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PUSHES KOV
IRAKAS NORI NAUJOS DEGALU , 

, KONFERENCIJOS >
KUWAITAS. — Irako vyriausybė siekia sušaukti naują alyvą, 

išvęžančiy šalių organizacijos OPECo suvažiavimą aptarti alyvos • 
kainas.

Saudi Arabijai ir Jungtinėm.^ 
Arabų Karalijoms padidinus 
parduodamos alyvos kiekį ir ne
pakėlus jos kainos daugiau 5-kių 
procentų, kitos alyvą gaminan
čios šalys priverstos alyvos kai
ną mažinti ir prisitaikyki .pa
saulinės rinkos reikalavimams. 
Saudi Arabijos alyvos ministe
ris, šeikas Jamani pareiškė, kad 
alyvos kainos sausio mėnesį ga
li pakilti daugiau kaip 5%, bet 
vėliau alyvos kainos palaispniui 
turės mažėti iki ribos, kurią 
mes esame nustatę. %

bus saugomas
WASHINGTONAS. — Sekr 

Kisingeris tvarkydamas Ameri-1 
kos užsienio reikalus, yra tiek' 
daug įsigijęs draugų, kad jam 
išėjus į civilinį gyvenimą ir to
liau turės’’būti saugomas, kad 
kas nenužudytu.

- - • • > - . *

Prez. Fordas manąs, kad sekr. 
Kisingeris turės būti saugomas, 
kadangi- jis yra pavojuje dėlei jo 
diplomatijos M. Azijoje, f .

Bet atsiranda kliūtis, nes tam 
tikslui nėra ’ reikiamo įstatymo. 
Tą klausimą tegali išspręsti kon-

Japonija atleidžia 
varžtus importui

TOKIJO. — Naujasis Japoni-. gresas. 
jos ministeris pirmininkas Ta-
kea Fukuda, pereitais metais! 
stipriai kritikuotas dėl užsienio, 
prekybospolitibos^ sudarydamas 
naujiems fisko, metanas valpty-.

daus prekybą ir vartotojus, kas 
reiškia, kad japonai ’bus pajė
gesni pirkti daugiau iš užsie
nio įvežtų, gaminių.- . . • •

Japonijos importo preziden
tas ir Japonijos oro bendrovės 
vice prezidentas Kiichi Ito, kal
bėdamas tarptautiniame Čika
gos prekybos klube ir- japonų 
prekybos kameroje, pareiškė, 
kad Japonija toliau nemano var
žyti prekybos su užsieniu ir kad 
dabar Japonija visiškai atidaro 
duris Amerikos kapitalui.

> Liberalas valdys 
Ispanijos kariuomenę

MADRIDAS. — Ispanijos mi- 
nisterių kabinetas nutarė 63 me
tus turintį liberalą Itn. gen. Jose 
Vegą Rodrigquez paskirti ope
raciniu visos Ispanijos kariuo
menės viršininku. Manoma, kad 
karalius Juan Carlos nori suma
žinti taip vadinamos kietos li
nijos viršininkų skaičių liberališ- 
kesniais asmenimis ir palaips
niui sukurti JAV stiliaus gyny
bos departamentą.

Aiškinama, kodėl 
kava pabrango

Hills Bros. C<rffe--ir 'kitos ben
drovės stengiasi išaiškinti var
totojams kavos pabrangimo prie- 
žastis%'Pąšak‘ bendroviųį pagrin- 
dinėš'kavosf pabrangimo priežas
tys yra-paš.tan^štaisytižemas 
kavos: kąipaš ir, syąrbiįūšia, na
tūralinės gamtos nelaimės: šal
tis’ ir: lrūtyš.y; Z"; -'/j
Stipriaiš^taorp-sroveišišiaurės 
ašigalio-pąmiūaišįuši Brazilij oj e 
sunaikino daugumą kavos me
delių, sumažinant 70% brazili- 
nės kąvps/dęriiąus~per vieną. nak
tį! Taigi gausūs ir stiprus lie
tus - Kolumbijoje, karščiai ir 
saura Kenijoje, žemės drebėji
mas Gvatemaloje ir civilinis ka
ras Angoloje jaučiamai sumažino 
pasaulinių mastu kavos - augini
mą ir jos derlių.

Kavos kaina pradėjo kilti prieš 
18 mėnesiu. .Vien tik 1975 m. 
kava pabrango 250%. Net di
džiausioje kavos auginimo ša
lyje— Brazilijoje — kava pa
brango 333%.

Atviros kasyklos
WASHINGTONAS. — Kon

greso vidaus reikalams komite
tas susilaukia skundų, kad ka
syklų bendrovės, kąsdamos an
glis ar kitą žemėje esantį turtą, 
išrausia ir nunuogina žemę, ne- 
sistengdamos ją vėliau išlyginti 
ir palikti vėl našią kaip buvo.

Castro užsiugdė Bendrovės krauna

Kubos diktatorius Fidelis 
Castro nuoširdžiai rėmė pasku
tiniuose- Jamaikos rinkimuose 
ministerį pirmininką M. Manlė
jų. Bet diplomatiniai sluoksniai 
mano, kad Castro, per Jamaikos

Kasyklų paliesti ūkininkai skun- rinkimus remdamas Manlėjų, iš- 
džiasi ir prašo griežtesnių tuo augino sau konkurentą, kadan-

KRAŠTO GYVENTOJAMS
Neri teises pavaryti nevykusius krašto 

valdytojus, demokratiniy rinkimu
PEKINAS, Kinija. — Pačioje sostinėje eina nepaprastai 

i itempta kova tarp įtakingesnių politikų ir komunistų partijos 
l aukštosios vadovybės. Laikinai premjero pareigas eina komu- 
Į nistų partijos pirmininkas Hua Kuofengas, bet į premjero vietą 

- labai dideles pretenzijas turi gen. Teng Hsiaopengas. Jau buvo 
paskelbtos žinios, kad jis pradėjo eiti Kinijos premjero pareigas, 
bet naujausios žinios sako, kad partijos pirmininkas Hua Kuo- 
fengas ir toliau tebeina pirmininko pareigas.

WASRINGTONAS. — Ameri
kos didžiosios bendrovės meške- 
riodamos pelno, jau pradėjo krau 
ti bizniui skirtus lizdus Dikta
toriaus Castro valdomoje Kubo
je. ^Paskutinėmis dienomis tais 
tikslais užplūdo Havaną bendro
vių pasiuntiniai, kurie iš anksto

' Spauda pasmerkia
- Prancūzijos elgesį
s Laisvosios Europos dalies 
spauda pasmerkia Prancūzijos 

^vyriausybės elgesį, nepateisina- 
'mai paleidžiant teroristą Abu- 
Daoud. Net pačios Prancūzijos

Praeitą ketvirtadienį svarbes
nėse sostinės vietose pasirodę 
nauji plakatai. Iki šio meto pa
sirodai usiej i reikalavo mirties 
bausmės visiems keturiems 
gengsteriams, norėjusiems nu
versti dabartinę vyriausybę. Mao 

i Cetungo našlei ir trims artimiau- 
siems josios bendradarbiams 
gresia griežtas karo teismas už

vavuu. ixci p<avAvro i lauuiuijud < .
spauda sako, kad ji tuo reikalu .Padarytas klastas ir bandymyu- 
nesuprantanti vyriausybės elge-' o^nizuot. perversmą ir dar- 

•o dyti ramiai besivystančią kuue

leŠaitivįs: žtšffeerta, Sakydamos, j nihkaš" Manley .(Manlejus) yra i tikisi, kad naujoji Amerikos ad "I 1 • - • ■ w 1 ■ • • • 1 • 1 . -> •kad griežtesni įstatymai pada
rys Ameriką daugiau priklau
somą nuo užsienio energijos. Ki
taip sakant, bendrovės , neprikas 
tiek daug anglies, kiek dabar jos 
prikasą.

pasiryžęs skleisti Karibų jūros 
pakraščiais ir toliau P. Ameri
koje savo nuosavos markės iš
dirbtą . socializmą.

Amerika perduoda 
policines žinias

WASHINGTONAS. — Ame
rika labai dažnai, tarptautiniai 
policijos organizacijai pareika
lavus, perduoda policines žinias 
net nežinodama kokiam tikslui 
tos žinios reikalaujamos, žinių 
reikalaujanti tarpt, policijos or-

ministracija atidarys plačiai du. 
ris Į Kubą.

šaltas, gali snigti
Saulė teka 7;16, laidiiąai $.44

Naujai iirinkFts prezidanfat Jimmy 
Carter paskyrė Juanita K reps preky
bos sekretoriaus pa raibom s. Vietoj 
pasiOlymy prekybai didinti, |{ parei
kalavo, kad į kabinetu bOty paskirta 
daviau

Britai tvarko 
krašto ūki

LONDONAS.---- Britanijos
ministeris pirmininkas James 
Callaghan pasiima į savo ran
kas visas krašto ūkio atstatymo 
bei pagerinimo pastangas bei 
kontrolę. Toks Anglijos minis- 
terio pirmininko žingsnis reiš
kia ekonomijos reikalams mi- 
nisterio Deniso Healey pažemi
nimą, kurs su laiku bus pakeis
tas kitu asmeniu. .

Puola bombonešio
B-l gamybą

WASHINGTONAS. — Demo
kratai sen. G. McGovern ir sen. 
Proxmire prisidėjo prie 38 baž
nyčių, kaikurių “mokslininkų” 
ir mokesčių mokėtojų koalicijos, 
reikalaujančios nutraukti bom- ’ ganizacija net nenurodo ir ne- 
bonešio statybą. Jie kreipėsi į (paaiškina kodėl tos žinios rei- 
būsimą prezidentą Carterį, kad 
jis, perėmęs valdyti kraštą, 
delsiant visą bombonešių 
mybos reikalą sustabdytų.

Koalicinė grupė, priešinga 
bombonešio B-l statybai ir ben
drai Amerikos apsiginklavimui, 

’nurodo, kad bombonešis yra vi
siškai nereikalingas ir tik bus 
veltui išmesta bilijonai dolerių.

ne-
ga-

Nesutaria komunistu 
partijos

Kzi aro

kalingos ir neparemia dokumen
tais.

Amerikos centralinis atsako
mybės bei ataskaitos biuras to
dėl ir siūlo siunčiant i užsienį Į__ j..%„■„: „„ 'kės vežti iki negaus iš tarpvals- 

tijos prekybinės komisijos pa
žymėjimo arba teisės prekes vež
ti, sumokėdamas komisijai 25%

1 vežamų prekių trafiko kainos.
Iškrentant iš biznio priva

tiems sunkvežimių savininkams, 
labai nukenčia vaisių, pamido- 
rj, bulvių ir daržovių aukin- 
tojai, kurių užauginti produk
tai todėl dažnai nepasiekia var
totojo. ;

sio.

Tel Avive šimtai izraelitų de
monstravo prie Prancūzijos pa
siuntinybės apmėtydami ją kiau
šiniai, pamidorais -ir šaukdami 
“Giscard žmogžudys. Demohs- 
trantai rakala’vo uždaryti ^pa
siuntinybę.“

Vakarų Vokietijos vyriausybės 
pareigūnai viešai reiškia nepa
sitenkinimą, bet užkulisyje jie 
džiaugiasi, kad taip lengvai iš- 
veręgė sunkios padėties, kurią 
būtii; apturėję teisdami Abu Da- 
oud:. O Londono laikr^čiąį. The 
Dariy Mail of London, rašo: 
turime tik vieną žodi Prancūzijos 
elgesiui pateisinti: pažemini
mas-’. -%

Gi prez. Carteris išsireiškė: 
“Esu giliai- neramus ir dabai nu
stebintas”...

Čių tvarką. Tuose naujuose plą- 
.katuose reikalaujama duoti teisę 
krašto gyventojams pavaryti 
nevykusius krašto valdovus, nu
sikaltusius patiems pagrindi
niams demokratijos principams.

Atrodo,kad Kinijos karių tarpe 
yra generolų, kurie’ nori dėmokra 
tinės santvarkos leidžiančite. 
■krašto gyventojams balsavirąe 
būdu pakeisti krašto valdyti ne
pajėgiančius žmones. . f

Geni Terig Hsiaopingąs hėįfe 
krašto premjeras, bet. jis yra įtą- 
kingos karo tarybos narys. Nuc 
balandžio mėnesio jam buvo už
dėtas namų areštus, uždrausta 
Kištis į vidaus reikalus, bet .dabar, 
kai patys didžiausieji jo priešai 
pasodinti už grotų, karo vadai fiu 
ėmė Tengūi' areštą ir sugrąžini 
Į karo tarybą. Gen. Tengas bal
savo už Mao Cetungo našlės 
ėmimą ir atidavimą josios ir 
josios sėbrų karo teismui, bė-t 
jis taip pat nori ištirti ankstgį- 
vesnius tos’ našlės darbus." -Ji 
ne tik suklastojo Mao Cetungo 
testamentą, bet ji konspiravo-4r 
prieš Tengo vyriausybę. Jis pa
reikalavo Šį klausimą ištirti 
grąžinti jį vyriausybės prieša
kiu. šitas klausimas bus svars
tomas artimiausiame karo tary-^ 
bos posėdyje. Gen. Teng parei
kalavo, kad būtų ištirtos josios 
provokacijos prieš buvusį prem
jerą Čiu Enlajų.

Visus dabartinės Kinijos rei
kalus sprendžia įtakinga karo 
taryba, bendradarbiaudama su 

“komunistų partijos vadais. At
rodo. k id įtakingesnieji kariai 
yra linkę eiti prie demokratinės 
santvarkos, kur krašto gyvento
jai turėtų teisę kartas nuo kar
to pakeisti nevykusius krašto vai 
dytojus. Keliose vietose buvo 
bandyta maištauti, bet kariuo
menė tuos maištininkus nugin
kluoja ir apramina. Pačioje ka
riuomenėje maištininkų nėra.

Keli jauni karininkai buvo lin
kę krypti prie Mao Cetungo naš
lės “kultūrinės revoliucijos”, bet 
paklausė įtakingesnių vadų ir 
tokių idėjų atsikratę. Jie šinb, 
kad prieš galingą kariuomenę 
nepajėgs sukilti.

NEW YORKAS. I -- Visoje 
Amerikoje sau pragyvenimą už
sidirba 125,000 privačių sunkve
žimių savininkai. Sąlygoms pa
skutinių trijų metų bėgyje kei
čiantis, jų 25,000 arba 20% bu
vo priversti sunkvežimius par
duoti arba juos uždaryti garaže. 
Privatūs suntkvežimių savinin
kai išvežiodavo visoje Ameriko
je 40% siunčiamo krovinio. ___

Yra įvairių bankruto priežas-) NEW YORKAS. — Pirmomis 
infliacija, mokesčiai, vai-i šių metų savaitėmis akcijos kri

to 36 industriniais taškais. Bet 
vertybės popierių kainos pradė
jo palaipsniui atsigauti, 
alyvos ir dujų bendrovių, 
maišius stipriam šalčiui.

Svarbiausia, kad akcijų 
lenai, numatydami jog prez. Car
teris administracija rimtai pra
dės tvarkyti energijos reikalus, 
atsisakė pasyvios strategijos ir 
rimtai pradėjo supirkinėti aly
vos, dujų ir kitų energijos ben
drovių akcijas, tikėdamiesi ge
rokai pasipelnyti.

/čių: infliacija, mokesčiai, val- 
I džios įvairios taisyklės ir kitos 
priežastys. Pavyzdžiui, privatus 
prekių išvežiotojas negali pre-

policines žinias, nuodugniai pa
tikrinti reikalavimo motyvus.

MASKVA. - - čekoslovakų 
pasirašyta ir vakarų valstybėse 
atspausdinta Charta 77 reika
lauja žmonėms suteikti laisvę 
Čekoslovakijos konstitucijos ri
bose, kuris garantuoja laisvę pi
liečiui. Tačiau Čekoslovakijos I 
režimui toks reikalavimas labai 
nepatiko ir jis ėmė Chartą 77 
pasirašiusius asmenis niekinti 
ir net persekioti — tardyti ir 
suiminėti. Prie tokio Čekoslo
vakijos komunistinės vyriausy
bės smurto prisijungė ir Sovietų 
Sąjunga, išvadindama pasirašiu
sius minėtą Chartą padugnėmis. 
Bet Italijos komunistų partija* 
į tai pažiūrėjo kitokiomis aki- k^ubv fkuriu^^dii^ėbuvo priimi; tininkas Sabich sakęs, kad jo 
mis ir pradėjo ginti Charta 77 Kongreso atstovai ruoiUai ji pa- santykiai su kaltinamą daini- 
ir ją pasirašiusius, 1 ninka yra gan.

Ginklas savaime 
galėjo iššauti 

ASPENAS, — Ginklų specia
listas, liudydamas dainininkės 
Claudine Longet byloje, pareiš
kė, kad vokiečių gamybos 22 ka
libro revolveris, markės Erma, 
buvo tiek riebalais apkrautas, 
kad jis galėjo savaime iššauti. 
Revolverio saugiklis, esą, nevei-

j Prezidentas Jummy Carter paeirin-
ko paveiksle matomą advokattą Grit- Kitas liudininkas Jim Lilstrom, 
tin Beit vaisybės prokuroro py*'- pareiškė, kad jam žuvusia spor- 

igoms. Jis it anksto isstop ii poros'J , j •

ninke yra gari.

Stakai atsigauna

ypač 
pasi-

mak-

Prieštarauja konstitucijos 
pirmam priedui

LOS ANGELES. — Federali
nis teisėjas nusprendė, kad dalis 
1964 m. civilinio teisių akto, rei
kalaujančio darbdavius atsižvelg
ti į darbininko padėtį bei reika
lus, paremtus religiniais moty
vais, prieštarauja konstitucijos 
pirmajam priedui

Klausimas iškilo, kai North 
American Rockwell bendrovės 
tarnautojas pasiskundė, kad rei
kalavimas mokėti unijos mokes
čius pažeidžia jo religinius įsiti
kinimus. Jis buvo išvarytas iš 
darbo 1969 m., kai buvo parei
kalautą priklausyti unijai.



>..

Prof. Jonas Jablonskis

Kaip buvo surastas Jcno Jablonskio kapas 
f

I kytė, nes aš pati per šermenis 
jai tokį rožančių uždėjau“. Ant-1 
roji moteris su tuo sutikusi.

Atkasus kapą ir pašalinus po-. 
rą įlūžusių grabo lentų ant ran
kų ka Jų tebebuvo puikiai išsilai
kęs gintarinis rožančius. Tatai1 

I pamačiusi antroji moterėlė iš-, 
I nyko nė žodžio nepratarusi. At- j 
radus Jablonskytę, be sunkumų ’ 

{buvo rasti ir prof. Jablonskio 
palaikai, kurie kartu su jo arti
mųjų palaikais buvo perkelti į 

, Petrašiūnų kapines. Čia jam pa- 
i statvtas naujas paminklas.

A. V.

JONAS BULOTA — NAUJAS 
AMERIKOS PILIETIS

Jaunosios kartos lietuvis Jo
nas Bulota, gyvenęs visą laiką 
V. Vokietijoje ir prieš 5 metus 
atvykęs į JAV, š. m. sausio mė
nesio 13 d. išlaikė Amerikos pi
lietybei gauti egzaminus, šiuo 
laiku gyvena tolimoj šiaurinės 
Chicagos dalyje ir dirba O’Ha
re Airporte. Moka žodžiu ir raš
tu 6 kalbas- Nors gimęs ir mo
kęsis V. Vokietijoje, bet lietu
viškai kalba ir rašo labai ge-

buvau joPo egzaminę (mat 
liudininkas) ji paklausiau:

— Kokias turite ateities per
spektyvas, gi esate dar gana

giminėms ir pažįstamiems buvo Jaunas? "• 
leista savo artimuosius perkelti! • 
i kitas kapines. Nežiūrint kari
nių sargo stebėtinos atminties \ 
daugelis nebesurado palaidotų, 
savųjų. Pasimetė Jablonskio ka- ’ 

iškilo ginčas tarp dvieju 
nepažįstamų moterėlių ir dėl 
Jablcnskytės kapo. Stovėdamos 
prie vieno ir to paties kapo, vie
na jų tvirtino, kad čia palaido
ta Jablonskytė. o kita spyrėsi, 
kad čia giminaitės kapas. Joms 
besiginčyjant duobkasiai delsė, kad pasisektų, nes neturiu tam 
Pagaliau, moterėlė, tvirtinusi, reikalui užnugario, — užbaigė 
kad čia Jablonskytės kapas, pa- pašnekėsi ir nuskubėjo j O’Ha- 
sakiūsi: “Jei atkasus kapą, ant ra.
mirusios rankų bus rastas gin
tarinis rožančius — tai Jablons-

— Studijuoju politinius mok 
sius ir, kai gausiu pilietybę, 

: bandysiu gauti tarnybą AmerL 
kos Užsienio Reikalų Ministeri
joj, — nedelsdamas atsiliepė 
Jonas.

— Tai gal mėginsite pasida
ryti nauju Kissingeriu? — vėl 
neatleidau Jono.

— Neprošali. — atšilk )ė nui 
sušypsodamas Jonas. — Netikiu.

Mūsų rašomosios kalbos tėvas 
nė. .Torrs Jablonskis buvo pa- 

’si-’ntas Kauno kapinėse prie Vy- 
‘aiito ’■’•os^ekto. Jo kapą žymė- 
:o grąžas akmeninis kryžius, ša
lin m buvo palaidota ne tik žmo
na. bet ir sesuo' Marija Jablons- ras 
kytė.

Antrosios bolševikų okupaci
jos pradžioje. Kauno kapinės bu
vo uždarytos. Su tuo prasidėjo 
kapinių •paminkhj “diegimas”, 
Žnvusiem? kariams paminklas 
nuvo supfogdintas: Dariaus- 
Girėno' mauzoliejus taip pat da
limis nugriautas ff . išnešiotas. 
Dingo ir prof. Jablonskio pamink 
laslas. .

1959 m. panaikinant kapines,
Linkiu geros kloties naujam

Amerikos piliečiui! P. L.

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TV SETS
WHILE YOU EARN 6Vz% to 73/<

• ...... • *TN OUR SPECIAL ACCOUNT

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1,500
You can have this 19'.' fiCA XV100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows ta$1,695.54 in 72 
months.;

Or With $2 ‘ 000
And your money grows to $2,H2J23 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
214 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,55199 jr 
in 1% years. Jf

OrWith $20,000 
bxxd your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

’ Diagonal COLOR

$1,500
You can have this 17" RCA XL-10C 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$7,897 in' 72 months.

Or With $2,00Q
And your money grows to $2,283.06 in 4

OrWith S5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
214 years.

OrWith $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

k OrWith $20,000
And your money grows to 

Ūk521 -®4 81 1 y«at.

M E S KALBAME LIETUVIŠKAI
Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
*Fu*vh rem»n iA ihH so*evri account for t*rn of cartlfcate. From your depose, we deduct the cost of rhe item, bet the interest you «»m patrs 
for < you >n tckhtitxvJ g~nof6*%to7%% on your fuB Opos-t. Federal regulations require $ut»t*nta< interest penalty for eady

withdrawal.

Ots OlATNES orc-tCE 
106S OAK’ON STREET 
O€S *la<nes Illinois 60016 
TELEPHONE »?O72C

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
ALMIRA OFFICE: . _ . 
34A4 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 8OM7 
TELEPHONE. Agp-3113

Sunku spręsti, ar matom labai mažą fmergaitę, ar labai didelę 
kėdę. Paveiksle matoma Formozos moteris yra 5 pėdy ir 6 coliu, 
tuo tarpu kėdė yra nepaprastai didelė. Taivaniežiai staliai padarė 

ToKtą u«delę kėaę baldy parodai.

RIMTOS BĖDOS i Amerikiečių aukštis ir
Gyvename laikotarpį, kuria- . 

me nėra rimto karo, bet tik kri
pės. Tiesa, gali būti rimtų bėdų 
ateityje. Didžiausia šiandie bė
da, kamuojanti pasaulį ir ar
danti tautų bei valstybių pasto
vumą, tai rusiškasis imperializ
mas ir pašlijusi ekonomija.

Skolos ir nepritekliai, tiek 
pramoninguose kraštuose, tiek 
ir varginguose, kurie reikalauja 
tvirtų kainų savo, gaminiams, 
tai išsprogdinti paruoštos bom
bos, kurios gali pradėti rimtą 
karą. Suvokdamas'tokį pavojų, 
prez. Carteris, ffenorėtfenla's i 
užsienį vykti pirmaisiais prezi
dentavimo metaBį’ ■>. 
sil-leka teisę dalyvauti laisvojo' 
pasaulio ekonominėje konfe
rencijoje. svarstančioje ekono
minį pavojų. 7:

Prez. Carterio administraci
ja. laimingai paveldinti ramų 
laikotarpį, pareiškė noro suma
žinti d'džiosiose Valstybėse su
sikoncentravusį jėgų masyvą.

svoris,
JAV Sveikatos, švietimo ir Ge

rovės departamento pravestu ty
rimu, vidutinė amerikietė tarp 
18 ir 74 metų amžiaus yra 5 pėdų 
ir 3.6 inčų aukščio ir sveria 143 
svarus.

Vyrai to paties amžiaus vidu
tiniškai yra 5 pėdų ir 9 inčų 
aukščio ir sveria 172 svarus.

Patikrinimas parodė, kad mo
terys tarp 18—24 metų amžiaus 
yra vidutiniškai 5 pėdų ir 4.3 
inčų aukščio, bet pasiekus 65 
metus amžiaus sumažėja iki 5 

...„ .pėdų ir 2.3 inču. Vyrai tarp 18— /sueito pa-P, . ., .. ... - - ... . . 24 metu vidutiniškai yra o pėdu
ir 9.7 inčų, tačiau 65 metų ir 
senesnio amžiaus aukštis yra vi
dutiniškai 5 pėdos ir 7.3 inčai 
(coliai).

• Amerikiečiai turi patarlę, 
kad kiekvieną dieną suvalgo
mas obuolys atstoja gydytoją. 
Pritardama’ tai patarlei, noriu

sustiprinant ir išpleėianl šanty- atkreipti- dėmesį, kad valgant ge 
kius su likusiu niSžiau pajėgiu rą kramsnų obuolį po valgių ar 
pasauliu, ypačiai sii sąjuriginin-Įba užkandžio išsivalo dantys ir 
kais ir su neturtingomis mažo- burna. Todėl obuolys vaigyti- 
nus-valstybėmis, ša- taip vadina- nas, ypatingai nevalantiems 
mu - trečiuoju-^pasaulių. ■ •' • - dantų po kiekvieno valgymo.

J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. PfkantišKy ir m!. uhu miotyKi 
prašymai, paimli is gyvepiino stilius gyva kalba, gi ažiai išleist*
.xj psl Kaina $2.50. A

Or Ju ozą 5 8 k HISTORY o F LITHUANIA Lietuvos isturT>
.uiraukb nuo pai <amžių «ki pclaTi'o aleny Vidutinio formato. 14
-i K^rYuvja S2.00

Dr. Juozai 8. Končius. VYTAUTAS tHE GR&AT. Istoriniai DLK V; 
.uiu Oruuzm paD.ectant Tu; rarxo Cieiuvob valstybes if jos tsimyny istorija 
L r Kaina '3 00 Kietais viršeliais S4.0U

’augumą šių Kiivgų yra dovanos įvairiomis progomis Jaa i
.<as knygai gatima isigyPi itsilanJcnis i Naujienas arba atsiuntus čeici e

Souflr Hoisted Street. Ctnržtgo. IR.

Kx\YG\' - GERIAUSIA TO’ANA (
ima'H. kOTiaTi rūpi gimhn’n v»“3^n

‘ • h n- '^ <4 n mi tr-r’i.itr •»r*d'r«<HHTN kn)£o;uis.
Čia šuflrftdėtžfs .gairina užsisakyti Naujienose.

Juotas K pači n s k* s, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
dalant Lieruv^. besima nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovy k 
lose Vokietijoje. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

luOiai ČSSFvtO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia
vra ha orai i įasa Tai vra AmeriKoje beisi
kuriančio rf patvaru*! mftftrnsfn asrnrnč istorija Kove* gausiai tln» 

Jin oM Kainai 7 rf61
fr^AfrftTe< KOMUhnSTU PAVERGTOJ LIETUVOJ

AutohĖ huvo Vilniuje TrMttrbx* m induose Kaune a ūda k’nose
KlaiiM'H^ ji . Vanrhts anra^vmai ka ji »on mate knkia< ‘
kalhA ir L p 05 n<el $1 50 Yra t«in oaf

M. SATY^r*^ĖS Nnvįr ėS. Genialaus rūsy rašytojo
SO satyrinio nbvelfq 199 p'Jtl.. kaina $2. I

6 Kurmis KEirWi I ANAPUS GEtF7»NFS UŽDANGOS Au ) 
on ans na<tfat»uma Intu risto ir agitpropo o^na ganda bet
>rna^ka^imai Hregos p*r*iv1Oš lėngm grafin cfiliumi J

P. PaVgrlrfTi, kfcYžlUCČ'V VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOtM. 17B p'J dblhimentuota istorinė s*’idija apie prūsu likimą 
Kaina $2.

vmeai tlUBUNO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ. |
t4 pkl Kain* SI 50 -

ir kftr lefdihijfl jrrt
MAunFNOŠė, 1739 Se. MAuSTED ST., CHICAGO ILL 606d _

darbo tfiTandoinVf «rb* trH^krnr »r prv«7^ėr<Wv
Č4k| pfn/įlnt perlaidu.

VIKTORAS VYTENTETTS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Bet rugpjūčio 15 d. kaip šventė buvo švenčiama tik 
tais vienais metais. 1930 m. visa Lietuva iškilmingai mi
nėjo Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį. Ir tie 
metai buvo pavadinti Vytauto Didžiojo metais- Tais 
metais rugsėjo 8-ji diena (Vytauto D. numatyta vaini
kavimo diena), buvo paskelbta tautine švente. Tą šven
tę mes tebešvenčiame ir dabar.

..STOVYKLAVIMAS IR MANEVRAI

Kai išmokome statutus, tai tekdavo dažniau išeiti į 
laukus ir praktiškai vykdyti. Mokomajai kuopai nerei
kėjo vylrti į Varėnos poligoną. Tai teko apie dvi savaites 
stovyklauti prie Marijampolės miesto esančiose pievose 
Tabūne. Atsivežėme iš kareivinių ginklus, patalynę ir 
apsigyvenome palapinėse. Ten sportavome ir praktiš
kai vykdėme lauko tamybps statutą. Darėme įvairias 
akies nuotraukas, braižinius, atstumų sprendimus ir k. 
Naktįės metu būdavo dažni oro pavojai ir su tuo susi
jusios kautybės. Buvo smagu lauke pagyventi ir pakeis
ti aplinkumą. Tik nuo drėgmės labai rūdydavo mūsų 
šautuvai, tai dažnai juos tekdavo valyti ir tepti. Pasku- . 
tinę naktį užklupo audringas lietus ir vanduo apsėmė mū
sų stovyklą. Kai sugrįžome į kareivines, tai teko iš čiu
žinių išimti šiaudus ir juos išdžiovinti. Vėliau, maždaug 
toje vietoje, kur mes stovyklavome, buvo pastatytas 
naujas Marijampolės kalėjimas.

Teko' manevruoti ir su Marijampolės moksleiviais, 
šauliais, šauliai užėmė Marijampolės geležinkelių stotį 
ir joje Įsitvirtino. O mokomo ji. kuopa gavo uždavinį juos 
iš ten išmušti ir paimti stotį. Tai buvo planuota šauliams 
parodyti, kaip vykdomos puolamosios kautynės. Bet vis
kas išėjo priešingai, negu buvo planuota. Gavę uždavinį, 
manevruodami priartėjome prie stoties ir su perbėgi
mais pradėjome , puolimą- Mes pyškiriom riiąnevriniais 
šoviniais (su medinėmis kulkomis), o mokleiviai į mus 
pradėjo šaudyti kovos šoviniais. 0 nesubrendusiais mok
sleiviais negali pasitikėti, gali gauti kulką į kaktą. Mūsų 
būriui vadovavo Itn. J. Jaruševičius, kuris nesislėpda
mas vaikščiojo ir komandavo. Bet kai pradėjo kulkos 
švilpti, tai mūsų leitenantas tik bumpt ant pilvo ir su 
blizgančia uniforma prilipo prie šlapių arimų. Girdi, ru
pūžės, kovos šoviniais šaudo 1 Tuoj įsakė ant šautuvų už
sidėti durtuvus ir šturmu užimti štotp. Moksleiviaistuo
jau pabėgo, o mums nepasiekus stoties, sustabdė manev
rus ir neleido sueiti į sąlytį. Vėliau, kai jau aprimo įkar
štis, pasikeitėme dainomis ir pražygiavome Į kareivines. 
Po tų manevrų šaulių moksleivių būryje buvo pravesta 
kvota: aiškinta, kas šaudė kovos šoviniais ir iš ' kur jų 
gavo.

Tų mūsų ’’priešų” eilėse buvo ir moksleivis (vėliau 
kunigas)' A. Kazlauskas. Tai susitikę tremtyje, nuošir
džiai spaudėme vienas kito ranką ir dalijomės atsimini
mais, kaip pries vienas kitą kovojome su ginklu ranko
se. Dabar kuri. A. Kazlauskas gyvena Australijoje ir la
bai sunkiai serga.

Rudeniop pulkas turėjo 2 dienų manevrus su Kau
no Įgulos daliniais. Juose’dalyvavo rr mokomoji, kuopa. 
Teko gerokai pažygiuoti po miškus, laukus ir susipažin
ti su karo aplinkybėmis- ■

BANDOMIEJI EGZAMINAI

Kai jau susipažinome su visais statutais, tai prasi
dėjo bandomieji egazminai. Visą išeito’ mokslo patikri
nimą darė vyr. Itn. J. Pūrelis. Egzaminavo iš visų kari
nių statutų ir pagal atsakymą kiekvienam rašė atatin
kamus pažymius. Kas neatsakė Į klausimus, tai tam į , 
dienyną rašė kuolą, atseit vienetą. Tai buvo prasčiau
sias mokymosi pažymys. O kas gerai atsakė, tai tam ra
šė penketuką.

Man labai gerai pavyko atsakyti į visus klausimus 
ir už viską gavau penketukus. Padėkojo už gerą moky
mas), palinkėjo gerai baigti mokomąją kuopą ir primi
nė kitiems, kad štai yra pavyzdys, kaip reikia mokintis. 
Priminė, kad mano bandomieji egzaminai yra tvarko
je, bet reikės ir kitiems pagelbėti. Ir buvo taip, jeigu 
kurie neatsako į klausimą, tai tokiam jis rašys kuolą. O 
jeigu aš už jį gerai atsakysiū, tai neatsakiusiam para
šys penketuką. Taip ir buvo. Kai tik kuris nežino, tai 
atsakyti šaukia mane. Gerai atsakau ir tas gauna .pen
ketuką. , i"'

(Bus daugiau)

VISI. ĖiĖTi^T A-r,.. BIZNIERIAI
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J. 4ARAPKTCKAS

Kanados
t-i

.'Tęsinys)

Standard dienraščio reporteris
M. V. Nierop '

Debatuose dalyvavo ir St. Ca
tharines Standard dienraščio 
raporteris M. V.. Nierop, ’ kuris 
sekančią dieną apie debatus pa
talpino ilgoką straipsnį. M.'V. 
Nierop 5 metų amžiaus būdamas 
su tėvais atvyko į Kanadą iš 
Olandijos. Prieš metus lankėsi 
Olandijoje ir savo gimto krašto 
kalbą nėra pamiršęs. Gana ati
džiai sekė debatus Ir domėjosi 
iškeltais klausimais prieš Sovie
tu komunizmą. * ’ ~ *

Žinodamas iš anksto, kad kar
tu sėdėsiu su Kanados laikraš
čio Standard raporteriu pasiė
miau anglų kalba brošiūrų apie 
sovietų okupaciją Lietuvoje, ku
rių po vieną Įteikiau. M. V. Nie
rop paskaitęs pareiškė ar galįs 
gauti šiuos leidinius.

■Politiniuose debatuose su sve
čiais dalyvavo per 50 asmenų. 
Dėl vietos stokos negalėjo kas 
norėjo patekti neužsiregistravę 
iš anksto. Keliolika asmenų už
sirašę neatvyko ir matėsi tuš
čių vietų. Lietuvių grupė buvo 
didžiausia, — per 19 asmenų. 
Be to, lietuviai tuo atžvilgiu yra 
aktyvūs ir pareigingi. Iš jau
nimo dalyvavo Daiva šetikaitė 
ir viena čekų tautybės. Pana
šiuose debatuose organizato
riams reiktų pasirūpinti daugiau 
jaunimo pakviesti. Galima jau
nimui .pavesti ir suredaguotus 
klausimus iškelti debatuose.

• • "* * * 
naujienos

Debatų atgarsiai

Paklausiau čeką F. Pejskar, 
nuomopės. Atsakė labai paten
kintas ir į pokalbį įsijungė ki
tas čekas, Brock universiteto 
politinių mokslų dėstytojas, pro
fesorius Dr. Victor Fie, kurs 
pareiškė: “Pradžia gera, reng
sime dar plačiau šia linkme” ir 
t.

Sdtinku po debatų ir Joaną 
Šukytę - Zubrickienę. Pirmoji 
tuojau pareiškė; Tik per tokius 
viešus..politinius debatus gali
me atkreipti krašto valdžios'ir. 
kitų dėmesį į Lietuvos okupa
ciją. Bet kokie naminiai užda
ri minėjimai nebeturi reikšmės 
ir t. t. ■ ‘

Sekančią-dįeną po' debatų nu
vykau pas debatų organizatorių 
inž. Steponą šetkų. Radau prie 
rašomos mašinėlės berašant ang
lų kalba raštus Ityrų Europoje 
S’ovietų okupuotų kraštų etninių 
grupių pirmininkams. Atsipra
šiau už sutrukdymą ir pakrei
piau pokalbi apie įvykusius po
litinius debatus. Vėliau patie
kiau inž. šetkui klausimą: da
bar esate išrinktas žymios ir di
džiausios, politinės Rytų Euro
pos Sovietų okupuotų kraštų or
ganizacijos komiteto pirminin
ku.

Pirmininko inž. šetkaus 
pareiškimas

Kokie yra numatyti Jūsų vei
klos planai ateityje?

Inž. S. šetkus pareiškė: “No
rint tinkamai atlikti pareigas,

Klaipėdos krašto sukilėliai joja į jų išvaduotą Klaipėdos miestą.

, go, carpenterio, apšildymo, ce- 
ftieht t ir kitus
darbus atlieka žymiai pigesne 
kaina negu koks unijistas ar 
tam pan. Jau daugelis narių pa
sinaudojo šių patarnavimų ir 
yra patenkinti. Šiam skyriui 
patarnauja ir informacijas duo-

nu, apbiiuymo, ce- p., u. i_eiKienei ir jos personalui 
h namų pataisj’mo liž škohingai paruoštą ftaUtą

P-,0- Leikienei ir joĄ personalui 
ii 

ir greitą, mandagų aptarnavi
mą; girdėjau, kad svečiai valgė, 
gėrė ir gyrė. Padėka p. Juodžiui,. 
ir jo dukrelėms už svečių pri
ėmimą ir rūbinės tvarkymą, p. 
I.eik ii ir p. Jankauskui už grei-

Per ilgesnį laiką vos egzista- džių nuo namų pašalinimo, van- 
vusi ši draugija staiga pabudo Idens nubėgimo šulinių užsikim- 
ir ėmėsi intensyvaus darbo. Dė- Išimo reikalu ir 1.1. Aukščiau mi- 
ka naujosios darbščios valdybos, (nėtus darbus miesto valdžia at
kari darniai tarpusavy dirbda
ma, ir draugijos nariams pri-

da valdybos narė p. S. Bartkutė, i tą ir mandagų patarnavimą prie 
paskambinant Tel. 927-2351.

Dėl to pakilo šios draugijos 
prestižas, nariai pradėjo ja dau
giau domėtis, noriau lanko su-

• sirinkimus bei įvairius draugijos 
i parengimus, ir bendrai nuošir- 
(džiau remia valdybos darbus bei
I sumanymus.

11.27.1976 buvo suruoštas me
tinis banketas, svečių prigužėjo

j pilna Vyčiu salė. Banketui pra- 
Įsidėjus, pirm. B. Paliulis padė- 
J kojo svečiams už gausų atsilan- 
kymą, tuo paremiant šią drau
gija; po gerų vaišių visų ūpas 
pakilo, kam kojos leido, šoko 
trepsėjo prie linksmos muzikos, 
kiti kaimynai šnekučiavosi na
mų savininkams rūpimais reika
lais. Nepastebimai laikas pra
bėgo iki pirmų gaidžių; kaimy- 

įnai ir kaimynės pradėjo skirsty-
II is i namučius, sakydami vie
nas kitam — iki kito pasimaty
mo.

bare.
Pp Vinių '"elu. mėn.

16 d. 2 vai. p. p. Vyčių salėje 
šaukiamas metinis susirinkimas, 
kur bus renkama ir nauja val
dyba (geriausi iš geriausių).

Kad draugija dar geriau gy
vuotų — valdyba linki laimingų, 
sveikų bei darbingų Naujų Metų 
visiems šios draugijos nariams 
— iki pasimatymo!

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

komiteto”pirmininkui, darbo yra • Brighton Parko Lietuvių Namų 
daug. Tačiau pirmininko parei-.’ ’ n • ■ j , .

‘gas sutikau apsiimti dėl šių mo-; udVIllIlKlį QHID3.1
! tyvų: Pirma, lietuvių St. Ca- 
tharinėje esame mažai, bet be
damas šios organizacijos pirm, 
galėsiu daugiau išreklamuoti 
lietuvių vardą ir plačiau iškelti 
aikštėn Lietuvos okupacijų tar-

; pe kanadiečių ir Kanados vy
riausybės. Pavyzdžiui, kad ir tariant, daug ko pasiekė, įnešda- 
šie praėję politiniai debatai, jie ma naujų sumanymų ir idėjų, 
pareikalavo daug darbo vedantu 
susirašinėjimą su valdžios at
stovais. Be to, politinių debatų 
tema, liečianti Sovietų Rusijos 
okupuotų kraštų pabėgėlių nu- 
siskuntdimus, neturint pažinčių 
sunku gauti kvalifikuotą parei
gūną atsakyti į šios temos klau
simus.

Draugijos nariams patarnau
ti yra įsteigtas pagalbos bei in
formacijos skyrius kaip senes
nio amžiaus žmonėms nuosavy
bės mokesčių sumažinimo reika
lu, seno garažo nugriovimas, me-

Teko nugirsti, kad banketas 
pavyko 100',<, nežiūrint, kad 

! apylinkėje vyko dar keletą kitų i 
e a e a ygmimo. I parengįmų pelnas buvo rekor-
Taip pat suregistruota daug dinis šios draugijos istorijoj — 

įvairių specialistų, kurie, rei-. apie 800 dol. Padėka priklauso 
kalui esant, gali draugijos na-1 draugijos valdybai ir jos Šuma
nams patarnauti; kaip tai elek-j niam pirm. p. B. Paliuliui,paren- 
tros pataisymus, Įvairius plumin- girnų vadovei p. S. Palekienei,

LietuViams vis sunkiau gy
venti. Mėsa, sviestas, kiaušiniai 
ir kiti geresni maisto produktai 
gaunami raudonosios armijos, 
policijos, komunistų partijos na
rių ir atėjūnų rusų. Net ir 
kuro — anglių šią žiemą yra la
bai didelis trūkumas. Žmonės 
rugsėjo — spalio mėnesiais yra 
apsimokėję už anglis, bet ir at
ėjus Naujiesiems metams anglių 
sandėliuose dar nebuvo gauta.

Sp

Kiekvienam amerikiečiui 
tenka 615 
metus. Į 
valdinių 
mams.

svarų popierio per 
tai Įeina ir popieris 
įstaigų susirašinėji-

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Į šiuos politinius debatus atsa
kyti pasisekė gauti gerai asme
niškai pažįstamą parlamentarą 
G. Parent. Taip pat su G. Pa^ 
rent parama pradėjau žygi at
kviesti iš okupuotos Lietuvės 
Kęstuti Jokubyną pas broli Jo
ną Į Hamiltoną.

Antras motyvas yra: Sustip
rinti šią veiklą ne vien per po
sėdžius gražiai pakalbant, bet

j esu numatęs asmeniškai aplan
kyti šiam komitetui priklausan
čias tautybių grupes ir supažin
dinti su šios organizacijos earte- 
riu ir veiklos reikšmę, ir ką mes 
galime .ir privalome atlikti, jei 
norime, kad į.mus atkreiptų dė
mesį krašto valdžia”.

Nuo savęs palinkėjau sėkmės 
inž. S. šetkui . šioj e reikšmingo
je veikloje. ■

(Pabaiga)

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja 82. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto pėrsiuntimef išlaidų, ’’t * į ’h '
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiuneiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu: e*

..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
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Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti Reikią; patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA .DOVANA J 
A . Naufltnosa galima gauti puikiu knygų, kurioj papuos bet kokia

knvgu «rUnf> ar lentyna. * {
' Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu >< 

J -Ū \ C atsiminimai ir įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- (<4 manas. 367 psl. Kaina 35. į
j! A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu iwkiu prisimini- » 
<r . ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- >
5 tyti Į 12 daliu. 296 psl.. kaina 35.
1 Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. TT tomas. Cta- fi 

• - Hals viršeliais. 336 nsl. Kaina 36 00 Minkštai virš 35.00 >
Prof. Vacį. Birbki, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYCU 1STO- J

RUA. I dalis. 206 psl.. įrišta — S3 00. minkštais vir- f
' Sėliais — 32.00; U dalis. 225 pst. Įrišta — 33.00 minkš- <

tais viralinis .. .. en ne y
Henrikas Torres — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 

i k Pakalnės Ir Labguvos apskrity*? su idnmlais nurašymais. iliu- į
? straciiomis ir doknmpntacita 336 nsl.. kaina 36. į
<! P. Kesiūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. TH in daliu Lietuvos į 
L partizanu buities romanas 292 puslapiu- Kaina 33. /
I Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.I ' 

170 psl.___ ________ ____ __ *3-00 l
M. Gudelis. POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai ____________________ 33.00 <
Knygas užsakant reikia pridėti 25 rt pašto išlaidoms. j;

NAUJIENOS, J
1739 S. Halsted SU Chicago, TIL 60608. — TeL HA 1-6100 į

SODYBŲ PIEVELES •:
Kr vielele srrrašvta viskas, kad liečia pievele. Aprašyta kaip 

žnle užauginti, kalu žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelė 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50^čeki 
arba Money Orderį, o- mes knygelę jam pasiųsime.- Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Taupykite dabar
pas mus

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D< Juozas Dnuoaras. žEMėS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studiifi Išleis 
ta CMcagole 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieiu da
ilų: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodvie rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklausomvbės gwenimn ir nebūtu su
griovęs gražiai Išaugusiu Ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu ekonomi
niu Ir kultūriniu laimėjimu šiandiena, drąsini galima sakyti lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis Ir džiūgauti savo žem^c ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Euronns tautoms”

Knvgos apie žemės ūki atrodo tik Žemdirbiams skMtvtl kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dangums fPR 12*%^ buvo ūkininkai Ir oo ^a- 
wmll Išblaškvtu lietuviu absoliuti dauguma vm arba nntvs bure ūki
ninkai. arba ūkininku valkai, reiškia, kad ŠI knvvn bus bran vi ohso- 
liūčiai lietuviu daugumai voač kadangi knvga su toki n mėli a Lietuvos 
Žemei parašyta, kad pradėius skaltvti nebesinori pertraukti. Knvva 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. ,

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 35.00 
Gaunami Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTSD STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60609

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiustas.

!73S So. Halsted Street, Chicago, Ultnois 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

meta

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO 

Chicago* lietuviu gyvenimą ir Ju atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugijai.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavus .
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
oasaulietlški chorai. 9 bažnvttniai Ir 314 veiklesnių įmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistintų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt. * W

Norintieji šią knygą IrigytL prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETI UVTŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, TU 60608

lietuvis, pirmo*

■

UNIVERSAL
SAVINGS &LOAN ASSOCIATION

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

Jgteirt* 1923 metaita.
Įrbdffo* pietuoM Htmur Automobiliam* partatytL

TEL 421-3070

NAUJIENOS, CHICAGO 4, 1LU— S»twday, J.nuary 15, 1977
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Veiksniu senatvė
Mokytojas Stasys Barzdukas, norėdamas prasikiš-

3us, jis stengiasi dar labiau pasendinti tų vadų skelbia
mas idėjas. Tos idėjos buvo geros prieš 30 ir net 50 metų, 
jos yra geros ir šiandien.

Vienybę ant kojų pastatęs, korespondentus suorga
nizavęs ir kasdieninio gyvenimo žinias telefonu ir raš
tais teikęs Gimakalnis taip pat pasigavo veiksnių senat
ys idėja. Jis tai daro visai kitais tikslais. Pasibaisėjęs to
kiu dideliu ir griežtu Chicagos lietuvių protestu prieš 
sovietinių filmų rodymą Jėzuitų Centre, jis šitaip nau
doja tuos pačius Barzduko išbandytus kreivos propa
gandos metodus:

“Po filmų rodymo Naujienos skaitančiąja vi
suomenę pavaišino jėzuitus niekinančiais ir pamo
kinančiais straipsnias- Draugas irgi neiškentė, su
laužė savo tylėjimo principus ir pasisakė prieš Jau
nimo Centro ir jėzuitų darbų griovimą. Patys jėzui
tą suprato, kad melaginga propaganda yra efektin
gesnė už teisingą tylą.

Iš savo pusės turiu pasakyti, kad šie ginčai yra 
smarkiai pavėluoti. Lietuvos reikalų aktualijos tu
rėjo prasidėti 1944 metais, su pirmąja diena tėvynę 
palikus. Jau tada reikėjo atsisakyti nuo visų tik at
gal žiūrinčių autoritetų. Na, jei jau tie laikai buvo 
prameigoti, tai po Stalino mirties atsiradusi (pro
ga, bet. N.R.) Įmigę negirdėjo ir šio signalo. Taip ir

TAI BUVO PRIEŠ 54 METUS
SAUSIO PENKIOLIKTAI PAMINĖTI

Kapitonas Stepas Darius, “Dėdė iš Amerikos” Antanas Ivąs-Įvaškevičius ir Prūsą 
Lietuvių Balso red. J. Pronskus.

ti lietuviškoje politikoje ir Įsiteikti keliems Įtakinges
niems tautininkams, dar Lietuvoje pradėjo kuždėti save 
sėbrams, o vėliau jau ir viešai pasakoti, kad ne tik prel. 
Mykolas Krupavičius, bet ir kiti krikščionių demokratų 
Įtakingesnieji vadai yra susenę. Ne tik, pųsęnę, bet ir 
persenę. Savo laiku jie atliko kraštui ir partijai naudin
gą darbą, sakė, bet dabar jokiam darbui jie nebetinka, 
todėl jie ir privalo visą visuomeninę krikščionių veiklą 
perleisti jaunesniems, turintiems “platesnius orizontus” 
ir kasdieniam gyvenimui taikomas idėjas. Barzdukas, 
kelių puikybėn iškilusių jaunesnių mokytojų pirmą', 
frontą dar Lietuvoje atidarė prieš krikščionių demok 
ratų partijos vadus-

Gaila, kad didelė krikščionių demokratų vadų dau
guma patikėjo tokia barzdukine gerai vesta propagan-

pasiliko. Net ir dabar daug kam nepatogu prisipa
žinti netikinti Į veiksnių senatvę.” (Vienybė, 1976 
m. gr. 24 d, 3 psl.).
Ar Draugo kantrybės netekimas, ar jėzuitų “supra

timas”, kad melaginga propaganda yra efektingesnė, 
tai netolima ateitis parodys. Tuo tarpu galime pasakyti, 
kad Girnakalio “veiksnių senatvės” troškimas mažai 
kuo tesiskiria nuo Barzduko skelbtos ir frontininkų kar
tojamos tos pačios propagandos. Barzdukas norėjo, kad 
krikščionys demokratai užleistų jiems visas krikščionių 
sukurtas organizacijas ir Įstaigas, o Girnakalis norėjo 
ir nori, kad lietuviai, bėgę nuo žiauriausio lietuvių tau
tos priešo, grįžtų atgal. Jie pats atgal negebrĮžo, bet jis 
pataria atsisakyti nuo visų tų vadų, kuriems rūpi laisva 
ir nepriklausoma Lietuva.

Prieš jau 54 metus, tai yra 1923 metų sausio 15 dieną išsi
pildė visos Lietuvių Tautos Nepriklausomoje Lietuvoje ir Ame
rikoje, o ypatingai vokiečių valdomoje Mažojoje Lietuvoje troš
kimas— tą dieną buvo atvaduota dalis Mažosios Lietuvos — Klaipė
dos miestas su Klaipėdos Kraštu, kurį po Versalio taikos sutarties 
laikinai valdė prancūzai ir slaptai planavo jį perduoti savo tų 
metų sąjungininkams lenkams. Iš vaizdelyje matomų trijų su
kilimo dalyvių savanorių amerikiečių du nebegyvena: aviacijos 
kapitonas Stepas Darius perskridęs Atlantą žuvo pasiekęs Ma
žosios Lietuvos (Rytprūsių) teritoriją nebetoli Nepriklausomos 
Lietuvos, kuria pasiekti buvo Dariaus ir jo draugo St. Girėno 
tiksiąs. Antanas Ivas, bostoniškis, mirė Bostone praeitą vasarą. 
Kitas aktyvus Klaipėdos atvadavime dalyvavęs amerikietis And
rius Martųs MartuseviČius nuo persišaldymo mirė vos mėnesiui po 
sųkįįįmp praėjus 1923 m. vasarių 19 dieną ir buvo palaidotas : •
jau laisvoje Klaipėdoje. * ■ u '

da. Jie patikėjo, kad jie eina senyn, o nenoras pagalvoti, 
kur naujų frontininkų idėjos, privertė juos daugiau šiais 
klausimais nesirūpinti ir užleisti vietą gyveniman besi
veržiančiam jaunimui. Ne visi krikščionys demokratai 
taip jau lengvai rankas nuleido. Prel. Krupavičius, Dr. 
D. Jasaitis, J. Kairys ir dar vienas kitas numatė jaunų 
karjeristų pavojų, kėlė jų darbus aikštėn ir nurodinėjo 
kreivus kelius, kuriais jauni frontininkai eina.

Kur Barzdukas būtų nuvedęs Amerikos lietuvių or-] 
ganiazcijas, jeigu jam būtų pavykę tas organizacijas už-, 
valdyti? Amerikos lietuviai, pamatę krikščionių demok
ratų judėjimo-suskaldymą ir išgrovimą, ryžosi jiems 
Barzduko skelbiamiems mitams pasipriešinti- Jie papra
šė pasakyti, ką jie darys, sunaikinę arba sulyginę visas 
politines grupes. Galimas daiktas, kad jis nueitų tais pa
čiais keliais, kuriais Girnakalis Vienybę nuvedė arba ke
lius, kuriais tėvas Kezys veda. Melaginga propaganda, 
neefektyvi. Labiausiai melavo Goebelsas, bet jis dau
giausia ir prakišo. Labai daug meluopa aukštesnieji so
vietų valdžios pareigūnai, bet jiems dar nepavyko Įti- ■ 
kinti, kad komunistų filmas, rodomas Jėzuitų Centre, 
tampa Lietuva. Girnakalis tuo tiki. Per Vienybę jis sten
giasi įtikinti kelis senus lietuvius tokia kreiva mintimi, 
bet lietuviai prieš toką apgaulę protestuoją."

Lygiai kaip jie protestuoja ir prieš pastangas sen-

Amerikon atvykęs, įsikūręs ir aukščiausion Pašau-į 
lio Lietuvių Bendruomenėn įkopęs, Stasys Barzdu
kas senatve pradėjo kaltinti visas kitas politines lietu
vių partijas. Šitas argumentas jam padėjo gerokai apar
dyti Lietuvos krikščonių demokratus, jis beveik buvo 
tikras, kad jam panašiu būdu pavyks likviduoti ir Ame
rikoje veikiančias lietuvių politines grupes ir tų grupių 
sudarytas, sąjungas. Jis priėjo įsitikinimo, kad ir Nau
jienos yra pasenusios. Jos yra, ko gero, senesnės už
Barzduką, Naujienų auklėjimo darbas yra daug giles- dinti veiksnius. Amerikos lietuvių politinės grupės vedė 
nis, negu Barzduko ir jo sėbrų vedamas, bet Barzdukas kovą už Lietuvos laisvę. Jos pradėjo tą kovą, kai Barz- 
nutarė Naujienas paskelbti nelietuviškomis ir išbraukti dūkas su Girnakaliu dar nebuvo gimę- Jos ves .tą kovą, 
jas iš visų bendruomeninių sąrašų. Bet Naujienos ir to- kol rusas bus išvytas iš pavergtos Lietuvos. Girnakalis =

Keistasis zuikis
Lietuvoje prie vieno didelio 

ežero gyveno senelis. Jis turėjo 
jaukų namą. Stogas buvo deng
tas šiaudais, o sienos iš rąstų. 
Namo gale buvo didelis sodas. 
Čia senelis praleisdavo visą va
sarą.

Užėjo ruduo, o po jo žiema. 
Užsidengė ežeras ledu. Sniegas 
apklojo visus laukus. Laukiniu-j 
niams žvėreliams pradėjo truk-' 
ti maisto. Bado verčiami, iš to
limų laukų, per užšalusį ežerą 
atbėgdavo maisto ieškoti zuiku
čiai. Susirasdavo tvoroje plyšį, 
įlįsdavo į sodą ir apgrauždavo 
jaunas obelaites. Seneliui tas la
bai nepatiko. Jis sugalvojo zui
kius nubausti. Paėmė vielos ir 
padarė kilpas. Sekdamas zuikių; 
pAlas, surado tvoroje plyšį, pro]Pagailo šuniuko seneliui. Parsi- 
kurį zuikiai landžiojo, ir ten vedė jį namo, pamaitino. Lai-

pastatė spąstus.

Atėjo naktis. Staiga sodo gale 
pasigirdo keistas garsas, lyg kas 
kaukė. Senelis nuėjo pažiūrėti, 
kas įkliuvo į spąstus. Koks bu
vo jo nustebimas, kai vietoje 
zuikio spąstuose rado šuniuką. 
Gaila šunelio; kaip jam padėti, 
kaip išlaisvinti iš kilpos? Sve
timas šuo gali įkąsti. Senelis 

i stovi ir galvoja, o vargšas šune- 
; lis taip gailiai kaukia, prašo pa
galbos. Įsidrąsino senelis ir ry
žosi vargšą gelbėti. Nusimovė 
pirštines, pasilenkė prie šunelio 
ir atnarpliojo kilpą, šunelis net 
negalvojo kąsti, jis iš dėkingu
mo laižė senelio pirštus.

Kai šunelis buvo išlaisvintas, 
jis šalin nebėgo, tik stovėjo prie 
senelio kojų ir vizgino uodega.

. mihgas šunelis nesitraukia nuo 
senelio kojų. Prisikimšo senelis 
pypkę, užsirūkė ir savo naujo 
draugo klausia:

— Kaip tave pavadinti? No
rėjau sugauti zuikį, o sugavau 
šunį, žinai ką, vadinsiu tas..- 
Zuikiu i

Andrius Gerulis, V B kl.

MOTERŲ MEDIKIŲ
PADAUGĖJO 14į>>

Moterų, studijuojančių medi-.
ciną, 1975—1976 mokslo metais 
iškaičius buvo didesnis 140 nuo
šimčiais negu buvo 1971—1972 
mokslo metais, praneša Ameri
kos Medicinos kolegijų sąjungą. 
Pernai beveik 26 nuošimčiai, bū
tent 11,417 medicinos studenčių,

,buvo moterys. 1971—1972 moks
lo metais mediciną dtudijavo 
12 nuošimčių, būtent 4,755 mo
terys.dūkas išeis pensijon, o Girnakalis visiškai sukapos ak-

menj. Veiksniai neveda derybų su okupantu, neina su^ = Kai n^tj “oji Umsius 
sapnus, tai diena mus skais
ti.

liau kelia viešumon Barzduko skelbtą ir jo bendradar- ‘ gali tikėti tuo, kas atsiunčiama “pundais literatūros”, 
bių dar šiandien skelbiamą melą apie veiksnių senatvę, bet didelė lietuvių dauguma žino, jog tai yra tiktai me- .  ----------- - .
Jis skelbia tiesą, kad vadai, žmonės sensta, bet jis bando laginga propaganda. Veiksniai nesensta. Veiksniai ko- juo meškerioti ir netiki, kad Maskvoje suktas melagin- 
sudaryti įspūdį, kad jis tai nesensta. Sendindamas va- vą už gimtinio krašto laisvę ves ir tuo atveju, kai Barz- gas filmas būtų Lietuva.

JONAS JOKUBONIS

PAPILIEČIŲ PADAVIMAI
(Tęsinys)

Kubilius jam paaiškino, kad jis nori padaryti 
krikščioniškas kapines aplinkui jo sūnaus kapą, ku
ris paliktu kapinių viduryje. Pareigūnas, pagalvos 
jęs, sako:

— Man atrodo šitaip: jūs baigėte bažnyčios sta
tybą, sumanėte sunaudoti likusią statybinę medžia
gą pagerbimui savo žuvusio sūnaus ir uždirbti ne
mažai pinigu. Mes apgailestaujame nelaimingą įvykį, 
tačiau daryti papildomas išlaidas negalime, nes są
matoje nėra numatyta tokiam darbui pinigų.

Kubilius trupučiuką pagalvojęs prabilo:
— Gerbiamas pone, atėjau, kad gaučiau paveliji

mą aptverti kapines mūro tvora. Baigę statybą turi
me daug laisvo laiko ir neturime užsiėmimo. Mes ne
norime atleisti iš darbo savo bandininkų, ųes ir jiems 
reikalingas pragyvenimas, o jie yra geri darbininkai. 
Mes neturėjome tikslo užsidirbti pinigų. Mes nerei
kalaujame nė veno skatiko, Lik prašome leidinio. Mes 
jaučiamės esą šios apylinkės gyventojai, šiaj apylin
kei reikalingos gerai sutvarkytos kapinės. Tvarkin
gas kapines padaro tvirta mūrinė tvora.

Pareigūnas nesitikėjo jokio atsakymo. Pavaikštinėjęs 
po kambs^ ir reikalą pergalvojęs, ištiesė Kubiliui ran
ką. sakydamas!

Duok deginę, garbingas žmogau! Aš tau ne tik 
pavelija, bet ir di ošiu tiek vyrų, kiek tau reikės pa

daryti dąriią pirma, negu žemė sušals. Ateinančių me
tų birželyje bus šventinama bažnyčia, jei kapinės bus 
sutvarkytos, tai ir jas bus galima pašventinti.

Kubilius pažadėjo dar ši^idieną užsakyti pas mei
strą tvirtus vartus įr virš vartų storą lentą su užrašu: 
‘^KUBILIŲ KAPINĖS V Dvaro pareigūnas, nusišypso
jęs, tarę: c ,,

— Gerbiamas prieteliau, aš jausčiaus nevertas gy
venti šioje ąpylinkėje, jei žmogui, kuris padarė tiek 
gero, nebūtų leista pavadinti kapinių jo vardu.

Kubiliai pradėjo mūryti kapinėms sieną jau se
kančią dieną, kaip buvo žadėtą ir spalio pradžioje dar
bas buvo baigtas. Mūro viršus buvo nutinkuotas 
nuolaidžiai į vidų vandeniui nubėgti. Tuo metu ne
buvo galima gauti dokalkų (čerpių) mūro viršui už
dengti, ką jie padarė vėliau.

Sekančių metų birželio mėn. buvo šventinama 
bažnyčia. Suvažiavo ‘ šimtai dvasiškių, o paprastų 
žmonių — tūkstančiai. Iškilmės tęsėsi keletą dienų. 
Po visu bažnyčios šventinimo iškilmių, buvo pašven
tintos ir Kubilių kapinės,

ARĖJO LAIŠKAS

Kubiliai sugrįžę po iškilmių į savo kiemus ir su- 
susėdę ant kaladžių pradėjo tartis ką toliau daryti. 
Tėvas sūnums ir sako:

— Aš visą savo gyvenimą troškau turėti žemės, 
būti žemdirbiu ant savo žemės, o ypatingai, būti lais
vu ūkininku, kad nereikėti] mokėti duoklių ar eiti 
dvaran dienlaikių atlikti. Nors ši žemė nėra mano.

bet aš turiu teisę ant jos gyventi ir ją naudoti, kaip 
! man patinka. Tą pačią teisę turės ir mano pali
kuonys.

Tą girdėdama, Medinčiaus žmona Giedrė su
šuko:

— Juk tai nebus miesto gyvenimas!
Senis Kubilius pyktelėjęs jai atsakė:
— Taip, čia nėra miesto gyvenimas, bet čia yra 

daug geriau, čia panašu į rojaus gyvenimą, — taip 
davė Kubiliui užmigti. Pradėjo galvoti apie sūnų Arė-

Buvo jau vėlokas vakaras. Visokios mintys ne
davė Kubiiui užmigti. Pradėjo galvoti apie sūnų Arė
ją, kaip jam sekasi, ką jis dirba, kur ir kaip gyvena. 
Daugiau kaip pusę nakties išsivartęs lovoje, atsikėlė 1 
ir išėjo į kiemą. Atsisėdęs ant stuko (kaladės), atsi
šliejo į sieną, geisdamas nors truputį nusnūsti, kol 

i pradės aušti. Jam taip besėdint, atbėgo senasis Bastū
nas, palaižė ranką, pritūpė ir padėjo galvą ąnt jo 
kelių, žiūrėdamas jam tiesiai į veidą, rodos klaustų: 
ar negirdėti ko nors apie Arėją? Kubilius pradėjo 
galvoti, kodėl tas šunelis prie jo meilinasi? Jis taip' 
darydavo su Arėju, o su juo visą laiką laikėsi gana , 
atokiai. Gal kas nors atsitiko su Arėju? Susikrimtęs' 
paglostė šunelį, įėjo Į vidų, atsigulė ir tuojau užmi-Į 

i go. Kai prabudo, jau buvo gana vėlyvas rytas, geras 
priešpietis. Atsikėlęs jautėsi gerokai alkanas, nes jau 
buvo visa para praėjus, kada jis valgė. Kol išsivirė, 

l jau buvo gerokai po pietų ir apetitas buvo dingęs. Pa
ragavęs išsivirtą maistą ir negalėdamas jo valgyti, 
išnešė ir atidavė Bastūnui, kuris bematant viską su
dorojo.

Kubilius vėl atsisėdo ant savo mėgiamo stuko,
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norėdamas apie ką nors pasvarstyti, bet mintys buvo 
taip išsiblaškusios, kda negailėjo susikaupti. Staiga 
Bastūnas sulojo porą kartų. Tai buvo ženklas, kad 
kas nors ateina. Kubilius nustebo pamatęs zakri
stijoną.

— Kokie reikalai jus atvedė čionai?
— Atnešiau tau laišką, — duodamas voką tarė 

zakristijonas, — nežinau net iš kur. Vaikas atnešė iš 
dvaro kunigui, o jis liepėiperdouti tau.

Kubilius nesiskubino atplėšti laiško, o smalsu
mas zakristijoną vargino iki neišlaikymo:

— Argi tu neatidarysi laiško? ■— Kubilius jam į 
tai paaiškino, kad jo jtkyą dėl sęnąty.ė§ ^gn^os .pa
vargusios įr jis geriau palauksiąs MedĮnčiąųs. Jis esąs 
jaunesnis ir jo akys geresnės, na ir §kgityti jis geriau 
ir greičiau skaitąs. Zakristijonas jam čia pat pasisiū
lė: —

-— Mano akys mato labai gerai. Aš moku skaity
ti neblogiau už bet ką. Atplėšk, aš perskaitysiu. Ne- 
Tęįkės sūnaus laukti.

— Palauksiu, nėra strioko. O antra vertus, turiu 
pasigaminti vakarienę. Neturėsiu laiko skąitjTųo 
klausytis.

Zakristijonas suprato, kad jis negalės savo smal
sumo užganėdinti, tad atsisveikino ir išėjo, šuo išly
dėjo jį už sodybos aptvaro, ir pora kartų amtelėję, tuo 
duodamas.suprasti, kad svetys išėjo. Sugrįžęs atsi
gulė taip, kad galėtų matyti nueinantį .zakristijoną 
ir sėdintį ant stuko Kubilių. Kiek pagulėjęs, priėjo, 
prie Kubiliaus, uždėjo galvą ant jo kelių ir, ųępažiū- 
rėjęs į akis, atsigulė ant pievelės.

(Bus daugiau)
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Dlt AN*A BAJUUNAS 
AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
IR GfelXLtS LIGOS

2858 W. 63rd Street

valandos pagal susitarimą

CICERO
Minėsim Lietuvos* 
Nerpiklausomybę

Naujas Lietuvių Dienų

numeris

DK. K. G. BALU KAS
AKUSERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Kurna ligonius pagai sus'iarmui 

ei neatsiliepia, skambinti 3744?<X.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Confer 
& 0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Praeitų metų Lietuvių Dienų
Vasario mėn. 6 d. Cicero Al- gruodžio numeris jau išsiūnti- 

, tos skyrius rengia Lietuvos Ne- n^tas ir pasiekė skaitytojus. 
' priklausomybės šventės minėji
mą. 10 vai. 30 min. pamaldos 
§v. Antano parapijos bažnyčio
je, o po pamaldų parapijos salė-

i je minėjimas. Pakviesti JAV 
, karo veteranų VFW 9115 posto 
į vyrai, Vytauto D. šaulių rinkti
nės, Daukanto ir Klaipėdos kuo
pų jūrą šauliai, skautai ir atei
tininkai su vėliavomis.

Kalbės Warpo” redaiktorius
Antanas Kučys. Dainuos sesu-
tės Naureckaitės.

Po minėjimo kavutė.
S. Paulauskas

žurnalas pirmiausia pamini 
Senosios lietuvių išeivijos pa

rodas Chicagoje ir New Yorke”. 
Žurnalo viršelj puošia keturių 
plakatų vaizdai. Kun. Juozas 
Prunskis pateikia ‘‘Krikščioniš
kosios kultūros gimtadienį”. į 
Trumpai aptariama Lietuviu Ka
talikų .Mokslo Akademijas suva
žiavimas. Toliau telpa prof. Jo
no Kuprionio “Mes nunešim Lie- į 
tuvos vėliavą ant Gedimino kal
no” — tai Lietuvos istorijos svar-

besnių momentą montažas, tin-1 Nijolė Arbaitė, laureatės rašy-r 
kautis vaidinti tautinių švenčių' tojos Alės Rūtos dukrelė, pirmą 
proga. Poetas Pranas Visvydas Į kartą pristatoma pirmuoju savo 
duoda naujausių savo eilėraščių, I rašiniu.

ŠVENTO RAŠTO PAM
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

I Al ? aris « PAAIŠKINIMAI

adfi

JUOZUI MATIJOŠAIČIUI

nūrūš, 1 Aidesio prislėgtam broliui, miškų inžinieriui'

Nikodemui Matijošaičiui ir jo šeimai bei artimiesiems

giliausiu užuojautų reiškiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Janina Kriščiūnai

"Ilsisi ir tyli visa žemė, džiaugiasi ir linksmai šūkauja".
Iza. 14^7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminantį jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Zr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). E tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
rėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yra žUun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAViST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAITO TYRINSTOJAI

•AVAVAWAWAV

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WcSi 7Ut STREET 
. Ofisas: HEmlock 4-5M9 

Rezid. 388-2133 
OFISO VALANDOS: 

tirmadiemais ir keivirtad. 1—2 
anūrad., penktaienį nuo 1—5. 

ir šešiad. ūkiai susitarus.

RUOŠIASI PAMINĖTI /
VASARIO 16-tos ŠVENTĘ

vaL. 
tree.

Chicagos Lietuvių Taryba 
pradėjo ruoštis Vasario 16-tos 
Minėjimui, kuris įvyks 1977 
ni. vasario 13 dieną 2 vai. popiet 
Maria High School auditorijoje.

DR. TAUL V. DAKG1S Kviečia visus minėjime da- 
lyvauti. Tuo parodant vienin
gumą, ištvermę ginant Lietuvos 
laisvę.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius. 
1938 Senheim Rd;zWestchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
lei.: Ooz-2/2/ arba 562-2/28

SLA 260 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Metinis 260 kuopos narių su
sirinkimas Įvyko 1977 m. sau-' 
šio 9 d. K. Mačiuko Real Estate ’ 
raštinės patalpose, 2549 West 
71 st St.

REZ.: GI 8-0873

DK. VV .ndbiiN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHiriURGlJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-! Apie kuopos veiklą prapeši- 
smepia, skambinti Ml 3-OUOI. mus pa(]arė pirm. J. Jokubonis,

Telef. BE 3-5893 sekr. K. Mačiukas, o apie kasos
DR. A. B. GU£>ECkAS ’lovi rapolt? išda'ė K - 

kas, o apie kasos stovį raportą 
išdavė P. Mačiukas. Susirinki
mas išklausė pranešimus ir pri-

■ ėmė raportą koks buvo patiek- i 
. tas. i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3VU7 West lu3rd Street 
Vrie»<^jS p?<4ai susitarimą

DK. K. A. V. JUČAS I
40^-^441 0Oi-40U^

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
tuuz N. WESTERN AVfa, 

N. WESTERN AVE? 
Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FKAriK PIECKA5
OPTOiMETRISTAS 

KALBA JLLFTUViSKAI 
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrini akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
'M. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: aiurad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 

Ofiso te 1st.: 776-2880 
Naujės rez. telef.: 448-5545

~DR. VYT. TAURAS 
OrurTOJAs iR CttiKUKvxo 

Panara praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofi«s: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL;: pirm., antrad.. trečiad 
<r pcuKt. 24 ir o-vi vai. vak. šešta die 
aiau 2-4 vai. po pietų ir kilu laiku 

pagal susitarimą.

Valdyba sekantiems metams: 
perrinkta ta pati. Apsvarsčius* 
kitus kuopos einamus reikalus 

[nutarta pavasarį suruošti 260 
s kuopos veiklos 50^ties m'efū pa- 
miinėjimą." Apie tai smulkiai 
bus pranešta vėliau. Narių nuo-, 
taika buvo pakili ir visi išsiskir- • 

:stė pasiryžę gyviau ir geriau' 
veikti.

SUSI RINKIMU

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

— AMERIKOS Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubo metinis narių sūši- 
mkimas įvyks sekmadienį, sausio 16 
d., 1:00 vai. popiet Chicago Savings 
patalpose, 6245 So. Western 
Nariai prašomi atsilankyti, 
daug svarbių reikalų aptarti 
užsimokėti savo duokles.

Rožė Didzgalvis, rast.

Avenue, 
nes yra 

ir laikas

— ŽEMAIČIŲ Kutūros Klubo metinis 
narių susirinkimas ivyks trečiadienį, 

įn'vrcux^-PKu i Ė2.I31 AS 1 sausio 19 d.. 1:00 vai. popiet Gintaro 
Aparatai - Z^rezaį Aieu. Bau Į 254g West 6g st Nariai kviė.

šmeižti pagalba Kojom* I ‘ .................
tArch Supports) ir L L

?. ŠILEIKIS, 0. P

xoV 63rd St., Chicago ill. 60629 
l»iet.: PRospoct ¥-5084

čiami atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir jau laikas užsi
mokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rože Didzgalvis, rast.

Standard Federafs Money For Living Plan

< Howto 
make your money move

At Standard, you 
don't have to do any 
more than you do at 
a bank—but your 
money will do more. 
It will move to higher- 
than-bank interest 
rates.
Ask yourself these 
questions. Is your money . —
receiving top interest rates? Do you have a

’ ’‘regular plan for adding to your savings? Do you’ 
have someone to talk to who can help you with 
your money plans?

If you answered no to one or more of these 
questions, your money may be ready for a safe 
and profitable move.
Our plan is called money for living. When you 
come to Standard Federal ask to see one of our 
Money For Living Counselors. They are 
experienced* in giving* you a variety- of savings 
plans to choose from. They care what happens

to you and they 
know how to 
make your 
money really 
work for you. 
By taking into 
consideration 
your income.

your budget and 
how much interest you want to 

make, you can choose the plan that fits you 
best. Then by moving your money to Standard 

L Federal, you can take immediate advantage of 
x dur higher-than-bank interest rates.

Moving your money will make you money.
- Standard Federal is a 67- -v year- 
old community savings and 
loan —built for the individual. ' 
IVs a place where your money can 
be safe and really pay you more.
Stop by. You’ll see why more and “ V 
more people are coming under our wing.^

X Come under our wing.
We care what happens to you.

T

FEDERfil. Sfi^NGS
Heme Office: 4192 Archer Avenue*, Chicago, hiihois 60632 phone: 847-1140 v

Downers Grove Office: 5100 Forest Avenue. Downers Grove. Illinois 60515 phone: 963-1140 
Lombard Office: 23 North Main Street, Lombard, Illinois 60143 phone: 627-1140

Aurora Off ice: 301 West Galena Boulevard, Aurora, Illinois 60507 phone: 892-1140 
Boulder Hill Office: 21 Boulder Hill Pass, Boulder Hill, Illinois 60538 phone: 897-1166

FSJC

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANI I LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausių lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vąkaro. šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOxME 
(Ly 2533 W. 71st Street 
•k Telef.: GRovehill 6-2345-S

& 1U10 So. 50th Ave., Cicero
f Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

UŪDĖSIO VALANDOJ |
L > &«kite 'f
MAŽEIKA * EVANS

Į laidotuyiu dhhtonai 1
f 8815 S*. werten Ave. Air Conditioned Chapel 

REpublic 7-8600-8601 FacUifiefc
T ----fyreaa cto« atecta daint zwatet fare’-yas vfa. ~Z

EUDEIKIDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJO!O ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
7^aidotuvių 
'direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABAiNAUSKAS

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HiLlS GĖliNYČIA 

Wfcbl oar a aiKtCI
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Ted. 499-1318 .

M 0 V I N G
Apdraustas o^rkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tek 376-1882 arba 376-5996

MŪSŲ SKYRIAI:
126 Tilghman Street

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — PHna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

ft ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-806Ž

IVY VL K LAVTMm

BUTKUS - VASAITIS
14-lv So. 50in Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

485 McDonald Avenue
701 Fillmore Avenue ..... ........

1241 No. Ashland Avenue ........—
— 2608 West 69 Street .........

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į

Visos programos iš W0PA,

1490 kil. A. M.- . I
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. pope t. Šeštadienį

ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto. ' . J

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

ALLENTOWN, PA. 
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street 
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629
CHICAGO, ILL. 606C9 i- ,1855 West 47 Street ..........
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue —.....
DETROIT 12, Mich. — 11601 /os Campau Avenue-----------
HAMTRAMCK, Mich. _ 11339 Jos Campau Avenue ..

, HARTFORD 6, Conn. — 125-126 Hillside Avenue ----------
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second St...............................
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue — 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD. ------------ ----- --------------

' MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. -------- ------ -----..........
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue........ ..............
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 Stjs—i............ —____
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard* Avenue ----------
PHOENIX, Arli. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy .

'RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenua ---------------
. SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue--------- —

SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave.......... —
- SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street --------- u

WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave

... — 435-1654
— 342-4240

.... _. 633-0090
— 895-0700
— 486-2818

.... — 925-2787

.... — 376-6755 

.... — 771-0696
_  — 365-6780
.... — 365-6740
...... — 246-2348

— 363-0494.™
__ — 385-6550
. — 315-866-3939 
....— 305-673-8220 
.... — 674-1540

— 475-7430
_ 769-4507

— 602-942-8770
__ 381-8800
— _ 257-6320
__  — 5Š9-4464
__ — 475-9746

* — 296-5250

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L11UAMCA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RI publ'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgina
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Hi’Is, III. £74-441 )

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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______________̂^-^2 r* Jonas Kučinskas, Miami 
I TRUMPA* 1 1 1,1 ' ats>^eP6 i ^aujit

—» nu platinimo vajų ir prisidėjo
“~ • pi-K* ju paslaugų užsisakydamas

Naujienas \ivneriems metams.
_  Antanas Kučys, Varpu rtr 

dak t orius, praeita sekmadienį 
L etuviu Kadijo Forumo pro
gramoje pareiškė, kad studentai 
bei jaunimas \ ra jau kuris lai 
kas sąmoningai atribojamas 
nuo Lietuvos laisvinimo veiks
niu ir tu \eiksniu veikėjų nėra 
kviečiami į suvažiavimus l>ei 
svars!\inus. Savo teigimams 
paremti jis davė pavyzdžių. Jo 
pareiškimai ir mintys lietuvių 
gerovei turėtų būti išdėstytos

Paskutiniai įvykiai Chicagoje 
ir skiedžiami šmeižtai prieš pa
triotus ir jų organizacijas aiš
kiai rodo tiltų su sovietais sta
tytojų ixi jų padėjėjų bendra
darbiautųjų pastangas vykdyti 
Sonnenfeldo doktriną ir kito
kias svetimas idėjas tautinės 
meilės bei patriotiškumo var
dan taip pat niekinti besąlygi
nius kovotojus už Lietuvos lais
vę. Dėkui už dėmesį ir už pre
numerata.

ką nuomone bei nuosistatymą — BrijtMoJi Parko IJetuvių 
j Namu SjivMiirikii Draugija $ai>- 

Richmond v*suoWlinj narių susirinki
mą, 1977 m. sausio mėn. l(i d. 
2 vai. popleUX yčių salėje; 2155 
\v. 17th SU ’ . ’ '

Narių daijh a v i mas

R. A- Pūras, 
išreiškė savo pasi- 
pritariiną Naujie- 
su sveikinimo ir 

prisiųs

tikėjimą ir 
noins. kartu 
gerų linkėjimų laišku 
damas šimtą dolerių: $78 trijų 
metų prenumeratai ir $22 Ma
šinų fondui. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas 3 mėn. 
bandomajam laikotarpiui. Dė
kui.

1 A II 
HELP WANTED — MALE 

Darbirtįnky Reikia

TOOL MAKERi

Design and manufacturing compa
ny of special automatic assembly ma- 

I .. chinery needs accomplished trades- 
dutinas. men jOb sfcop experience and

Kviečiami ir swdiyi. Po susirin- absolute top skills. Excellent wages, 
kimo vaišės ir šokiai.

Kviečia Valdyba

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

lietuvių spaudoje. Šio sekma
dienio programoje dalyvaus ak
torė Jūratė Nausėdaitė.

— Anicetas G’rkšas, Hot 
Springs, Ark., atsiuntė penkinę 
už kalendorių- Pratęsdami iš 
anksto be raginimo savo prenu
meratas po $1 atsiuntė: Jobą 
Massas iš Union Pier, Mich., 
Juozas čėsna iš Beverly Shores 
ir Juozas Kazragys iš East Chi
cago, Ind-, J. Baltramonaitis iš 
Brighton Parko apylinkės at
siuntė $3. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas 3 mėn. 
tinkaniesniam susipažinimui. 
Matas Klikna iš šiaurinės mies
to apylinkės ir St. Kasiūnas iš 
Marquette Parko atsiuntė po 
$2. Dėkui visiems. Visi skaityto
jai prašomi remti Naujienas ir 
jas platinti darant pastangas 
rasti bent po vieną naują pre
numeratorių.

— Petras Gintas iš Evergreen 
Parko apylinkės telefonu užsi
sakė Naujienas G mėn. tuo pri
sidėdamas prie patriotiės veik
los ir tokios pat spaudos palai
kymo. Vakar jis telefonu užsa
kė Naujienas, o šiandien jos jau 
yra jo laiškų dėžutėje. Dėkui 
P. Gintui už prenumeratą, dė
kui jo draugams, supažindinu
siems su Naujienomis ir pada
riusiems teigiamą įtaką. Plati
nimo vajaus proba. Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai.

— Pranas Cinkus, Milan, 
Tenn., išgirdęs apie Naujienų 
teigiamą įtaką išeivijoje bei 
jų pastangas ir platinimo vajų, 
jas užsisakė vieneriems me
tams. Dėkui. Visi lietuviai kvie
čiami atkreipti savo asmenišką 
dėmesį, gerai su jomis susipa

žinti ir pareikšti savo asmeniš-

— Jonas Kasperaitis, Racine, 
Wis., užsisakė Naujienas B mėn. 
tuo prisidėdamas prie Naujienų 
vajaus ir jos vedamo naudingo 
visiems lietuviams
pašunetimo. klaidžiojimo 
svetimų įtakų į mūsų 
skverbimosi melu. Dėkui už dė
mesį. Taip pat dėkui
skaitytojams, kurie supažindina 
su Naujienomis savo artimuo
sius.

— Važiuoju į Floridą, galiu 
paimti vieną keleivį. Susitari
mui skambinti 737-1196. (Pr.)

j 50 hours per week guaranteed, com- 
' pany paid family major medical plan, 
profitsharing, vacation, holidays.

Call for appointment:
6744)370.

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

(New plant in Wheeling in
Early 1977)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DARQMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIM^IS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1023
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 mėty 
Certifikatams.^ 

Mažiausia $5,OOC 
ar daugiau.

Mokama 1 mėty 
Cerfifrkatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

darbo šio 
ir 

tarpą

— Kiekvienas lietuvis gali ap- 
•įdrausti gyvybę nud $100 iki 
'l(),U00 Susivienijimo Lietu-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

BABY SITTER

tiems

— Alvudo nariu visuotinas- 
susirinkimas ir naujos valdybos 
rinkimas įvyks šį sekmadienį; 1 
vai. popiet Sodyboje, 6515 So. 
California Ave. Visų narių da
lyvavimas būtinas. Aįvudo val
dyba.

iu Amerifcnie (81 A> ornani- Professional couple seeks a reliable -ių Amerųcpje (aiaĄj orgam person for yr old chUd
žarijoj. Vaikams ir jaunuo- and do lite housework. Location: 
iams pigi TERM apdrauda:!80“* Evanston house, 1 block from 

■51,000 tik už 3 dol. metams.
liems yra ir laupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arija studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraųdą organizacijų -na
riams — tfk $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi- pageidaujamai dirbančios ar pensi
jai Austių. % 
Tel. 421 -01UO.

CTA bus route. Hours 8 A. M. to 6 
P. M. Mon. thru Fri. $600 per month 
English required. Call 328-8215 after 
6:30 P. M. on weekdays and after 9 
A; M. weekends.

PERSONAL 
t Asmenų ieško

VIDUTOnO~AMŽlAUS MOTERIS, 
buvusi slaugė, ieško tinkamo asmens,

KTQ11iiAnnj ninkės slaugės naudotis patogiu 5 
xxaujienus kambariu butu ir visais jo jrengi- 

mals atlyginant dalį nuomos išlaidų. 
Gera Marquette Parko apylinkė. Tei- 

--------------- rautis tel. 436-8270.

PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

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

■ TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
: mieg. ir valgomasis. LabaC patogus 
f susisiekimas b vakarus nuo Califor-
uijos prie 63-Čios.

ŠDIAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

žiūrėkite:

OPPORTUNITIES AT
TOOTSIE ROLL;

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
, Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefunucti 737-3988 — TEXACO

58-to$ Ir Western Avenue kampas

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 aukšty rezidenci
ja. voniys, 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 grąžus 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 BUTŲ 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

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

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 neccesarj^.repairs and 
adjustments. . e?, *

5^4 % ON INVESTMENT
ACCOUNTS

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

Call: KARL STRAND

581-6100, Ext. 352
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. -: 

^CHICAGO, ILLINOIS
An Equal Opportunity Employer, >I/F

JUBILIEJINIŲ METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

demei suėjo 50 metų Minint tą <nKaktį, gerbiant pirmoj* 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pinuti 
iui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės tžliktmui tkel 
oiamaj Naujiem? platinimo vajus.

«MJ J IENOS tvirtai stovi Ir kovoja ai Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę 
oeldamof Ir nesi d ėdamos I sandėrius tu okupantai, ir jų Įgalia 
Inlals

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 diena arba 813—360-0744 vakare.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Like)

Dažo namus Iš lauko Ir B. vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

— Illinois valstijos loterijoj 
Bonanza traukime sausio 13 d. 
laimėjo 22, 376 ir 4028 nr., spal
va — žalia. Grand Prix trauki
me laimėjo lOį 04, 23, 3306 ir 
04467, spalva geltona.

— R. VILTAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI. 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.

.................. (Sk.)

2625 WEST 71. STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

1 a OJ LENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendrai Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Mals pasimetimo, reta 
tikos <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.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vaju kreipiasi I visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems Aarbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietai os ir Jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesa^b.
KAINUOJA: Chicago^ Ir Kantdoft metams — $30.00, puse’ metų — FII.00, 

trlmi mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose motėms 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Bėjusi 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 SI .50.

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, UI 60608

NAUJIENOS,
.59 bo Halsted St., 
Chicago. 01 60608

Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą-

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių ^ipereigojimų.

PAVARDE IR VARDAS -------------------------------------------------

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikiais aprile Pamrt mhus |o 
gyventojus Ir gamtą. U20O Jletuvlikų vletovirdžig sąralts. Knyges 
kaina $6.00, minkšti viršilai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halted SL, Chicago, HL 60608

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAAIENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis į
Knyga su formomis gauna- j 

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Sn legališko
mis formomis ■— ?3.50.

Užsakvmus su Monev orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St.. Chicago Ill. 60608

jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deia. 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias’uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daugi būtinos kiekvienam lietuviui, 
kas nori įvesti madą, kad ben-i Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
dradarbiavimas su sovietais yra' padvigubinti Naujienų skaity- 
patriotinis aktas, paliekant su įlojus.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629 • TeL WA 5-2787
DIdellf polrinkig^ros rūUn įvairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. GutMn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liepiančias 1905 

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

bn A. J. GutMn _ DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________
Minkštais viršeliais tik______

Dr. A. J. Gotten — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa {spūdžiai. Dabar tik

$8.00

$3.00
$2.00

S2.00
Gilima taip pat užriaakytF paltu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 

nurodytos kainos prldedent 50c. persiuntimo Klaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Z4 _ NAUJUMO*, CHICAGO *, HX,— S*tvri*y, Janvary IS, 1977

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 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 į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S74 pusmečiui 
Liability apdraudimas 

Kreiptis 
A. LAURA

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

automobilio 
pensininkams

I T I S

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 .

V M -....... — „ - ■■■ Į—Į*

BEST THINGS IN UFt

Call Frank Zapolis 
•4S H496 ‘M ViSOZX

GA 4-8654

Stale Fi

STATI FARM

INSUĖANCr x :

Didžiausias kailiu 
pasirinkimai 

pas vlenlntelf 
UetuvJ kailininką į' 

ChlesLffoje * '

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 

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

(boto)

185 North Walx*h


