Jis patarė kongresui nesikišti į 
šią sritį ir nekenkti prezidentui 
vesti užsienio politikos. “Gali 
būti tiktai vienas vyriausias va
das”, tarė Fordas kongreso at
stovams.

Prezidentas baigė kalbą susi
jaudinęs. Jis, priminęs savo pir
muosius žingsnius kongrese, pri
saikdinimą viceprezidento pa

reigoms, o vėliau prisaikdinimą 
prezidento pareigoms, paveikė 
visus kongreso atstovus ir se
natorius. Kaip respublikonai, 
taip demokratai pripažino, kad 
Gerald Fordas buvo geras žmo-

PREZ. CARTERIS TURI VILTĮ

WASHINGTONAS. — Prez. J. 
Carteris sakosi, kad jis turįs vil
tį M. Azijoje įgyvendinti taiką. 
Esą, Izraelio padėtis, arabų ly
derių nuosaikumas ir visuome
nės parama teikia mums vilties j gus ir teisingas prezidentas. Pa- 
surasti taiką. 'Prez. Carteris tai. skutimai jo patarimai rodo, kad 
pasakęs pasikalbėjus su savo už-įlinkėjo laisvės Amerikai žlam« 
sienio klausimams patarėjais ir trečiame jų istorijos šfmtmety- 
su kongreso lyderiais; 1 fe.



VIKTORAS VYTENIETIS
MIU

ropą į šiaurę nuo Alpių ir Kar-

H

f SLi J

ir vargu itŠi’imas prasidėjo prieš maž- 
pasakyti Ijaug 8,000 metų ir kad ledų ga- 

koks bus oras artimiausiais se- dynės kartojasi dešimties tūks-

zommai vėjai Indijos okeane ir1 
pietinėje Azijoje, kurie per va-1 
sąrą pučia iš pietvakarių, o per 
žiemą iš šiaurės rytų. Hetvaka- 
riniai monsunai atneša sezoni
nius smarkius lietus) pradeda 
darytis nepastoviais ir neregu
liariais, kas labai neigiamai at
silieja i žemės ūki ypač Incijo- 

. , ,, ...... . i vi i - > Ije ir Kinijoje, kuriu visas ūkis
taip, kaip MW#i pon. ^Įę- dynų išgaubti Didieji Ežerai. (labai priklaus0 nuo monsuny at. 
tąorolofgį, k.imatologai vis daž- Į Klimatofogai, aiškindami ledų 1 nešamo lietaus 
niau pradeda kalbėti ’ ’ ''' ” ”: . ...■ <4 .
apie klimato kitimą.

bokalas dar negali 
ar-kada galės tiksliai

• Wr>^am orui nuąitęMUB, kaž-j lo,OtįO metų buvusioje ledų ga- 
ko)c« hąkiffli^plautiįĮ yra pasakęs, dyngįę, kūpi buvo milžiniška lę- 
^*4 špie orą įvglbą, Jpęt nięr i|ypų |ntkloįie apklojusi visą Eu- 
kgf nieko nedaro. ropą į šiaurę nuo Alpių ir Kar-

Jaų kelinti metai, kaip vis dau- pąty ir visą Kanatją bei žymią 
gi|m kalba ir, kaikas kąi- dalį Siaurės Amerikos iki Illi- 
ką tikrai daro, tik ne visiškai nojaus, kup amžiams paliko te

Laučiais metais, bet turėdamas 
ukrekorduotus klimato kitimo 
faktus praeityje, mokslas jau 
|&ną tiksliai nustato ir klimato 
Iptimo eiklius ateityje. Tie cik- 
Hai atrodo labai nedžiuginąn- 
ąiji...

Kuri laiką npĮįiiyo įmapoipą 
tikrai nustatyti, ar mūsų pla
netos klimatas galutiname re; 
zujtatę atšąla ar atšilę, tačiau 
nustačius, kad klimatų cikliąi rę- 
fuliariai kartojasi, daroma iš
vada. kad ir ateityje kartosis 
panašiai kaiu kartojosi praeity- 
j ė.O tai reiškia, kad mūsų že
mės planeta pareina Į klimato 
atgalimą šiauriniame ir atšili- 

pietiniame pusrutulyje, tvir
tiną Dziennik Związkowy straips 
ar j e “Zniana klimatu”.

Dvi dešimtis metų trukęs ne- 
; .mrastas temperatūros atšili
mas tarp’ 1940 ir 1960 metų šiau
riniame pusrutulyje aiškinamas 
buvus klimato kilimo ir šilimo 
riba tėkstanties metų pikliuje.

ir rašyti gadynių žemės paviršiuj? palik-Į . Mokslininkai’nesiskubina da- 
tus pėdsakus, priėjo išvados, kad j ryti i>vadas> ka;p to!i del$s dą- 

bar didėjantis klimato atšali-- 
mas, bet dėl to atšalimo rezul-1 
tatų daromos žalos ekonomijai 
niekas nebeabejoja, šiaurės pus- 

: rutulyje gyvena virš 90 nuo- 
1 šimčių viso pasaulio žmonijos.
kuri čia galėjo daugėti ir tarpti 
per atšilimo eiklių agrikultūrai 
išsiplėtus toli šiaurėn. Pastarai
siais laikais agrikultūra jau iš 
šiaurės traukiasi, o tai neigia
mai veikia į maisto išteklius 
Staigūs temperatūros kritimai, 
skaudžiai atsiliepia į žmonijos 
mitybą ir nedaug bereikia, kad 
žemė nebegalės išmaitinti šuo
liais daugėjančią žmoniją.

Žmonės tartum instinktyviai 
pradeda didesniais tempais kel
tis Į pietus, kas ypač aiškiai ma
tyti iš. masinio gyventojų prie
auglio Kalifornijoje ir Florido
je. Su žmonėmis arba paskui 
xmones keliasi industrija ir po
litikos židiniai. Orams atšalant 
brangsta apsirengimas, butų, 
ofisų, fabrikų, sandėlių šildymas 
ir maistas ir bendrai pragyveni
mas, o anglims ir alyvai žemėje 
išsibaigiant lygiagrečiai brangs 
energijos ištekliai. Optimistai 
nurodo Į žmonių išradingumą ir 
šilumai bei energijai gaminti nu
rodo ateities versmes — saulės 
radiaciją ir atomus, deja ir tie 
tos versmes turi savo pliusus . 
atsverančius minusus.

Meteorologai keturi prieš vie
ną santykiu spėja katastrofiš
kas sausras Amerikos prerijo
se artimiausių metų bėgyje, sau
sras kurios truks nebe dienomis 

mėnesiais ir

tančių metų ciklais. Pagal esa
mus ženklus mes artėjame prie 
-iltojo ciklo pabaigos.

Didžiųjų ledų gadynių cikluo
se bųpa ma’i ciklai. Pavyzdžiui 
/iena tpkia maža “ledų gadynė- 
'ė” prasidėjo apie l,4C0 metus ir 
trukų iįci 1850 metų. Klimato at
galimas prasidėjo jau 1,(00 me
tais mūsų epochos, bet ketver
tas šimtų metų truko, kol kli
matas. pasiekė “mažos ledų ga
dinęs” lygį.

Kad kita tokia ledų “gady
nėlė” irtėja, rodo daugelis ženk- 
'ų. Per maždaug 20 metų aug
menų vegetacijos sezonas Bri
tanijoje sutrumpėjo 2 savaitė
mis. Tuo pačiu metu šienavimas 
Islandijoje sumažėjo 25 nuo
šimčiais. Islandijos uostuose 
nradėjo atsirasti ledas, kurio 
anksčiau per pusę šimtmečio ten 
nebūdavo, šiltesnių zonų žvė
reliai traukiasi atgal Į pietus. 
Pavyzdžiui armadilos buvo jau 
net Nebraskos šiaurėje paplitę,

Tem“«ratūrps kilimai per tuos i bet pastaraisiais metais pasi- 
5?įtus vyko laipsniuotai ir pa-

trų. Dabar ir per eilę ateinan
čių metų turime tikėtis staigių 
ir -didelių- pąkitimy.
. Klimato ąt|ilimąs šiauriniame
pųisruiuĮyję' prąsid.ėjęs nuo. 1890

$ąyo riu^pip pasiekė 1945 
tajne lygy-

kęjičIiUa nięjų.
. įjjugflĮ? ročp,
kad artė'jame Į'“trumpalaikę” — 
mažąją ledų gadynę ir jai pavyz
džių galime 'apsčiai rasti’ prieš

traukė atgal.
Klimato atšalimas praeityje 

daug padidėdavo ugriąkalniams 
prasiveržus ir jų dūmams bęį du! 
’:ėms — releįajns ?emės atmo§- 
'ęrojė pąniitjis. Paskutiniais me
tais ųmiakalnių — vulkanų, “at
sigavimų” bų^o jaugiau negu 
ef kada unkščia n. Katastro- 

p’skos sapąros išdžioyipo daug 
dideliu, sričių Europoje, Afriko- 
je, Azijoje ir Amerikoje. Mon-iir savaitėmis, bet _ __
sunai (Mpnąuųąis vadinami se-'metais, kas žymiai palies išmi-

■
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Kas Lietuvoje paragina kai kuriuos 
žmones pripažinti komunistinę santvarką

Kai kas Lietuvoje prisimena laikus, kada dar esant Lietuvoje 
praeities laikus; kada gyvenime 
viešpatavo kitokia santvarka', 
ne komunistinė, kada viskas že
mės paviršiuje atrodė kitaip. Ka
da buvo vadinamoji’ nepriklau
soma Lietuva, tada, anot jų, vis
kas primityviškiau atrodė, nes 
tais laikais daug kas važinėda
vo senoviškais vežimais ir ne
buvo visur matyti važiuojančiu 
irtomobilių, o dabar, kada yra 
nustatyta komunistinė santvar
ka, viskas pasikeitė gerojon pu
sėn.

Taip manp tik kąi kurie žmo
nės. Jei jie mestų atitinkamą 
ivilgsnį Į kitas pasaulio valsty- 
kuriose nėra įsigalėję komunis
tai, tad pamatymų, kad per tuos 
praeities laikus viskas kaip rei
kiant yra pasikeitę gerojon- pu
sėn. Aš dar pais prisimenu tuos

tam tikram laikui 
atsirado automobi-

1900 metus, kada 
važiuojantis

rusu ęaristinei /tvarkai visose 
vietose žmonės važinėdavo tik 
arklių traukiamais vežimais, o 
savo laukuose dirvai tvarkyti 
naudodavosi jaučiais bei arkliais, 
Pranslinkus 
vienur kitur 
liai.

Atsimenu
mieste pasirodė 
automobilius; tada automobiliui 
sustojus prislinko pasižiūrėt: 
šimtai žmonių, norėdami pama
tyti tokį,reginį. Tie žmonės ki
tiems pasakydavo, kad jie matė 
vėlimą, traukiamą be jokio ar
klio. Taigi viskas prabėgus tam 
tikram laikui visose pasaulio da
lyse. pasireiškė visokie reginiai .

šiais ■ laikais, kada Lietuvoje L 
viešpatauja komunistinė san
tvarka, kai kurie žmonės, pri
simindami Lietuvės praeities lai
kus, kada ji jįųyg vadinamoji ne
priklausoma 'valstybę, ima dar 
tvirtinti,' kad Įsigalėjus komu
nistinei .santvarkai daugelis da
lykų pasikeitė gerojon pusėn.. 
Toks jųjų galvojimas yra klai- 
dingas. . A. Kelmutis

Naujoko atsiminimai
I kareivines žengte marš!

(Tęsinys)

. Bet jo buvo tiek mažai, kad ant riekutės duonos kai 
užtepdavai, tai jo nematydavai ir beveik nejausdavai 
skonio. Duoną išdalindavo iš vakaro. Tai būdavo kai pa
reini iš pasivaikščiojimų, tai tą normą beveik ir suval
gytum. Bet dar turi pasilikti ir rytojaus dienai. Juk 
pusryčiams bus tik juoda kava, tai pasistiprinimui rei
kia pasilikti duonutės. Pietums jau retai kada likdavo 
plutelė duonos. O vakarienei aš pats ir didelė dauguma 
kitų duonos neturėdavome. Tai vakare gavę duoną tru
putį atsigaivindavome ir tuo sumažindavome rytojaus 
dienos normą.- Tais laikais duoną galėdavai neimti, tai 
už ją pinigais apmokėdavo. Bet ar galėjo tokių atsira
sti, kuomet buvo jaučiamas toks didelis duonos trūku
mas? Taip, iš visos kuopos atsirado du, kurie imdavo 
duoną tik kas antrą dieną. Tai buvo naujokas iš Šaukė
nų ir jaujokas iš Seredžiaus. Jiedu badavo, rinkdavo 
duonos trupinius nuo stalo ir kitų maldaudavo. Bet 
pingo gobumas nugalėdavo viską ir už neimtą duoną su
sirinkdavo antrąją mėnesinę algą- Kuomet mums taip 
trūko tos mielos duonutės, tai iš tų laikų dar atsimenu šį 
eilėraščio posmą: Tos duonytės koks skanumas, ar žinai. 
Lyg medučio skonis būtų, rodos valgytum amžinai... Bet 
kai jau pabuvome kokius penkis mėnesius, tai sumažėjo 
pilvai ir tos mielos duonutės jau beveik užteko.

Valgyti visa kuopa buvo suskirstyta grupėmis po 
dešimtį žmpnių. Vienas jų buvo paskirtas grupės virši
ninku ir jis tvarkė maisto reikąįųs. Q visi kiti iš eilės par
nešdavo maistą, plovė bakus ir bliūdus, Išplautus indus 
patikrindavo ir-pidimdavo kuopos budėtojas. O nuosavus 
šaukštus, ir duoną kiekvienas laikydavome savo lagami
ne. Taip pat lagamine laikėme švarius ir nešvarius balti
nius, batų valymo šepetį, tepalą ir kitus reikalingus daly
kus. Bet tas. viskas turėjo būti atskirai sudėstyta. Laga
miną dąžnąi tikrindavo priekabus viršila ir .skaudžiai 
bausdavo.

i

tjmą paęąulk? -žmonijos?. kuri 
■ąųgėja- po' Šfl -milijonų Jdekvie- 
nais me.taią... _• -

Tai nelinksmi skaitomai nau
jus metus pradedant gyventi.
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JAUTOS ŠVENTĖ
Vasario' 16 yra mūsų valstybinė šventė, nes tą dieną 

1918 m buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. O ge
gužės 15 dieną buvp paskelbta tautine švente, nes tą die
ną 1920 m. susirinko Steigiamasis Seimas. Po 1926 m. po
litinio perversmo pasigirdo balsų, kad ši tautinė šventė 
vra nereikšminga ir pagaliau ji buvo panaikinta- Tauti
ninkų vyriausybė -skelbė, kad bus surastas tinkamesnė 
šventei diena. Na, ir prasidėjo ieškojimas.

1929 m. buvo paskelbta, kad rugpjūčio 15-jį yra tau
tinės šventės diena. Tą dieną katalikų banžyčia švenčia 
Švč. Marijos dangun ėmimo šventę. Kasdieninėje kalboje 
-ią šventę žmonės vadiną Žoline. O kai kur vadina net 
gražvbiniu vardu — žolinaitė. Kai kuriose parapijose, 
kur buvo švenčiami taip vadinami 40 valandų atlaidai, 
tai ji tęsdavosi apie 3 dienas. O kai kur Žolinė buvo visai 
neprivaloma šventė ir žmonės tą dieną dirbo įvairius lau
kų (įa-pĮjus.

Šventės išvakarėse pulko mpkųmpjį kuopą žygiavo
me į Marijampolės parapijos bažnyčią. Nęžinąų kokią bu
vo priežastis kad tą dieną nętųrėjomę pulko orkestro. 
Tai mums žygiuojant gp'qjq Marijampolės ugiagesių 
komandos orkestras, bet tas “pažarninkų“ orkestras 
kai pradėjo rėžti savo “maršus”, tai jokiu būdu pagal 
io grojamą taktą negalėjome kariškai žygiuoji. Jų gro
jimas buvo panašus į eilėrašyje “Kvartetas“ aprašytą
jį, kurį sudarė išminčius asilas, ožys,, bedžionė pliuškė 
ir lokys. Panašiai kaip tie keturkojai, taip ir ugniage
sių orkestras nesugebėjo tinkamai pagroti. Tai kuopos 
vadas leido laisvai žygiuoti, nesilaikant jų grojamo tak
to. Tik kai nustodavo groti, tai tik tuomet galėjome re
tu tvirtu žingsniu žygiuoti ir paspausti koją. Aikštėje 
sustatėme šautuvus į gubas ir suėjome į bažnyčią- Ten 
buvę laikomus vąkąripęs pamaldos. Po pamaldų to pa
ties dzinguliukus grojančio orkestro vedini sugrįžome 
į savų rajoną. Prie kareivinių kuopos vadas kpt. V. Mie- 
cevičius šventės progą pasveikino savo kuopos karius 
ir pareiškė, kad dovanoja visas drausmės pabaudas. Ta 
proga bausmes dpyąnpjo ir visi kiti kuopos karininkai. 
Tik tylėjo kuopos vįršįĮa V. Grabąuskąs, kuris daugiau
siai buyp kųopąį užkrovęs valandų su šautuvu. Vėliau 
po švenčių, jis pranešė, kad savo uždėtų bausmių nedo
vanoja ir įsakė pąsįruošti atstovėti valandas.

RugpįųČip 15 d. jau visas pulkas savojo orkestro 
vedamas žygiąvp į bažnyčią. Po pamaldų miesto aikštė
je įvyko kariuomęnęs ir organiazcijų bendras paradas. 
Tą diąn3 gąypme pagerintą maisto davinį.

(Bus daugiau)

vįj-H biznieriai
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J. ŠARAPNICKAS

Kanados
.'Tęsinys)

Lenkę vengrę ir ukrainiečię 
paklausimai ‘ a

Lenkų atstovas E. Dzieržek 
iškėlė klausimą: Kodėl Kanados 
vyriausybė, žinodama faktus apie 
lenkų karininkų išžudymą Ka- 
tyno miške nepasako apie tai Ka
nados žmonėms teisybės, apie 
žudymus. Haip pat pacitavo Ni
kitos Chruščevo išsireiškimą 
Jungtinėse Tautose, kad “mes 
palaidosime jus“! Taip pat iš
kėlė visiems svarbų klausimą: 
Kodėl Sovietai turi laisvas ran
kas Kanadoje dirbti ardomą dar
bą tarpe etninių grupių, ir lais
vas rankas skleisti komunistinę 
ideologiją, ir paklausė: Ar Ka
nados vyriausybė turi koki pla
ną šiai veiklai sutrukdyti?

Vengrų atstovas N. Mezes iš
kėlė klausimą, kodėl Jungtinės 
Tautos 1956 m. Įnešė rezoliuci
ją, kad Anglija, Prancūzija ir 
Izraelis pasitrauktų iš Sueso ka
nalo zonos, o tuo tarpu Sovietai 
8 tokias rezoliucijas ignoravo? 
Kodėl Kanada nepanaudoja tai 
ir pagal tarptautinę teisę Įteik
ti rezoliuciją Jungtinėms Tau
toms reikalaujant Sovietų Rusi
ją, kad ištrauktų savo kariuo
menę iš okupuotų Rytų Euro
pos tautų?

■ Ukrainiečių atstovas advoka- 
tas-B. Doliszny iškėlė klausimą: 
Kada Kanados vyriausybė įstei
gė Kanados konsulatą Sovietų 
okupuotoje Ukrainoje, ar Kana
dos valdžia .turi kokį planą iš- 
liuosuoti politinius kalinius Uk
rainoje ir kituose Rytų Europos, 
Sovietų pavergtuose,kraštuose?

čia sužymėjau svarbesnius at
stovų iškeltus klausimus (buvo 
jų daugiau) Į kuriuos atsakinė
jo Kanados valdžios atstovas

naujienos
MP. Gilbert Parent. Apie Sovie
tų komunizmą ir okupuotuose 
kraštuose vykdomą genocidą G. 
Parent turį plačias informacijas 
ir prieš komunizmą griežtai pa
sisakė ir smerkia kaipo tokį, ku
rį Leniną, Stalinas, Chruščio
vas ir Brežnevas vykdė.

Valdžios atstovo patarimai

Vykęlė ir tebevykdo dabar. 
Kas liečia politinius kalinius So
vietų Rusijos okupuotuose kraš
tuose G. Parent patarė daugiau 
kelti viešai triukšmą, kad susi
darytų stipri vieša opinija, Ka
nados valdžia suteikia politines 
teises-tiems, kurie įkelia koją į 
Kanadą. Bendrai G. Parent pa
rodė didelį palankumą Sovietų 
okupuotų kraštų atstovams į jų 
iškeltus nusiskundimus ir, atro
do, jei G. Careni būtų Kanados 
premjeru, valdžia drąsiau pasi
reikštų Kanados piliečių iškel
tuose nusiskundimuose prieš So
vietų Rusiją.

G. Parent viešai pareiškė de
batuose: “Kadangi yra laikraš
čių reporteriai, mano pasisaky
mus užrekorduokite, o kaip aš 
grįšiu į Ottavą sausio 17 d., tuo
jau atraportuosiu jūsų iškeltus 
nusiskundimus Premjerui ir dė
siu pastangas pagelbėti“. G. Pa
rent išreiškė pasitenkinimą, kad 
St. Catharines mieste iš 115 tūks
tančių miesto gyventojų, komu
nistai per rinkimus negavo nė 
200 f halsų.Be abejo, prie komu
nistų mizėrio daug prisideda vie
tos etninių grupių veikla: ruo
šiant prieš komunistus demons
tracijas, straipsnių rašymas į 
vietos dienraštį The St. Catha
rines Standard ir t.t. Svarbes
nėse prieš Sovietų Rusiją de
monstracijose ar rezoliucijų pa-

Dail. KAJETONAS ŠKLĖRIUS Suomės portretas

klubui
• '''•

valdybaIšrinktu nauja

Sausio 0 d. 2 vai. popiet^Chi- 
I cago Savings fin. b-vės patalpo- 
| se įvyko Zarasiškių klubo narių 
metinis susirinkimas. Klubo 
pirmininkas Petras Blekys ati
darė susirinkimą. Pąleikė 11 

; punktų dienotvarkę. Euv4> pa
gerbti atsistojimu mirusieji 
i klubo nariai. Prezidiumą suda- t *
’ re šie asmenys: Antanas Šanla- 
I ras, pirmininkas, Jadvygą La- 
‘ kienė, sekretorė. Protokolą skai 

tė J. I^akienė. Iš protokolo pa
aiškėjo, kad klubo valdyba ir 
nariai bei parengimų komisijos 
energingai dirbo. Ponia Ona 
BJekienę ir p-nia šarkienė ga
mino valgius. Protokolas priim
tas vienbalsiai.

ruošime dalyvauja ir paremia demokratiniame krašte Sovie- ‘ Barauskienė, 
žydų etninė grupė.

Debatų nauda laisvės kovoje Į

Šie politiniai debatai buvo 
reikšmingi: Juose dalyvavo Li
beralų ir konservatorių partijų 
žmonės. Be abejo, didžiųjų par
tijų atstovai atkreipė dėmesį į 
tai, kad Kanadoje Sovietų Ru
sijos okupuotų kraštų ir iš kitų 
ateivių yra per 7 milijonus ir 
kad renkant Kanados premjerą 
savo 
mus.

Gi 
John
lankus Sovietų komunizmo oku
puotų kraštų pabėgėliams lai

minėjo. 75% balsų ir tapęs Kana
dos premieru iškėlė Jungtinėse 
Tautose Sovietų okupuotų kraš
tų pabėgėlių nusiskundimus.

Vienintelė reali priemonė yra

j tų okupantų kraštų pabėgėliams 
: per rinkimus vieningai remti 
I tuos, kandidatus, kurie supran
ta Sovietų skriaudas pavergtuo
se kraštuose.

Inž. šetkaus padėka dalyviams 
-n— ir svečiams

balsais gali nulemti rinki-

savo laiku per rinkimus 
Diffenbaker, būdamas pa-

jos komisija:
Jonas Adomėnas ir Aleksas 
Žakas rafiortavo, jog kasa tvar
koje* Raportai vienbalsiai pri
imti Pirmininkaujantis Ant. 
Šan taras padėkojo pranešė
jams.

Bronius Blekys, naudą klubas iš ko turi, pav., 
“Naujienos” klubu pranešimus 
ir žinias deda nemokamai. Bu
vo išreikštas klubo valdybai pa
sitikėjimas. K. Rožanskas pasiū
lė, kad klubas savo metinius 
susi rinkim us šauktų gruodžio 
įnėn. kada visas sus rinkimas 
paskirstys aukas. A. laikas pa
siūlė, kad klubą \audy..a netu
ri teisės aukų skirt? virš 5(H) 
dol. Prac.tai.s metais aukų viso

Valdybos rinkimai

Pirmininkas P. Blekys prane
šė, kad praeitais metais buvo 
trys parengimai, kurie gerai pa
vyko ir buvo suruoštos vaišės 
vad. “Derliaus nuėmimo” vaka
rienė. Jis padėkojo tiems, kurie 
aukojo dovanas parengimams 
ir visus išvardijo. Taip pat pa
dėkojo visiems, kurie dalydavo 
jo brolio Jono Blekio’laidotu
vėse, aukojo gėles bei šv. mišias. 
Priminė, kad ponia Polonija 

seniausia klubo 
narė, neatvyko i susirinkimą 
dėl šalto oro.

Iždininkas . Kazimieras Ro
žanskas padarė pranešimą apie 
klubo finansus. Kasa praeitais 
metais paaugo $957.00. Revizi- kalinga ir

Prae’tąjų melų pirmininkas 
Petras Blekys atsisakė kandida
tuoti. Luvo daug pasiūlynių, bet 
ilgai netrukus vis dėltij kaiku-i 
ne nariai sutiko būti renkami. 
Rinkimai praėjo labai sklan
džiai ir 1977 metų klubo valdy-’ 
ba yra tokia: Septyni nariai - 
Kazys Rožanskas, Antanas Šan- 
taras, Robertas Čepelis, Myko-1 
las Šeduikis, Petras Padvaiskas, 
Alfonsas Cicelis ir Marijona 
Šimkienė. Naujoji baldyba 
pasiskirstys pareigomis. Revizi
jos komisija: Aleksas Žakas, 
Jonas Adomėnas ir Bronius Ble 
kvs.

Buvo iškeltas klausimas $100 
auką skirti Religinei šalpai ir 
‘Draugui” 50.00 dol. Balsuo-

* įjant 28 balsais dauguma nutar
ta neskirti- Taip pat sumany- 

( mas S2(M) Lietuvių Fondui ne
praėjo.

Nutarta 1978 metais pakelti 
narių mokesti iki $2.00 metams- 
Iki šiol buvo $L(M).

Nauji sumanymai

Mirė klubo nariai: Br. Mila
šius, Br. Daunys, Jonas Blekys 
ir dar vienas, kurio pavardės 
neatsimenu.

Susirinkimas buvo sklandus, 
; rimtas, darbingas ir gausus.

Po susirinkimo šeimininkės,
Petras Blekys paragino klu

bo narius bendradarbiauti su 
valdyba, nes sėkmingas darbas p_pai O- Blekienei ir jos pagelbi- 

darbo ir ninkėins rūpinantis nariai buvo 
Buvo pavaišinti skaniais valgiąis, ka

vute ir gėrimais, kas norėjo.
Vakarienės metu p-ms Varia-

reikalingas vieningo 
pastangų klubo gerovei, 
kiek diskusijų dėl aukų paskirs
tymo. Anatolijus Lakas paklau-j 
sė: Ar yra įstatuose duota teisė j ko jams pagiedota ilgiausių me- 
klubo valdybai skirti aukas? At-; tų jų 60 metų vedybinio gyvem- 
sakyta, kad iki šiol aukas skifjnio proga, 
davo klubo valdyba, pramaty-( 
dama, kokia parama kam rei-i 

žiūrint i tai, kokia

Koresp. M. š.

Debatams pasibaigus inž. St. 
Šetkus, šių debatų organizato
rius ir Sovietų pavergtų kraštų 
fkomiteto pirmininkas išreiškė 
padėką visiems uždalyvavimą 
debatuose grupių atstovams ir 
svečiams. Baigdamas kalbėti 
kvietė etninių grupių atstovus 
stiprinti veiklą prieš okupantą 
ir prašė nepalikti brolius ir se
ses vienus kovojančius prieš oku
pantą.

(Bus daugiau)

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knygaDAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja §2. Užsaky
kite dabar. į

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios lt) ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čeki arba Money 

orderį tokiu antrašu:

.1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

j RIMTA’ KNYGA — GERIAUSIA DOVANA f 

t /Naujienos* galima gauti puikių knygų, kurioj papuos bet kokia į 
S knygų tolnfa ar lentyna.

\Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienu $ 
r: ) atsiminimai ir įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- (<
$ manas. 367 psl. Kaina $5. >Į
•f A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Ivvkiu prisimini- ?/ 
j ' ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- £

t * tyti į 12 daliu. 296 psl.. kaina 65.
« Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra- «

_ fiais viršeliais. 336 psl. Kaina 66 00. ’Minkštais rir5. $5.00 $ 
'J Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ 1STO- Ž
1 RIJA, T dalis. 203 psl.. Įrišta — 63 00, minkytais rir- c'

heliai? — 62 00: II dalis. 225 psl.. Įrišta — 63.00 mink*- g 
tais vėpliais _ .. no »

Henrikas Tomus — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. £ 
Pakalnės ir Labguvos apskrity* <rn Įdomiai? aprašymais, iliu- J 
straciioml? ir dokumentacija 336 n?l. kaina 66. f

P. KesiOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliu Lietuvos ft 
J ► partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina 63. g
I* Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ $

170 psl.__ »
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 «

puslapiai ----------------------------------------- --------------- 53.00 >;
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms. /

NAUJIENOS, ;

1739 S. Halsted SU Chicago. TU. 60608. — TeL HA 1-6100

Nieko nėra gražesnio apie namus kaip gražiai žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele^ 
kuri vadinasi - ‘

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievele^ Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia "knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už 61,25. Jeigu, 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti. $1.50 ’^čekį 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Taupykite dabar IE

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS I

Dr. Juozas Dauparas. žEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriau? lėšomis Knv^a driefrT d? 
Hų: Sėmė? ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje,

Autorius savo žndrie rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdė? Lietuvos nenriklansomvbės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs eražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuva* politiniu ekonomi
niu Ir kultūriniu laimėjimu šiandiena, drąsią! galima cakvtl lietuviu 

i tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti cavn žemė* ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilvgtl palioms iškiliosiom* Burnnnc tautoms”

Knvgos anie žemės ūki atrndn tik žemdirbiams ckaifvtf kadangi j 
absoliuti lietuviu tautos dauguma TRR 12%1 buvo Ūkininkai ir no ~'a- 
Muli išblaškvtu lietuviu absoliuti dauguma vra arba natv* buvę ūki
ninkai. arba ūkininku raikai, reiškia kad Š1 knvg« bu* brangi abso
liučiai lietuviu daugumai vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad nndėiu* skaitvtl nebe*inori pertraukti. Knvga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais Žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 65.00 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
NAUJIENOS I

1
1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60608 , 

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime,
——---— ------ -— -------- -—,—..——-

neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

Ueturls. pirmo*

TEL. 421-3070

V

(18694959) metu
664 psL KaId*

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

J*0-..L W'.-'T---------—

Įsteigt* 1923 metai*.

Irta^roc pietuoM kiemai aatomobilianu paMatytt

— NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL.- Friday January 14, 1977

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHTCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose kny^a aprašanti paskutiniu 90

Chicagn* lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavus 
lietuviu kolonijos, tu suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. istrigtl laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai/9 bažnvtinlal ir 314 reiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinni. laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos. Mu- 
kai ir kt. • ^irTW

Norintieji šis knyg$ Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SU Chicago, ITL 60608
, -M--

1739 So. HALSTED STM CHICAGO, ILK 60608
P

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOSf

404 dideli puslapiai, dang nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti ■— S3.00.

Įdomi Qnvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

hals%25c5%25b3.Be
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Bet Jis turėjo progos matyti ir Gudelį, “iš už kampo atė
jusį” ir piketuotojus stebėjęs, Gudelis, kaip dien
raščio reporteris, buvo nuėjęs pasikalbėti su piketuoto- 

i Jais, kad galėtų duoti tikslų vaizdą, kas darėsi prie Je- 
zuitų Centro. Tokiais pačiais sumetimais prie Jėzuitų 
Centro atėjo ir kun. Prunskis, norėjęs parašyti Draugo 
skaitytojams. Gudeliui nereikėjo stovėti už kampo. Pi- 

' ketavimas buvo teisėtas, policija buvo informuota. Ne 
už kampo jis stovėjo, bet kartu su keliais piketuotojais 

j perėjo pirmyn ir atgal, beklausinėdamas tokio pasipik
tinimo priežasčių, o vėliau parašydamas apie tai Nau
jienoms. Girnakalnis turėjo progos suskaičiuoti, kiek 
buvo pardouta tikėtų, bet jis klysta, kai mano, kad salė
je buvo tiek žmonių. Daugelis žmonių, iš anksto nusipir
kę tikėtus, i salę nėjo, kai pamatė piketuotojus. Vieni ne
norėjo peržengti piketuotojų linijos, o kiti, gavę dau
giau informacijų apie visą reikalą, visai nenorėjo rodo- 

i mo filmo žiūrėti. Savo pranešimą Vienybei senas suval
kietis šitaip baigia:

“Chicagoje vyksta koktūs reiškiniai: stravinskai, 
sviloniai, Vaičiūnai ir pn. rašinėja ir neabejoja ats
tovaują lietuvių tautą. Kiek jie naivūs ir atsilikę,

Išlindo yla iš maišo
Juo toliau nuo Chicagos, tuo kun. Kezio padaryta 

klaida išpučiama Į pasakiškas proporcijas. Už šmeiž
tus iš Dirvos gražiai išprašytas žurnalistas Vladas Ra
mojus, pakeisdamas iš Tėviškės Žiburių už žinių raudo
ną spalvinimą išstūmė E. Šulaitį, tam lietuviškam laik
raščiui pranešė, kad policija buvo pakviesta patikrinti 
Jėzuitų Centrą dėl ten padėtos bombos. Policija, visus 
kampus patikrinusi, jokios bombos nerado, bet Ramo
jus klausia, už ką tie piketuotojai būtų tą bombą padė
ję? Ar už didelio poeto filmo rodymą?

New Yorko leidžiama Vienybė nuėjo daug toliau, 
negu Tėviškės Žiburiai. Chicagoje suvirpėjusi banga 
pasiekė milžiniškų proporcijų, kai prisirito prie Vieny
bės redakcijos. Ten Jau aprašinėjamas kun. Kezio už
puolimas prie altoriaus, kurio ten nebuvo, nes toje sa
lėje nebuvo altoriaus. Altoriai paprastai esti bažnyčio
je, o pasikalbėjimas vyko vadinamoje Čiurlionio galeri
joje. Kas gali ruošti altorių salėje, kurioje iškabinti nu
kniaukti paveikslai? Jėzuitų namuose esanti vadinama 
Čiurlionio gaelrija turi ilgą istoriją, kuri dar nebaigta. 
Ką auklėtojai galėtų kuriam nors jaunam skautuku? 
pasakyti, jeigu jis paklaustų, -kam tie paveikslai pri
klausė? Kas juos jėzuitams dovanojo? Kas, teisės ne
turėdamas, pakeitė užraktus?

Vienybės korespondentas, nepasirašęs pavardės, 
pasiuntė Jasinevičiaus gerokai retušuotą nuotrauką, ne 
faktus ir vardus mini, bet, padėjęs pirmą kartą kunigiš
ką tėvo Kezio fotografiją (Chicagoje vargu kas jį tokoje 
aprangoj matė, nes panašiai jie vengia rengtis), savo ra
šinyje pamokslauja. Jis smerkia piketuotojų elgesį, neva 
užkabinėjusių einančius i salę, Įžeidinėjusius ir garsiai 
koliojusius žmones, norėjusius Įeiti į salę, bet nepara
šo, ką jie sakė, kokiais žodžiais koliojo. Ir kas svarbiau
sia, neparašo, kas ir ką iškoliojo? Jeigu korespondentas 
žinojo, kad koliojo, tai jo pareiga patirti, kas koliojo ir 
ką iškoliojo. Tokiai korespondencijai reikalingų faktų 
Vienybėje nėra, bet atmuštas ilgas pamokslas, kaip ta 
Ramojaus bomba.

pamatysite iš Lietuvos ateinančių periodinių leidi
nių pundeli: kiek ten vis naujų pavardžių, kiek įvai
rių specialistų, kiek konkretaus ir reikšmingo rū
pesčio tėvynės gerove, gimtosios žemės grožiu, nuo
lat gerėjančia dabartimi ir viltinga ateitimi! Išeivių 
pamokslų jie nėra reikalingi. Chicagoje rodė filmą 
Iš Lietuvos. Piketuotojai nesupranta, kad jie pike
tavo Lietuva!” (Vienybė, 1976 m. gruodžio 24 d., 
3 psL).

Savo reportaže Girnakalis palietė pati svarbiausią 
klausimą. Jis išstūmė ylą iš maišo. Jis nori įtikinti Ame
rikos lietuvius, kad jėzuitai davė leidimą rodyti Lietuvą, 
o piketuotojai net nesupranta, kad jiems norėta parody
ti Lietuva. Jie žino, kad filmai buvo sukti rusų pavergto
je Lietuvoje, bet nežino, kad tuose filmuose būtų rodo
ma Lietuva. Ne tik Girnakalnis taip galvoja, bet pana
šiai galvoja ir specialius kursus Toronte baigęs tipelis, 
pasiryžęs tuos filmus Chicagoje lietuviams rodyti. Tė
vas Kezys panašiai galvoja. Jis, matyt, yra įsitikinęs, 

, kad jis leido rodyti Jėzuitų Centro lankytojams Lietuvą, 
nes tuose filmuose jis nieko blogo neįžiūrėjęs ir neži
nąs, kodėl jo sėbras Bernatavičius tos Lietuvos negalėtų 
jėzuitų draugams rodyti.

Girnakalnis klysta, nes jis pundais naudoja paverg
toje Lietuvoje ruošiamą prokomunistinę propagandinę 
literatūra ir tiki, kas tuose punduose parašyta. Jie ne 
ti pats tiki ta propaganda, bet jis ją skleidžia ir lie
tuvių tarpe. Jo su pasityčiojimu minimi “stravinskai, 
sviloniai, Vaičiūnai ir panašūs” garbingi lietuviai oku
pantą gerai pažįsta, supranta jo kėslus ir bando jų veng
ti. Jiems aišku, kad okupantas, išprievaartavęs lietuvius 
inteligentus ir prievartaująs augančią jaunuolių kartą, 
nori paveikti savo protu įvykius interpretuoti mokan
čius ir Amerikon siunčiamus pundelius vertinti suge
bančius, žino, jog tai yra okupanto prievartos vaisius. 

. Tai ne Lietuva, bet pavergtos Lietuvos prievartinė iš
kamša- Tais pundeliais jie apsuko protus keliems girna- 
kalniams, kurie patikėjo okupanto propaganda ir nori 
laisvus žmones įtikinti, kad siunčami literatūros punde
liai ir tomis pačiomis rankomis sukti filmai yra Lie
tuva.

Povilas P. Dargis, SLA centro prezidentas, kartu su sekretore Genovaite Meiliūniene bei iždininke Euphro- 
; sine Mikužiui*, tariasi su Lietuvos generaliniu konsulu New Yorke p. A. Simučiu, kaip iškilmingiau paminėti 

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. Povilas Dargis rengiasi vykti į Bostoną, pasitarti su Susivie
nijimo veikėjais vajaus ir pavergtos Lietuvos reikalais.

Rimčiausias reportažas vis dėl to yra 
Jis ne tik matė Chicagoje vykusį “klaikų

Gimakalnio-1 - - - - -
vaidinimėlį”, niams mulkinti.

Nę Lietuva ten, bet okupanto propaganda girnakal-

Kava staiga tapo 
liuksusine preke

CHICAGO. — Pastebėtina, 
kad šalia aliejaus antrąja svar
biausia ir brangiausia preke, yra 
kava, kuri kaip juodasis auk
sas kiekvieną rytą pilstoma į 
milijonų milijonus puodukų. 
Nors už kavą tenka mokėti pa
sakiškai pakeltas kainas, ame
rikiečiai nė nepradėjo ieškoti ka
vai pakaitalo.

Dar 1975 metų vasarą kavos 
svaras krautuvėse buvo parduo
damas vartotojams po SI.21 sva
rui, šiandien ta kaina pakilo vi

siškai arti S3. Chicagoje kava 
Į kol kas išlaikoma $2.80 svarui 
lygyje, kol didžiosios krautuvės 
apskaičiuos inventorių naujus 

metus pradėjus, bet nuo vasa
rio arba nuo kovo nauji kavos, 
importai numatyti parduoti ne
mažiau kaip po $3 svarui. Au
tomatuose mažiau kaip 8 unci
jų kavos puodelis jau kaštuoja 
20 centų, restoranai ima nuo 20 
pakilo 220 nuošimčių.

Daugiausiai kavos pupelių au
gina Brazilija, kuri patenkina 
50 nuošimčių kavos pareikala
vimo JAV-bėse. Nesezoniniai 
šalčiai 1975 metais kavos pro
dukciją sumažino lygiai per pu
sę. Potvyniai Kolumbijoje ir 
Ugandoje taip pat labai paken
kė. Nuo 1975 metų kavos kaina 
pakilo 220 nuošimčiai.

Eksportui kavos ateinantiems 
metams numatoma* 44.7 milijo
nai maišų, kiekvienas maišas po 
132- svarus, o kavos atsargų dar 
yra apie 25 milijonai maišų. Tai 
skaitoma mažiausia atsarga 20 
metų bėgyje. Bendras kavos 
derlius praeitais metais buvo 20

i nuošimčių mažesnis, ir JAV . ag
rikultūros departamento nuo
mone, kavos kainos tebekils per 
ištisus 1977 metus.

Apšmeižta Monako 
princo duktė

SĄO PAULIO. .— Brazilijos 
milijonierius Francisko (Chi- 
quinho) Scarpa Jr., 19 m. pliuš
kis, apšmeižė Monako princo 
Rainier dukterį princesę Caroli- 
ną, sakydamas viešai, kad prin
cesė Carolina yra praradusi ne
kaltybę. Jaunuolis Scarpa tai 
pasakęs TV pokalbyje 1976 m,‘ 
spalio 10. Jis dar sakęs, kad jis 
su princese turėjęs meilės san
tykius.

Monako princo advokatai iškė
lė teisme kriminalinę ir- civilinę 
bylą. Jei jaunuolis bus rastas 
kaltu, tuomet jis turės atsėdė
ti kalėjime 3-18 mėnesių ir; su
mokėti 4 mil. .doL

Sužeidė operos 
vedėją Carol Fox 
FLORENCIJA. -— Du važia

vę motociklu nežinomi asmenys 
nakties metu stvėrė iš einančios 
gatve amerikietes Carol Fox ran
kinuką, ją pertrenkdami žemėn,

Rankinuką nesugebėdami iš
traukti, jie iluvažiavo tolyn, bet 
vedėjos alkūnė tapo sužeista. 
Jai turės būti padaryta operaci
ja.

Amerikiečiy nešlavimo 
amžius

Wichita valstybinio universi
teto profesorius Caroll Barret,

JONAS JOKUBONIS

PAPILIEČIŲ PADAVĖM
(Tęsinys)

SĖLIO ŽUVIMAS IR ARĖJO GRĮŽIMAS

Sėlis su Arėju nuėjo prie akmens, kuris jau buvo 
iš visų pusių atkastas, reikėjo tik tikslingai perskel
ti. Sėlis tokiam darbui buvo sumanus. Jie abu akme
nį skėlė ir pasisekė gerai padaryti. Vienas dalykas 
juos nustebino. Vietoje atskalai nuvirsti, ko buvo ti
kėtasi, ji tik truputį paslinko žemyn- ir stovėjo. Arė
jas nuėjo atsinešti štangos. Sėlis, pritrūkęs kantrybės 
laukti, atsigulė pagal akmenį pažiūrėti, kodėl jis ne
virsta. Vos spėjus jam atsigulti, akmuo virto ir jį pri
slėgė beveik išsyk užmušdamas. Atėjęs Arėjas rado 
Sėlį prislėgtą ir griebėsi gelbėti, kiek jam jėgos lei
do. Akmuo buvo per sunkus, kad vienas galėtų at
kelti. Bėgo ieškoti daugiau vyrų. Atbėgę vyrai atkėlė 
akmenį ir ištraukė Sėlį jau nebegyvą.

Sėlio žuvimas sukėlė ne tik didelį skausmą, 
ir nemažą rūpestį. Nebuvo krikščioniškų kapinių 
liui palaidoti. Ugnies garbintojai turėjo kapines, 
Kubiliams jos buvo nepriimtinos. Be to, ugnies 
bintojai nebūtų ir leidę laidoti krikščionį savo

bet

siimlą darbą 
krikščioniško

nuodugniai ištyręs našlėmis li
kusių moterų amžių pranešė' sa
vo tyrinėjimų duomenis, būtent 
kad kiekviena ketvirta ištekėju
si amerikietė moteris 18 metų 
vidutiniai dar po 18 metų gy
vens našlės gyvenimą. Jų pusė 
pataps našlėmis būdamos apie 
56 metų amžiaus.

Penkis kartus moterys dau
giau už vyrus palieka našlėmis.

Našliais likę vyrai dar vidu
tiniškai gyvena po 12 metų.

Apie 70 nuošimčių vyrų, mirė 
nesulaukę 60 metų amžiaus/ ne
palikdami testamento. *

.Puola Japoniją
Prez. Carterio ekonominiams

reikalams pasekretorius R. Coo
per pareiškė, kad Japonijos pre
kybinis balansas yra perdidelis. 
Jos pelnas, gautas sū užsienių 
prekiaujant, -toks- didelis; jog 
apsunkina pasaulio ekonomiją.' 
Japonija turi padėti pasauliui iš
bristi iš pavojingos recesijos, su
mažinant užsienio prekybos pel
nus;

. šią galima krikščioniškai gyventi. Nereikėsią čia prie 
šių atsilikusių žmonių plūktis. Tada tėvas atsakė:

negalime mesti darbo, nes esame pasira- 
Esame surišti ir turime baigti bažnyčios 
sutartimi yra parašai: šaulio Kubiliaus, 
Kubiliaus ir žvejo Kubiliaus, bet nėra 

. Jei mes nebaigsime darbo, 
mums bus atimti visi pažymėjimai ir mes niekad 
nebegalėsime jų gauti, nežiūrint kiek ilgai begyven
tume, nes tokie yra Sąjungos įstatymai. Tik 
pažymėjimai yra saugūs, jei jis ir nebaigtų darbo.

I Jis galėtų Sėlį parvežti ir palaidoti krikščioniškose 
kapinėse. Aš esu Sėlio tėvas ir man yra leistina pa-

I sielgti, kaip man atrodo geriausia. Aš palaidosiu sa- 
’ vo mylimiausią sūnelį. Nesu dvasiškis, bet man teko 
I dalyvauti daugelį kartų krikščioniškose laidotuvėse.
I Aš šiek tiek suprantu apie laidotuvių apeigas. Turiu 
nemaža krikščioniškų knygų, kur yra paaiškinimų,

I kaip reikia ladoti krikščionį. Aš taipgi turiu atsive- 
I žęs ir šventinto vandens, kurį pasiėmiau būtinam rei- 
Į kalui ištikus.

Baigus tėvui šią kalbą, visi sūnūs sutiko, kad vi- 
^sa šeipia galis palaidoti savo mylimiausią narį, 
'klausus tėvą, kur bus laidojamas, jis jiems 
aiškino:

— Antroje Rovėjos pusėje ant to kalnelio, 
yra gražus smėlynas. Karstas jau yra dirbamas.

Imynai supils pylimėlius iš abiejų ‘ Rovėjas pusiu Ir vartelių viršaus bu™ prikalta stora ,šuolinė lenta su “jfls mano(e daryĘ-sn-vopna,-W-Jokeni' 
I padarys tittelĮ per Rovėją, kad būtų galima patogiai užrašu KUBILIAUS KAPAS . r- | netjnk^ tik mūrinimuil ■' < • “Ųr |

(Bus daugiau)

— Mes

statybą. Po
Medin čiaus
Atėjo Kubiliaus parašo.

bet
gar-
ka- '

sūnūs reikalavo tėvą mesti tuojau 
i važiuoti atgal, iš kur atvykę. Ten 
k. inės, ten yra bažnyčios ir ten

vo grįęioje- Budėtuvės (apsėdai) buvo atliekamos 
krikščionims priprasta tvarka. Tėvas ir trys sūnūs 
pasimainydami skaitė pritaikytas maldas, giedojo lai
dotuvių giesmes. Po dviejų naktų budėjimo buvo pa
laidotas sutartoje vietoje — netoli nuo Rovėjos į šiau
rę, gražaus smėlio kalnelyje. Kapo pažymėjimui bu
vo pastatytass drūto ąžuolo kryžius.

Už poros dienų po laidotuvių Kubiliai — tėvas 
ir abu vyresni sūnūs — grįžo prie statybos darbų. 

Arėjo ' Arėjas pradėjo ruoštis išvažiuoti. Viskas jam primi-
nė Sėlio žuvimą. Čia jis neteko geriausio draugo ir 
mylimiausio brolio.

Vieną vakarą, po vakarienės, tėvas paklausė 
Arėjo:

— Ar visą patarnavimą savo broliui padarei?
Arėjas atsakė: ..
— Viską. Ką aš daugiau galiu padaryti?
Tada tėvas jam ir sako:
— Argi tu paliksi jo kapą ant atdaro lauko, 

šunys gali uostinėti, kiaulės knisinėti ir karvės 
lis prie tavo brolio kryžiaus? Argi tu neaptversi

kur 
trin- 
savo, ___ ___r__________

j brolio kapo tvirta tvora? Gauk medžio meistrą, kad 
jis padirbtų gražią tvorą. Medžių yra užtektinai. Aš 
užmokėsiu už darbą meistrui.

Sūnus Arėjas padėkojo tėvui už patarimą ir at
siprašė už nesumanumą. Netrukus Sėlio Kubiliaus 

kur ikapas buvo aptvartas tvirta ir gražia tvora, maždaug 
Kai-’.trijų sieksnių kvadratas, su varteliais įėjimui, o. ant

Pa- 
pa-

yra nunešti karstą į laidojimo vietą. Arėjas, baigęs darbą, skubiai ruošėsi kelionėn,
bū- Tą patį vakarą Sėlio kūnas jau gulėjo karste tė- Neturėdamas savo arklio, prašė tėvą jam parduoti.
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Tėvas atsisakė, sakydamas:
— Sūnau, tu man dirbai ir buvai geras. Aš 

duodu arklį, vežimą, pakinktus ir visa, kas tau 
reikalinga kelionei ir pradžiai gyvenimo. Pinigus 
kyk, nedalink be reikalo. Važiuoji pas svetimus, 
nebus tau tėvų, brolių, seserų nei dėdžių, — visi 
timi.

Tą pasakęs, pabučiavo ir palinkėjo laimingos 
lionės. Artėjąs atsisveikino brolius, brolienes, sėdo 
ant vežimo, prikrauto arkliui pašaro porai savaičių, 
pakankamai^ sau maisto ir išvažiavo į gimtąjį 
kraštą.

tau 
bus 
lai- 
ten 
sve

KUBILIŲ KAPINIŲ ĮSTEIGIMAS

Likusieji Kubiliai turėjo dar dvejus metus dirb
ti, kol baigė statybą. Baigę statyti bažnyčią, pajuto 
keistą tuštumą: nebėra darbo, nebėra užsiėmimo, ne
bėra atsakomybės. Be darbo nejaukus gyvenimas. 
Buvo pats vasaros vidurys, nenorėjo pavaryti bandi
ninkų (bernų-), kurie dirbo jų žemę. Tada Kubiliai 
sumanė padaryti apylinkės gyventojams nemažas 
kapines. Buvo atsiklausta dvaro, ar pavėlintų daryti 
kapines apie Kubiliaus kapą ir, ar leistų vartoti kal
kes, kurių daug liko nuo bažnyčios statybos, ’

Dvaras davė kapinėms apie penkis margas že
mės, tik vyriausias dvaro ūkvedys paklausė 
bilių



DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 

IR GAILĖS LIGOS
2SS8-W. 63rd Street

valandos pagal susitarimą

DR- K. G. BALUKAS 
^KUSERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
F ‘ūma UgGdius pagal auą'tbiuiut 

ei neatsiIiepX skamomti 3744f' C4

PR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
8: 0 SUMMIT STREET

ROUTE 50, ELGIN. ILLINOIS

DR. PE'IER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 Wcpi 7isr $TREfcT 
Ofisas: HEmlock 4-564? 

Rezid. 3o8-2k33 
‘ OFISO VALANDOS:
► - . . — i

.■trmartioiiiaig jj iecviiTaa. 1—■« vaL, 
axuxacL, penkuiem nuo 1—5., 

ir šestad. ūkiai susitarus.

_  I . . ..

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI *
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

CICEROkė. Esą net moksliniai veikalai 
išleisti lietuvių kalba labai sun
ku. Siūloma leisti rusiškai.

Į ten nuvažiavę vietoje žavė- 3301 Sq Central Avė., ir pava-

m

Morton kolegijoje Cicero j e, ‘

tree. Nežinomo dailininko natiurmortas

pit. FALL V. LAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos chrektorius.

1938 Suvianheim Ra#/Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šesladienj d—3 vai.
lek: OOX-2/2/ area Soz-z/x# j.

, REZ-; GI 8-0873 •
DR, Vy aicibiiY -iLioiK AS 
AKUSgKIJA ir moterų ligos 

O1WEKVLVU1NE CHinUKOijA 
6i3z $o. Kedzie Avė., WA S-zo/ 0 

Valandos pagal susitarimą. Jei neal- 
iiuepia. szamomu mi 3-UvOi.

josi išviršiniu fasadu, urėtų pa-. sario semestre paliktas kursas 
matyti ir okupanto vykdomą apįe Lietuvą. Kursas bus dės- 
priespaudą. Jau vien tik leidi-1 tomas antradienio ir ketvirta- 
mas penkias dienas tėvynėje pa-1 Vienio vakarais. Už jį bus duo- 
būti, su giminėmis pasimatyti darni kreditai. Mokestis vietos 
jų atvežime į Vilnių, griežtas ap-! gyventojams 15 do!., kitiems 63 
ribojimas kur turi lankytis ir doj p. 7g c Pensininkams 5 dol. 
ką matyti, aiškiai rodo kokiuose Registruotis galima nuo sausio
baisiuose okupacijos varžtuo
se tei) gyvęną pavergta mūs tau
ta. Ppeš tą viską tylėdami mes 
tik parodome savo, pasakyčiau, 
ištižimą. Jei neranda teisingo 
žodžio, tai tylėti turėtų iš čia 
sugrįžę rusiški propogandistai. 
Juk jie pamato kokiose laisvėse 
ir ištekliuose Čia žmonės gyve
na. 0 visgi jie tai netyli, bet 
skalina ieškodami pas mus tik 
blogybių. P. Vn.

men. .10 d- Pavasario semestro 
paskaitos prasidės vasario men.
4 d. S. Palauskas

♦ Australijos paukštis var
du zebra finch išperi kiauši
nius per 11 dienų. Ilgiausiai 
trunka išperėti albatrosiukus. 
Abu albatrosai pasikeisdami 
turi perėti net 80 dienų.

SUSIRINKIMU

Ai pritraukiau įuos žmoniškomis virvėmis, meilės ryžiais." — Oze, 11:4 M 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir v 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die’ 
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini- 
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku- 
rįę pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

. Viii žino, k#d mirtis yra žiauri b paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausirpt atsako knygutė "Viltif po mirties", kuria gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVISI 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
iv. RASTO TTRUNČTOJAI

RUSAI IŠ JAPONŲ 
MOKOSI KAMIKAZE

HAMBURGAS, V. Vokietija. 
— Savaitraščio Štern praneši
mu, iš Sovietų Sąjungos j vaka
rus pabėgęs sovietų kariškas la
kūnas Victor V. Belenko pra
nešė, kad Sovietų karo aviacijos 
lakūnai gavo įsakymą karo at
veju pavartoti japonų kamika
ze metodą — atakuoti priešą iki 
kol patys pražus, bet iš lėktuvo 
jokiu atveju nešokti. Tie lakū
nai, kurie iš kautynių grįš gyvi, 
bus vietoje sušaudytą pasakė 
Belenko

Venecuelos Lietuvių D-ja šaukia 
narių susirinkimą ši sekmadienį, sau
sio 16 d., 2 vaL popiet Petronėlės sve
tainėje, 4500 So. Talman Avė. Narių 
dalyvavimas būtinas, kviečiami ir sve
čiai. Valdyba

HVAS IR SŪNUS 
xMARQL’ETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— AMERIKOS Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubo metinis narių susj- 
mkimas i vyks sekmadienį, sausio 16 
d., 1:00 vai. popiet Chicago Savings 
patalpose, 6245 So. Western Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir laikas 
užsimokėti savo duokles.

Rožė Didžgalvis, rast.

Skundžiamės laisvojo pasau
lio, ypač JAV rusams pataikavi
mu. Pavergtiems kraštams “tas 
pataikavimas ypatingai skaudus. 
Rusų komunistų vergijoje ken
čia milijonai pavergtųjų, bet ga
lingųjų tarpe tyla. Net stengia
masi nuslėpti rusų nusikaltimus. 
Pagristai daromkpriekaištai Ki- 
singeriui viską nutylėti, kas ga
lėtu nepatiktai rusams. Tuo tar
pu į daugybę pasižadėjimų ir 
sutarčių rusai nusispiovė. Bet 
vis sudarinėjamos naujos lyg

net lankstymasis prieš parse- 
kiotojus. ■ j

Bet kas keista ir skaudu, kad 
ir mūs tarpe vis daugiau atsi
randa tokių, kurie tylėdami 
lankstosi prieš brutalius rusų 
bolševikų kėslus ir kitus įtaigo
ja taip daryti, ar bent tylėti. Pa-j 
vyzdžių turime pakankamai. At-' 
važiuoja koki okupanto parinkti 
propogandistai ir čia lietuvių jie 
sutinkami kaip broliai. Tačiau 
sugrįžę komunistiškai piktu urz-1 
gėsiu atsidėkoja. Tokiu čia bu-' 

1J1L A. L>. (jž.Tj v ECKAS tam, kad rusai jas vėl numestų, Į y°J° Laurinčiukas, Reimeris, Pr.
wtuyiOjaS JR CiiikuKC-Ai 
SkcCIALYBe akių ligos 

3xu7 West lu4rd Street 
pč&al susitarimą

leief; b£ $-5«93

kaip nereikalingą balastą. Kilę' Keidošius ir kiti.
iš pavergtų kraštų žmonės da- žinornaj gaJ ju įarpe yra įr to_ 
bartinį Kissmgenp pasitraukt- kių> kurje jej gaIėtų taį pasa_ lžinoma, gal jų tarpe yra ir to-

Dii. K. A. V. JUČAS
OO l -40UO 
CHIRURGIJAUDOS LIQOS —

iuUz N.+ WESIEKN AYfa.
3xl-i ^. wvtOlCKN AYE.

Telefonas atsakomas 12 vai

UODČSIO VALANDOJ įMAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIRĮKT0R1AJ 1

6845 Sc. Western Ave. Air Conditioned Chapel

REpublie 7-8600-8601
tairl* irreu tto« toPVS. irfiM ilM

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

$

i

■
V*

Nuo
1914 metų
/ Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos aodraustos iki 

$40,000

MIDLAND
SAVINGS
ANDLOAN ASSOCIATION

4M ARCHES AVEXUt
CK^AGCL HJJNO1S MSS

EUDEIKIS
- J ' - 'GAIDAS ■■ DAIMID,mą tikrai neapgailestaus. įkyįų kaip kun. žilys. «Supras. • 

Po Helsinkio susitarimo past-! kite mus. Mes dar kartą norime 
rašymo kai kas tikėjosi paverg- j būti išleidžiami į kapitalistinę 

. tiesiems priespaudos naštos pa- • Ameriką, čia laisvai pasidairyti 
į lengvėjimo. .Bet matome prie- *r pasipirkti”. Į
I šingai. Bet kokia laisvesnė min-j Bet kas verčia gyvenančius 
!tis dar žiauriau slopinama. Net laisvajame pasaulyje tylėti ir, 
pavargtiesiems dovanų siunti- n^t rusams pataikauti ? Savo ty-j 
nėb’ai plėšikiškais muitais beveik la okupanto nesuminkstihsime.

,’d

f-KApiK KfiCKAS
optoMetrisias

KALBA įLlETU V1SKAI
2618 W<71st ’Št. — Tel. 737-5149
Tikrir& g kiši Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LšUnaS SEŠBUTiS
INKSTŲ, PŪSLES ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VzL: ;in*racL nuo i—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5-^7 -vai. v ak

Ofiso felikt: 776-28S0
Naujas rtz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
gtmyTOjao 1R CrtiKuriUMO 

rm ra' praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiw: 2652 WEST 59th STREET 
.T«U PR 8-1223

OFISO VAL.. pirm., amrad.. trečiad 
<[ pcidu, z-4 ir o-b vai. vak. šeštadie 
>iikix 24 vai. po pieta ir kitu laiku 

pagal susiiarima.

P. SiLEiKiS, 0. P.
j oK InurtUMO-rKu I ttiil Ai
J 2YpUlUUll - iT ’tUZai. DhL

uazai. Speciali pagaibe *o|onn
L (Arch Supports) ir t. L

2.50 W.*t oSra’St., Chic.90 III. 6062* 
f*Koip«ct (-5084

Gėlės Visoms progoms 
BEVEKLY HiLLS GEL1NYČIA 

wfcSI o^ra oiKtti
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

Leidime! — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. Y/A 5-8063

FHOME: S4-W8 >
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ^AĮDOJĮMO ĮSTAIGĄ

visai sustabdyti. Apie vergų sto-| 
vykias visai tylima, lyg jų nebū
tų. Judėjimo laisvė "santykiuo
se su laisvuo j u pasauliu užgniau
žta. Tuo tarpu visokių biznie
rių dėl gabaliuko aukso, jiems 
daromi reveransai.

Jau niekam ne paslaptis, kaip 
bolševikai elgiasi su tikinčiai
siais. O ką daro bažnytinė jerar- 
chiją? Taip pat ta pati tyla ir

Apdraustas p^rkrsustymas 
iš įvąinp atstumi/

ANTANAS VILIMAS

Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
~ &

1

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietu/iy kalba: kasdien nuo pir-
madienio iki penktadienio 12:30 j 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį ,1
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Būkime tikri, kad tylėdami dėl 
savo brolių kenčiančių vergų sto
vyklose, jų kančių nepalengvin-. 
sime. Tylėjome ir mokėjome 
plėšikiškus muitus už dovanų 
siuntinius ir ką? Okupantas juos 
padarė visai nepakeliamus. S. 
Kudirka atgavo laisvę ne tylė
jimu. Mūs tyla okupantą tik 
dar daugiau paskatina niekšybė- I 
mis. Tūkstančiai žydų iš ten 
pasprunka ne tylėjimu.

Mano manymu pavergtų kraš
tų išeiviams bet kokia su oku
pantu dėta te negalima ir žalin
ga. Turime ne tik savitarpyje 
guostis, bet visam pasauliui' 
šaukte šaukti kokiame baisiame 
pavojuje gyvena mūs tauta. Iš 
pavergtos Lietuvos jau ateina 
žinių, kad ten gyveną lietuviai 
stebisi kai kurių iš čia nuvyku
sių, ten prisistačiusiems politru- 
karns duodamais naiviais pa
reiškimais. Pamato išviršiniai 
pašlifuotą fasadą ir jau linkę 
okupantui ranką bučiuoti.

Bet per tą nublizgintą fasadą 
nemato priespaudos, skurdo, nu-' 
tautinimo, dėl kurio ir ten švie-' 
sus lietuviai, nors būtųūr komu- j 
nistai, išsigandę. Nesenai teko 
kalbėtis su vienu iš ten atvykusiu j - 
akademiku. Ir jis tą rusinimo 
pavojaus nuogąstavimą pareis-.

All accounts com 
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000).

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TęL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
'direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

? AMBULANCE
PĄTARNAV1.
MAS DIENĄ

6 IR NAKTĮ.
J *5 » /

ANTANAS M. PHILLIPS
1U1HA& IK LA L K YNAS LABANAUSKAS

3307 So. LTIUANICA AVENUE. Phene: YArds 7-3*01

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimu ls gyvenimo. Lengva^ stilius. gyva kalba, gražiai išleisu* 
100 psl. Kaina $2.50..

Dr. Juozas B. Končius, MISI ORY (IF LITHUANIA. Lietuvos istorljoe 
santrauka nuo pal senųjų amžių iki put ano metų.. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja oZ.OU.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstyoes ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas ganma įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. ‘ ' ’ ' . ,

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh, mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table I

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chlpe 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
Juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sance
Frito-Lay brand toasted onion dip mix
Finely crushed Fritos brand corn chips

BUTKŪS - VASAITIS
14Au So. Ql/tti Ave_, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

1739 South Halsted Street, Chicago, 11L 60608

>6 medlum-sfred
S tablespoom
1 atick
1 clove

K CUP ' “
2 tablespoon! -
2 tablespoons
1 packace

K cup

DIRECTIONS!
Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 

melted butter.
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix well. 

Add wine, >oy sauce, dip mix and crushed com chips to make 
a paste. ’ ' **

Tin mushroom caps with mixture. Place on baking sheet and

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RT. publ’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgin:i 7-C67J;
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. £74-441 i

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

$ — NAUJIENOS, CHICAGO Ą ILI------ Friday January 1Ą ~1977



I

negi pagavo. Kai dūmai if sinar- 
^j.if.is*’ tada visi sulipo i

— Važiuoju į Floridą, galiu 
paimti vieną kelrisį. Susitari
mui skambinti 737-1195 (Pi )

— Bail. Barbora Morkūnienė 
su šeima šventes praleido Furl 
Meyers, Floridoje. (Jiicagoju 
rado tikrą žiemą. Floridoje oras 
buvęs šiltas ir gražus.

_  K u n. Dr. Juozas Prunskis 
kalbės apie žydų naikinimą Ue-; 
lu\o|t- ir užmetimus atsakomy- 

lautai LRK Mokslo . 
metiniame susirin- j 
16 d. Jaunimo cen- j 
11 vai. ryto. Kun 

dr Prunskis yra Alto informa
cijos \cdejas ir minima tema 
ruošia studiją. Turimą apie tai 

i medžiagą ix i dokumentus pra
šoma nukreipti jam Alto adre
su 26IH) \\ 63 Stv Chicago, Ill. 
60629.

bes lietuvių

Dixie Lee Ray 
Governor, Washington

.ftELP WANTED — MALE 
Oarb^inky Reiki*

_  Dail. Vladislovas žilius iš

— Bomba autobuse. Sekrna- 
denį važiuojant iš Zarasiškių 
klubo susirinkimo W estern avi. 
autobusu, prie Madison gt. Įšo
ko į autobusą du jauni juodžiai 
ir uždegė kažkokią labai rūks 
tančią, aštria siera akis degi
nančią bombą. Autobuse Kilo
panika. Jauna moteris, autobu- nimo 
so šoferė, šoko bombą užgesin- į mas bus šiandien, 
ti, bet vienas vvras su baltu šal- sausio 1 1 d. 7 vai. vakaro, i
mu ant galvos, spvrė bomba, . t - a • rr.. . j r" . . y — Chicagos Lietuviu Tarybalaukan pro (turis. 1 uoj atidarė »• T ■ * -i ,\ ruošia Lietuvos nepnkausomv-visus autobuso langus ir duris. . . t ..... j v .bes atstatvnio minėjimą vas. Autobuse nebuvo daug žmonių, 
bet moterys klykdamos veržėsi 
laukan. Juodukai spruko lau
kan, bet vienas iš jų ištraukė iš

i . v’tuo paremti vienintelę ankstojo 
su Santaros šviesos pagalba pa- išeivijoje,
ruošė savo kūrybos paroda JaU- Instituto (brektonus yra Alek- 

eentre. ‘Parodos atidarv- isandras ,nstJ-
penktadienį, ll,le nuo J° l^eiguno PbS m.

‘Ta proga reikia prisiminti Pe
dagoginio Lituanistikos Institu
to Neakivaizdinį skyrių, kuria
me studijuoja daugelis būsimų 
mokytojų ir visuomenės veikė- 
jŲ- I jį galima įstoti iš bet kur 
ir bet kada. Jo direktorius yra 
Ignas Serapinas, 2543 \V. 69 St., 
Chicago, Ill. 60629.

— Bostono ir apylinkės lietu
viai minės Lietuvos nepuikiau-

.’ 13 d.2 vai. po piet Marijos aukš
tesniojoje mokykoje.

— Sofija Pranckevičienė, tel. 
moteriškės rankų didelį ranki- PR 6-2191, registruoja svečius į 
nuką ir abu nubėgo į akligatvį. ’ Pedagoginio 
Šoferė autobuso telefonu pašau tituto linksmavakapį sausio 
kė policiją, kuri tuoj atvyko, d. Jaunimo centre.
Apklausinėjo, bet chuliganų kviečiama gausiai dalyvauti ir j

Lituanistikos Ins- 
15 

isuomenė

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiaut Lietuva, besima nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalis 
vra natūrali anksfesniuiu atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai isikurusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 200 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose Kaune Naudakiunse 
Klainėdaie ir Palangoje Vaizdus anrašvmai ka ii ten matė kokias 
kalbas girdėin ir ka jai žmonės oasakė Q5 nsl SI .50 Yra tain nat 

kaTHa
M. Zoččenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 

60 satyrinių novelių, 199 pusL kaina $2.
D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus našta burna neapgauna Tnturisto ir agitumoo pronaeanda bei 
užmaskavimai. Abi knygos para<vtos lengvu gražio cfiHnnu

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE 
84 psl. Kaina $130.

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

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čeki ar pinigine perlaida.

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

»%UJ(ENOMS «u«1o metų Minint ta nukakti eerbUnt pirmoj’
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmfi 
am ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
biamaa Naujiem? platinimo vajui.

< \ U J IENOS tvirtai Cort Ir kovoja ai Lietuvai tr pa vengto 
neidamas tr nesi d ėdamas i sandėrius ru okupantais 
inials

NAUJIENOS palaiko riša* lietuviu demokratinei grupes, ju bendrai tnatltu 
rijas Ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių dauguma Mals pasimetimo reto 
rikos ir 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

Todėl Naujienų vadovybė h* Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
(keikdama platinimo, vajų kreipiasi i visu? lietuvius pasekti lietuviuos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir ios žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesM^b.
KAINUOJA: Chlc«go|e Ir Km>do|t rrxfim — $30.00, pvse! metų — SH.00 

rims m®n. — $830, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėtų — $230. Užsieniue 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą

iilikimui tkel

lietuvių Lalrre 
<r fa [galio-

NAUJIENOS,
39 Nu Halsted SL, 
'hieago. III 60608

“j Siunčiu ______ dol. Naujiem? prenumeratai. Jubiliejinio
vajana proga paremdamas lietuviška spauda.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži- 
ouniu nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS

vDKESAS

papro- 
drabu- 
grupės 
Įdomi

TOOL MAKERS
Design and manufacturing compa

ny of specialautomatic assembly ma
chinery needs accomplished trades
men’ with job shop experience and 
absolute top skills. Excellent wages, 
50 hours per week guaranteed, com
pany paid family major medical plan, 
profitsharing, vacation, holidays.

Call for appointment: , 
674-0370.

MID-WEST AUTOMATION, INC.
7340. N. Ridgeway 
Skokie. DI.

, (New plant in Wheeling in 
Early 1977)

somybės sukaktį Lietuvių Pilie- 
cm Draugijos Salt |<

— Vytauto F. Kcliajaus fol
kloro žurnalas “Viltis” sausio- 
vasario numeriuose aprašo arti- 

:mųjų rytų tautinius šokius, ku- 
j rie ž.nomi bendru orientalių šo
kių vardu. Aprašyti ir iliustruo
ti egiptiečių, libijiecių, morokie- 
čių, tur^ų, indų bei kitų orien- 
to tautų tautiniai šokiai, 
čiai ir tautiniai bei šokių 
žiai, skelbiami Izraelio 
pasirodymai Amerikoje,
yra turkų grupės nuotrauka iš 
Yozgat miesto, kuriame buvo 
mūsų Pranas ir Algirdas Bra
žinskai. Dalis individualių nuo
trauka vra klasiškose Bellv Dan 
ce jjozose. Pastebėtina, kad dau
gumą orientalių šokių mergai
tės šoka basos. “Vilties” kroni
ka ir skelbimai rodo, kad mūsų 
V. Beliajus yra tarptautiniai ne 
tik žinomąs, bet ir garsus. Žur
nalo kaina JAV $7, kitur $8, 
atskiras nr. $1.50. Adresas: V. 
F. Beliajus, P. O. Box 1226, 
Denver, Colorado 80201.

• Amerika jokių kilmės titu
lu bei bajdrvstės nepripažįsta, jį6.vaikH 31Jm(*ir Lowe apylinkėje.J ’ r 1 t - f Teirautis tel. 482-8366.

HELP WANTED — FEMALE
Dartgininklp reikia

BABY SITTER
Professional couple seeks a reliable 
person to care for yr. old child 
and do lite housework. Location: 
South Evanston house, 1 block from 
CTA bus route. Hours 8 A. M. to 6 
P. M. Mon. thru Fri. $600 per month. 
English required. Call 328-8215 after

bet Jonah Kuhio Kalanianaole 
(1871 — 1922) buvo vienintelis 
kilmingasis princo titulu, atsto
vavęs Havajus JAV kongrese.

OPPORTUNITIES AT
TOOTSIE ROLL

ELECTRICIANS
We are seeking individuals with at least 4 or more years 
electrical experience, trouble shootings and repairing 
industrial equipment. Maintenance on our high speed 
package machines requires the successful applicant 
to have a strong background in motor control circuity.

MACHINE REPAIR
The persons we seek must have 4 or more years expe
rience in the maintenance and overhaul of industrial 
machinery. Must be able to diagnos problems in our 
production equipment and make neccesary repairs and 
adjustments.

The above positions pay up to $7.20 per hour, and carry 
a fine Benefit package with them.

Call: KARL STRAND

581-6100, Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 
CHICAGO, ILLINOIS

‘ An Equal Opportunity ‘Employer, M/F

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.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60M)8

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PemvĮ, sanvs 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąraląs. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė 
REAL ESTATE FOR SALE

Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKĖJLMA1S

DEL VISŲ INĘORMACIJŲ KREIPTIS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne-

.........
6:30 P. M. on weekdays and after 9 J TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
A. M. weekends. ’mieg. ir valgomasis. Labai patogus

' ‘ susisiekimas Iv vakarus nuo Califor-
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

ŽIŪRĖKITE!

RENTING IN GENERAL 
N u q rrt n *

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu šviesus 
naujai dekoruotas butas 2-me aukšte, 
gazo pečiukais šildomas, suaugusiems

PENKERI METAI NUO 
ANT. GINTNERIO MIRTIES

Prieš penkeris metus, — 1972 
m. sausio 13 dieną sustojo pla
kusi a. a. Antano Gintnerio šir
dis — nuovargis pašaukė Į žemę.

Velionis buvo energingas, dir
bo, plušėjo iki iškeliavimo am
žinybėn. Apie jo darbštumą 
vaizdžiai liudija jo gausūs 
straipsniai spaudoje ir knygos. 
Jis buvo spaudos žmogus ir pali
ko didelį Žurnalistinį palikimą, 
daugelio palankiai vertinamą.

Be to jis buvo vienas iš LŽS 
Chicagos skyriaus steigėjų ir 
ilgametis jo pirmininkas, kuris 
atsidavusiai dirbo to skyriaus 
veiklai.

Velionies darbai, ir draugystė 
ilgai prisimintina liks su mu
mis.

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

I LABAI GRAŽI 2 aukštų reziderri
ja. 114 vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50' sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

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

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

K.

Už ŽMONOS MUŠIMĄ 
GAVO TREJUS METUS

NEW YORKAS. — Areštuo
tas už savo žmonos mušimą vir
tuvės kėde, atsuktuvu, dviračio 
ratu ir kas po ranka papuolė Ju
lio Elias, 34 metų amžiaus, 7 vai
kų tėvas, teisėjo paklaustas dė« 
ko mušė savo žmoną, atsakė klau 
simu: “Kas čia blogo? ji gi ma
no žmona

AR JAU PASIDAReTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tno reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta. teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- j 

ma ‘Naujiem/ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

Užsakvmns su Monev orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St.. Chicago TU. 6060S

iais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Dei? 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairiu tipu bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir 'iliu
ziją laikotarpiu Nauijenos vra

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos 
kuomet nebijojo ir nebijo 
frontacijos, nors dabar 
kas nori Įvesti madą, kad 
dradarbiavimas su sovietais yra j padvigubinti Naujienų skaity- 
patriotinis aktas, paliekant su I tojus.

nie- 
kon- 
daugl būtinos kiekvienam lietuviui, 
hen-i Reikia prisidėti prie sąjūdžio

I tojus.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rtt St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et„ Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių preldų.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu«»en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

' metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susL 
____ rūpinimą.--------------------------------------- ------------------- * 
Dr. A. J. Gutt»n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________
Minkštais viršeliais tik --------------------------- —-------

Dr. A. J. Gu«»«n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čakĮ arba 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimu

$8.00

$3.00
*$2.00

________ $2.00 
ioney orderį prh 
liliidomi.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608
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BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVK 

Chicago, Ill, 60609 Tel. VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-5980

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

Cal! Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654 IMiUBAMtr

Starte

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

v le rinte Hr UetuvJ kalUnluka
’ ' v “
^&aNORMANĄ 
dPtfjXBURŠTEINĄ 

263^826
(i>tAigoe) ir 
677-84S9 

(buto)

185 North Wabxah Areno*


