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MERAS BILANDIC KALBĖJOSI SU 
LAIKRAŠČIŲ REDAKTORIAIS
Kroatas nori glaudžiai bendradarbiauti 

su visom Chicagos tautinėm grupėm
CHICAGO, Illinois. — Chicagos meras Miadhel A. Balandic 

praeito penktadienio vakarą buvo sukvietęs visus etninių grupių 
redaktorius ir radijo valandėlių vedėjus, kad galėtų išdėstyti jiems 
savo norą bendradarbiauti su visomis Chicagos tautinėmis gru
pėmis, kaip paskutiniu metu bendradarbiavo buvęs Chicagos me
ras Richard J. Daley. Jis pačioje pradžioje pasigėrėjo Navy Pier
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POLICIJA AREŠTUOJA ŽYMESNIUS
OPOZICIJOS VEIKĖJUS

Čekoslovakijoje suimtas Jiri Lederer 
ir 2G kity žymesniu žurnalistų

VARJl'VA, Lenkija. — Lenkijos premjeras Piotr Jerosze- 
viez labai rimtai įspėjo krašte stiprėjančią opoziciją, kuri nau-

Mirė ministeris Eden
LONDONAS. — Bene gabiau- 

ias Anglijos užsienio reikalų ■ 
ministeris buvo Anthony Eden. t 
Jis sausio 14 mirė, sulaukęs 79 į 

\ n. amžiaus.
Jam teko tvarkyti Anglijos'

1 ižsiehio reikalus paskutinio pa- į

' saulinio karo metu. Jis tarnavo dojasi laikinais ekonominiais sunkumais ir agituoja žmones prieš 
\nglijai būdamas kariu pirma-1 vyriausybę 
jame pasauliniame karo ir vė- dos visas jos žinioje esančias priemones ir kirs vis smarkumu

Premjeras visus lenkus įspėjo, kad vyriausybė nau-

rengiamomis parodomis, kurių metu kiekviena tautinė.grupė pa-r 
rodo savo drabužius, maistą, muziką, šokius/ir kūlturą, ir kaip, 
jie visi vėliau bendram-darbui Įsijungia į yieną amerikiečių grupę.

Meras Bilandic pareiškė, kad 
jis pats esąs kroatų kilmės, jis 
žinąs kaip etninėms grupėms yra 
sunku, bet jis nori, kad visos tos: 
grupės rastų bendrą kalbą, neuž-; 
miršdamos savo istorijos, kul
tūros ir papročių. Nėra jokio pa-i 
grindo, kad jos negalėtų įnešti: 
i Chicagos gyvenimą naudingo; . . ,. ..__ . . ,. .<: . į 1 C - - v J nužudyti pasitraukiantį iš pair gražaus. Jam labai svarbu,I . \. .-.f , ,i , j-j v • x j • . , .’Ireigų sekr. Kisingen, iš anksto kad didelio miesto admimstraci-* j .. . ,. j sumokėdama 150,000 dol.joje nebūtų padarytas koks ne-j •
apsižiūrėjimas ar nuslydimas 
nuo veikiančių nuostatų. ‘Paslys-; 
ti labai lengva, bet. vėliau, ■ kai 
pradeda irti gerus vaisius d4vu-’

- šieji .^pagrindai, \tai . taBačĄabaii 
sunku viską atstatyti į norma
lias ir kultūringas vėžes? Bilam’ 
die pareiškė, kad jis darysiąs 
viską, kad kiekviena etnipė gru
pė įsitrauktų į Chicagos gyve-, 
nimą, kaip dirbo iki šio meto.

Sutartis nužudyti

Kaip rašo Chicago Sun-Times, 
Izraelio dešiniojo sparno klika 
turi nusamdžius grupę asmenų

Jis papasakojo, kaip kalbos ne
žinojimas atnešė nelaimių ispa- f 
niškai kalbančiom ir angliškai 
nesuprantančiom Chicagos. šei
moms gaisro metu. Meras Bi-I 
landic įsakė Chicagos gaisriniu-; 
kams pramokti kelis svarbius žo- 
džiust ispaniškai, kad. nelaimės 
metu galėtų angliškai nekalban
tiems ispanams tai pasakyti. Jis: 
jau patvarkė, kad lenkų, graikų- 
ir kitaip kalbančių gyventojų 
apylinkės gaisrininkai pramok
tų, po keliolika žodžių, kuriuos 
jų gimtojoje kalboje galėtų pa-: 
sakyti pavojun patekusiems: 
žmonėms. Tuo pačiu metu jis 
ėmėsi priemonių, kad kiekvienas 
Chicagos gyventojas pramoktų 
angliškai ir suprastų gaisrinin
kų įspėjimus.

Vėliau meras pasisveikino 
ir pasikeitė keliais žodžiais 
su visais etninių laikraščių at-‘ 
stovais. Pasitarime dalyvavo 
Naujienų redaktorius M. Gude
lis, Draugo — kun. J. Prunskis, 
Sandaros J. Boreiša, Lietuvių 
Radijo Forumo — A. ir Mary 
Rudžiai, o Barčus šeimos radiją 
— Aldona Daukienė. •

Gudelis paprašė merą Bilan-': 
dicą, kad vasario 13 dieną at
vyktų į Maria High Sscool ir: 
kartu su Chicagos lietuviais pa
minėtų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Jeigu laikas me
rui leis, tai jis prižadėjo daly
vauti visų lietuvių tautinėj šven
tėj.

Pasak New York Daily News,, 
pinigai- buvo skirti mažos atsi
skyrusios Likud opozicinio blo
ko radikalų grupės, kuri labai 
priešinasi Izraelio vyriausybės, 
sudarytos darbo partij<K^'-nudai- 
doms atiduoti 1967 m. karu pa
imtas arabų teritorijas.

Nuolaidos ‘ pažadėtos' laikinai 
susitarussu EgiptųirSirija, tar- 
pininkaųja’it'ifspaųdžiąht.šekr. 
Kisingę^mN ;

* ’ 'rL '.i

DaiiiiiimkefLonget

ASPENAS: - GblbN — .-Prancū
zijoje- gimusi dainininkė ėClau- 
dine Longet sausio 14 prisieku
sių pripažinta Įkalta neatsargiai 
elgiantis' su ginklu -ir nužudžius 
sportininką Vladimirą Sabich.

Paskelbus prisiekusiųjų spren
dimą,' daininkė Longet kiek jau
dinosi. Ji, laikydama savo bu
vusio vyro daihinko Andy /Wil
liams ranką, pareiškė,. jog ji 
esanti n ekalta. Jai taikant aukš 
čiausią bausmę, ji gali būti nu
bausta 5 m. kalėjimo ir 5,000 
dol. pinigine bausme.'

Prezidentas Fordas, pailsėję* Vail, 
Colo. kalnuose, visai nesirengia trauk 
tls II politinės veiklos. Savo artimie
siems jis pareiškė, kad jis gali dar 
kandidatuoti prezidento pareigoms 
1980 metais. Prezidentas rinkimus 
pralaimėjo dėl nevykusio* rinkiminės 
propagandos, bet |i« laužiasi gera] ir 
turi noro tpžtl visuomenini darbą.

= PACIFIC 
=ocean ;

Palmdale
Los Anqeiess \\

šaltas ' , ,
Saulė teka 7 ;16, leidžiasi 4.44

iąu būdamas pasiuntiniu, u - 
si.enio reikalų mmisteriu ir mi- 

j ništeriu pirmininku. Bet jo kar- 
ierą kiek aptemdė Anglijos ir 
Prancūzijos invazija Į Sueso ka
nalą 1956 m,, kuriai griežtai pa 
sipriešino prez. D. D. Eisenhowe-

tiems, kurie paskutiniu metu kursto gyventojų aistras. L

— Mes naudosime turimą J&- 
i gą visu griežtumu prieš visus 
i tuos, kurie naudoja laikinius eko
nominius sunkumus, išnaudoja 

" 1 laisvę ir demokratiją, 
kad galėtų sėti netvarką, —r

Visi protestuoja
Visas pasaulis, įskaitant Wa-

O Miles 100 200 ~

Kalifornijos i gyventojai yra labai susirūpinę žemės drebėjimais, 
žemės drebėjimai dažniausiai vyksta vadinamame Palmdale išsi
pūtime, gulinčiame į šiaurės rytus nuo Los Angeles miesto. Seis-

drebėjimas, užregistruotas Richter skalėje 8 ar. daugiau kartu, 
už dešimtmečio sukels didelį žemės drebėjimą. Paviršiuje žemė 

dreba, kai apačioje luobas anksčiau sudreba.

P. AGEE PRANEŠĖ PASLAPTIS SOSTAM
NEW YORKAS. — Anglijoje gyvenąs buvęs ČIA agentas, 

parašęs knygą “Inside de Company: CIA Diary”, kuris dabar no
rima grąžinti Į Ameriką, manoma bus Sovietams pranešęs, apie 
Nato šnipų tinklą, veikiantį Lenkijoje. .

šiaurės Atlanto Nato organi
zacijos šniįrų tinklas Lenkijoje, 
įskaitant žymius komunistinės 
Lenkijos asmenis, buvo 1975 m. 
rusų policijos KGB- suardytas, 
suimant šnipų tinklui priklau
sančius asmenis.' Dalį jų Brita
nijos slaptoji žvalgyba išgelbė
jo ir išvežė iš Lenkijos, bet ki
ta dalis KGB buvo suimta.

Agee, dabar gyvendamas An
glijoje, atvirai kritikuoja ČIA | 
ir sako, kad jis nežinojęs nieko 
apie Lenkijoje esantį šnipų tink-1 
lą, kuris buvo geriausiai suorga- Į 
nizuotas vakariečių šnipų lizdas ■ 
už geležinės uždangos.

P. Agee, priimtas į ČIA tar
nybą agentu, 1968 m. Meksiko- į 
je vykstančios olimpiados me
tu, buvo susitikęs su sportininku 
ir Lenkijos kariuomenės kari
ninku J. Pawlowskiu, šnipų tin
klo nariu. Pawlowskis buvo su
imtas ir 1976 m. nubaustas 25 
metams kalėjimo bausme.

Gyvendamas Anglijos, P. Agee 
susitikdavęs su rusų agentais.

(shingtoną ir Paryžių,' protestuo- ®sancią 
-iŠ ir valstybės sekr. J. F. Dulles. Protesto priežastis yra pran- ;1 _

cūzų paleistas buvęs suimtas te- j Pleiske premjeras, 
roristas Abu Daoud.

Washingtone nepasitenkini- 
kaip pasitraukti iš Egipto, nes pareiškė valstybės departa- 
;i dar nebuvd kaip reikiant atsi
gavusi nuo antrojo pasaulinio 
karo žaizdų ir jai labai buvo rei
kalinga Amerikos ekonominė pa
galba.
> Suezo.Įvykiai stipriai paveikė

Net Commonveltas priešinosi in
vazijai.

Anglija neturėjo kitos išeities,

mentas ir net prez. Carteris. (Ii 
apie 30 senatorių, įskaitant ir 
Illinojaus enatorių Percy, raš
tiškai pasiuntė Į Paryžių protes-

Klausinėja kabineto 
narius

WASHINGTONAS. — Sena
te teisių komitetas klausinėja 
prez. Carterio pasirinktus kabi
neto narius. Vieni jų bus leng
vai patvirtinti, kiti gi, kaip bu
vęs apeliacinių rūmų teisėjas G. 
B. Bell, norima pakartotinai ap
klausinėti, kadangi prieš jį yra 
nusistatę kai kurie juodieji kon- 

ig greso atstovai ir juodųjų grupės, 
(kurie reikalauja atmesti teisėjo 
Bell kandidatūrą į vidaus reikalų 
sekretorius.

Juodųjų teisininkų bei advo
katų sąjunga sakanti, kad Bell, 1 
būdamas teisju, trugdęs juodie
siems civilinių teisių reikaluose. 
* Bet C. R. Vance senato už
sienio reikalų komitete buvo pa
tvirtintas be priekaištų ir be 
abejonių, kurs paklaustas apie 
Vietnamo karą, atsakęs: “Ma
nau, kad tai buvo Amerikos klai
da”.

| Jis buvo prezidento Johnsono 
patarėju. Jis taipgi tarnavo 
Amerikos armijos sekretoriumi 
ir vicesekretoriumi gynybos de
partamento prez. Kenedžio ir vė
liau prez. Johnsono laikais.

Juodosios rasės Terence Tod- 
man, dabartinė ambasadorė Cos
ta Ricoje, paskirta sekretoriaus 
asistente vidaus reikalams.

Kancleris susitiks
su prezidentu

BONA. Prez. Carterio kvie
čiami, Washingtone lankysis Va
karų Vokietijos kancleris H. 
Smidt, Japonijos ministeris pir
mininkas Fukuda, Britanijos mi
nisteris pirmininkas Callaghan.

Kancleris Smith ir ministeris.
pirmininkas Fukuda kvietimus) 
priėmė, bet Prancūzijos prezi
dentas d’Estaing sakosi, kad kai- N. Ruskoje* Slovo redakcijoje 
bant šu prez. Carteriu vizito rei-’buvo kilęs gaisras. Ugniegesiai 
kalai nebuvo užsiminti.

— Praeitą savaitę New Yorke

Prancūzijos vyriausybė, nepa
tenkinta iš Amerikos ateinan
čia kritika, formaliai J. A. Vals
tybėms pareiškė protestą. 
Prancūzijos;-užsienio reikalų mi- 
ništerija, pasikvietusi JAV pa
siuntinybės Paryžiuje reikalų 
vedėją (Charge d’Affaires), pa
reiškė, kad Amerikos valstybės 
departamento kritika neleistinai 
ir nepriimtinai kišasi Į- Prancūzi
jos teismo sprendimus.- : ■ ;
į Palestinietis Abu Daoud, kai- 
bedamas telefonu su. Kanados 
laikraščio-Toronto Star redakci
ja, pareiškė, kad jis Muenche- 
no skerdynėse nedalyvavo ir su 
tuo įvykiu neturi bendro. Jis dar 
pasakė j kad’ Izraelio agentai 
štengsįs jį nužudyti.

kė į pensiją 1957 m. sausio mė
nesyje. Įvertinant jo nuopel- 
nus-. Anghjaigijis Anglrjes - ka
ralienės buvo pakeltas.į lordus 
Earl of Avon vardu Buckingha- 
mo Rūmuose. .

Paskutiniu laiku Eden gyveno 
Floridoje ir, matyti, nujausda 
mas, mirtį, paprašė, perkelti jį 
į Angliją, . nes. jis norįs mirti 
Anglijos žemėje, kurią taip my
lėjo, gerbė'ir. dėl kurios aukavo- 
si. Iš Floridos Į.Angliją jis buvo 
nuvežtas Anglijos oro pajėgų 
lėktuvai. ;

Karalienė Elizabet II, laiške 
Edeno žmonai poniai Lady Avon, 
apgailestavo jo mirtį, priminė 
jo nuopelnus tėvynei ir pabrėžė, 
kad jis istorijoje bus minimas 
kaip įžymus diplomatas, drąsus 
ir garbingas vyras.

Nors lordas Eden ir buvo la- k 
bai žymus ir garbingas diplo-Į 
matas, bet mums, pavergtos tė- t cafterjo pasirinktasis T. C. So-
vynės vaikams, jo asmenybė nė
ra iškili, kadangi, lordo Edeno 
diplomatijos laikais, Anglija ne
parodė noro, derėdamasi su ru- 
sais ir padėdamas kurti Jungti
nes Tautas, atgauti laisvę rusų 
okupuotiems kraštams.

Kisingeris bus
saugomas

WASHINGTONAS. — Paaiš- 
kėjus sąmokslui nužudyti sekr. 
Kisingerį, Amerikos senatas pri
pažino reikalą saugoti sekr. Kis- 
singerį, paskirdamas lėšų jo sar
gams apmokėti.

Įstatymo projektą senatui pa
siūlė prez.. Fordas, kuris sena
tui priėmus, pasitraukusius iš pa
reigų bus saugoma vicepreziden
tas Rockfelleris, valstybės sekr. 
Kisingeris ir valstybės iždo sekr. 
Simon šešius mėnesius.

Sekr. Kisingerio ir jo žmonos 
Nancy apsauga Amerikos mo
kesčių mokėtojams kaštuos į me
tus 6.8 mil. dol.

— Slidininką dejujoa, kad per 
mažai sniego, 1953 m. Wyoming 
valstijoj pašliūžų karnavalas bu-

ir .policija stįdžiai tiria reikalą, vo atl&uktas dėl gausumo sniego.

Sorensen nebus 
patvirtintas 

WASHINGTONAS. — Prez.

rensen vadovauti FBI greičiau
siai senato nebus patvirtintas. 
Jis yra išplepėjęs slaptas žinias 
ir neteisėtai atidavęs slaptus do- 
kumen tus Amerikos archyvui, 
kad išgautų valstybinių mokes
čių nuolaidą.

Antropologė Margaret Mead minė
jo savo 75 mėty gimtadieni. Šia pro
ga bwo Įsteigtas Margaret Mead 
Fondas antropologijai studijuoti. Jj 
tikisi sukelti apie penkis miljonus 
doieriy darbui pradėti. i

Lenkijos vyriausybei nepati
ko Varšuvos lenkų gi upė, kuri 
surinko apie šimtą tūkstančių 
zlotų, kad galėtų padėti praeitais 
metais streikavusiems ir teis
mam patekusiems Lenkijos dar
bininkams. Praeitais metais, 
kaip atsimename, streikavo Ro- 
dunės darbininkai, kai vyriausy
bė nutarė pakelti maisto kainas. 
Streikavo ir šiaurės rytų prie- 
mięsčio darbininkai, išardė gele
žinkelio bėgius ir neleido vyriau
sybei pristatyti maisto kariuo
menei bei policijos centrams.

Kelias savaites policija strei
kuojantiems nieko nesakė, bet 
vėliau pradėjo juos areštuoti.’^r 
klausinėti,' kas geležinkelio bė
gius ardę ir kas paragino tokio 
darbo imtis. Dar griežtesnis tar
dymas buvo vedamas Rpdunėye, 
kur buvo sudegintas vietos Ico- 
munistų partijos centras. Komu
nistų partijos pirmasis sekreto
rius Ed. Giereckas streikuotojus 
gėrikai apibarė, o- vėliau įsakė 
policijai tardyti ir traukti-teis
man. - Keliems šimtams darbi
ninkų užvestos bylos ir patrauk
ti teisman. Jie turės aiškintis,* 
jeigu nenori būti padėti į kaįė^ 
j imą. Lenkijoje ekonominė pa
dėtis sunkėja, bet darbininkai 
labai greitai sumetė šimtą tūks^ 
Šančių zlotų suimtiems darbi
ninkams ginti. Lenkų darbiniu-’ 
kų parodytas solidarumas kelia 
nerimą valdžios sluoksniuosse J

Viena, Austrija. — Iš čekoslCP 
vakijos ateinančios žinios sako, 
kad komunistinė vyriausybė su
ėmė garsų čekų žurnalistą Jiri 
Lederrer. Savo laiku jis gana 
dažnai rašinėjo spaudoje, kelda
mas pačius pagrindinius straips

■ nius, o praeitą savaitę jis pasi
rašė manifestą, kuriame reika
lavo daugiau laisvės gyvento 
jams. Kartu su Ledereriu su
imta dar 30 gyvesnių ir labiau 
žinomu čekų laikraštininkų. Po
licija juos tardo dėl jų parašo 
paskelbtame manifeste.

Policija čekus žurnalistus ge
rokai kankina. Juos suima, išsi
veža. ilgokai tardo, o vėliau vi
dunaktyje paleidžia. Už kelių va
landų juos ir vėl šaukia ir tardo 
apie tuos pačius įvykius. Antrą 
kartą suimtiems jau kelia bylą ir 
siunčia į kalėjimą, žurnalistų 
areštai kelia nerimą visoje Če
koslovakijoje.

— Buvęs Ford City banko pa
reigūnas B. D. Beeds teisme pri
sipažino kaltu apgaulingai savo 
asmeniškiems reikalams išėmęs 
iš banko pinigus.



J. KULUSEIKIS

Kun. Algimantas Kezys, S. J.

i Los Angeles atvykęs kum-1
jėzuitas Algimantas Kezys Igos-straipsniai ir nuotraukų aiš- 

i lietuvių ir angių 
Irtu Povilu Jasitikoriiu rodė? kalbomis; vertėju įrašytas Lon-

Lukas, padėjėjas Vilija Ei-

Kai praeitą pavasarį iš čika- Petras Aleksa. I ietuvių kalbos 
gos į Los Angeles atvykęs kuni-1 patarėjas Petras Jonikas. Kny
gas jėzuitas Algimantas Kezys Ii 
su vietiniu filmų meno specia-1 kinimai yra 
1 » % T J v I » M T WS. 1WW M * 1 y -Mi ■■ I I Lv M x M
U W4 x VM1V4IAU A v UV rT\ U i v A Wz J VA

“"alos” filmą, buvo dalinami la- ginas Labanauskas, o anglų kal- 
rp'iąj — paraginimas užsakyti bos patarėju James O’Connor, 
Lietuvių Foto Archyvo išleidžia- S. J. Knygos dailininkas Vin- 
n'n« knwras. 1967-77 m. esą nu- 
ira'Ma išleisti šitokios knygos: vaitė. L

Straipsnius parašė Jonas Dai- 
nauskas, Birutė Pūketevičiūtė 
ir I eonardas šimutis. Fotografi
jos Algimanto Kezio, S. J.

Tai tokia yra naujosios kapi
nių knygos metrika. Sakau nau
josios, nes Leonardas Šimutis, 
rašydamas “Palikę Tėviškės 
Namus” knygai kapinių istorinę 
apžvalgą, sakosi naudojęsis 
knygele “Šv. Karimiero kapinės 
1903 m.”,, parašyta raidėmis P. 
K. peržymėto autoriaus, išleis
ta šv. .‘Kazimiero kapinių direk- 
toriato. ,

“ ą’ikę Tėviškės Namus”, re-l 
daktorius Algimantas Kezys, 
knygos kaina $17.50;

•♦j jt’n-’anians in Multi —Eth- 
ni<* Chicas-o”, autorius David 
Fainhaus, kaina $17.50;

“Pennsylvanijos Angliakasių
I etu’ a*’, aut. Vladas-Būtėnas;

'**1 ’thuanian Writers in;USA”, 
‘ V”-’ Skrupskelienė;

“Amerikos Lietuvių Muzika, 
Te t t»s, šokis”, red. Juozas Ži
levičius ;

ietuvjų šeimos Tradicijos”, 
tąsys Yla.

š.ų šešių pirmosios penkios- Nelengva buvę priprasti 

prie parapiniy kapiniu
“’r’a'ik° Tėviškės Namus” —

T

s
. ~ -'•♦—nikė mano dėmesį ir 
užsisakiau. “Palikę Tėviš- 
Namus”' jau išspausdinta,

jas 
kės
ir iš leidyklos ją praeitą rude-. kaėimierinių kapinių knygoje 
ni gavau. TaPknyga apie šv. Ka- pirmuoju ' raštu išspausdintas 
žimUro Ijettivių- -kapines čika-LJono Damausko straipsnis — 
goję, kurioje be raštų daug yra “lietuviu kapinės ‘senovėje ir 
kgtip^se esamų paminklų \ foto- daba-r”. Rašoma, jog ir apkrikš- 
gfgOĮ. T Ą52; -puslapių 'knygą Mi lietuviai dar ilgai buvo lai-

ti kapines.
Straipsnyje aprašyta gyvųjų

lietuvių su mirusiais santykia-j varde bei kilimo .vietos įrašymu, 
vmo papročiai ir pasakos. Se
novėje Lietuvoje kapinėms bū
davo parenkamos ;
vietos, nes “šlapiose ii’ mirusiam 
gulėti sunku ir šalta”.

ty tieji paminklai liėtuviskumą 
teliudija mirusiojo vardu, -pa

Tik po Antrofo^pasaulinio ka
ro, su vadinamųjų naujųjų atei

kapinių administracija buvusi 
j dosni lietuvių kultūrinimas, lab- 
i Jaros ir kitiems visuomeniniams 
reikalams. Sudarė jis ir sąrašą, 
išskaičiuodamas, kiek ir kuriai 

l Amerikos lietuvių bei nepriklau- 
[ somos Lietuvos katalikų įstai- 
'gai kapinių administracija yra 
aukojusi pinigų. Duota ir vi
suomeniniams reikalams, pvz., 

i Dariaus if Girėno paminklui Či
kagoje. 1947 metais tūkstantis 
dolerių aukota Lietuvos tremti
niams.

Deja, arkivyskupijos valdžiai 
perėmus visą kapinių adminis
travimą, šis šaltinis lietuvių kul
tūriniams, švietimo ir šalpos 
reikalams “išdžiūvo”, — rašo 
Leonardas šimutis.

Paminėta ir kita materialinė 
skriauda, arkivyskupijos padary
ta. Tai kapinių žemėje buvusio 
parko, Vytauto daržu vadinto, 
panaikinimas. Ten būdavo va
sarą lietuvių suėjimai — pik
nikai. Kaip dabar ta vieta atro 
do, knygoje neminima, bet kas 
per kapinių tvorą yra žvelgęs į 
buvusio Vytauto daržo.pusę, tas 

' mato ten esant pristatytų apart

VIKTORAS VYTENIETISPIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

J kareivines žengte marš!
? (Tęsinys)

| ’ * *■ * 111d C V COC4HV yxicwivj v vi *-*!''-*■*• v

aukštesnės, vių atvykimu ir jų išvykomis mentiniu namų. Arkivyskupija
• •  • i _ . _•  . ' a v n •- - . i. _ fc . .

Kao'nės ir ateiviai

Pagaliau vyr. Itn- J. Pūrelis pamatęs, kad už ki
tus jau esu daug atsakęs, tai įspėjo visus naujokus, kad 
jie privalo mane dėde vadinti. Jis už jus atsakė, jus iš
gelbėjo nuo blogo pažymio, tai privalote jūs jį mylėti, 
kaip tikrą savo dėdę. Perspėjo, kad baigiamuosiuose cg- 
gazinuose aš už juos negalėsiu atsakyti. Tai patarė vi- 
isems gerai mokintis, kad patys galėtų atsakyti. Nes šie 
egzaminai yra tik bandomieji, išaiškinimui kokią jūs 
esate padarę karinio mokslo pažangą. Ir taip nejučio
mis tapau- pirmuoju kuopos mokiniu, ir visit spėliojo, 
kad pirmuoju baigsiu ir mokomąją kuopą. Bet likimas 
pasuko mano gyvenimą kita kryptimi. Taip pat tenka 
priminti, kad antrojo būrio naujokas Ališauskas irgi 
buvo gabus mokinys ir sumaniai atsakydavo į klausi-- 
mus.

PULKO ŠVENTĖ
Tais metais pulkas švente savo gyvavimo 10 metų 

sukaktį. Tai šventei pradėjome gana anksti ruoštis. Pir
miausia buvo sudaryta “ maždaug bataliono sudėties 
sporto rinktinė. Į ją įėjo visa mokomoji kuopa ir surink
ti iš kitų Kuopų mikliausi vyrai. Mokėmės atlikti įvai
rius Sakalų gimnastikos numerius. Pradžioje su skai
čiavimais, vėliau be jų ir pabaigoje pagal orkestro gro
jamą taktą.

Trumpai prieš šventę būrininkas V. Bilinskas pra
nešė, kad visa kuopa eisime vainikų pinti. Surikiavęs . 
kuopą iš jos išrinko 12 gabiausių mokinių ir jiems liepė 
eiti į kareivinę. Gerai mokinatės, tai eikite pailsėti. 
Kareivinėj radome didžiausią aklosios drausmės ram
stį viršilą V. Grabauską. Jis sužinojęs dėl ko mus paliko 
kareivinėse, pradėjo kerštingai iš mūsų tyčiotis. Baigęs 
savo “pamokslą“’ pareiškė, kad irias moku pagerbti ge
riausius mokinius ir įsakė valyti kareivinių lubas. 0 tos 
lubos buvo dažytos gal dar carinės Rusijos laikais. Sienos 
dažytos šviesesne ,o lubos tamsesne spalva. Dažant sie
nas tais pačiais dažais buvo apteplioti ir lubų pakraš
čiai. Tai mums Įsakė nuo tų lubų pakraščių nuvalyti 
skirtingus dažus. Užsidėjome stalą ant kito stalo ir ant ■ 
jų viršaus pasistatėme kėdę. Ir tai dar vos pasiekėme lu
bas. 0 tie dažai sukietėję kaip akmuo. Trynėme aštriais 
įrankiais, tepėme .įvairiais tepalais, bet niekas jų nėsū- V' f 
minkštino ir negalėjome nuvalyti. Ir pats, viršila . .gerai 
žinojo, kad jų negalima nuvalyti. Bet jis turėjo palinki-” 
mą bereikalingai žmones varginti ir tas jam suteikdavo 
malonumą. Parėjusi kuopa pietauti irgi juokėsi iš mūsų, 
kad ”pacukasp (taip kareiviai vadindavo viršilą), gabiau- x 
siems mokiniams surado “gerą darbelį”. Norse teko ge- : 
rokai pavargti, bet iš tų veiksmų paaiškėjo viršininkų 
charakteriai, stoka žmoniškumo bei išsilavinimo. Suma- 
nūs būrininkas savo geriausius vyrus kiek jo teisės lei
do atatinkamai pagerbė, o nemokša viršila juos begėdiš
kai išniekino.

Šventės dieną teks vienmarškiniams (be .mundurų) 
sportuoti įvairius Sakalų gimnastikos numerius. Tai 
išakėtą dieną visiems apsivilkti -švariais marškiniais. 
Bet kas tai įvyko, kad tame savaitgalyje šešta kuopa ne
gavo -iš skalbyklos švarių baltinių. 0 jie man rytoj būti
nai reikalingi.Tai vakare ^paprašiau skyrininko, kad leis- Į 
tų-nueiti į Šešupę kojas nusiplauti. Išėjau ir ten išsiploviau 
marškinius, bet nėra kur juos išdžiovinti. Laukuose .ne
paliksi, o karevinėje draudžiama. Tai apsivilkau -šla
pius marškinius ir parėjęs atsiguliau į lovą. Per naktį 
ant nugaros jie išdžiūvo, o rytojaus dieną džiaugiausi, 
kad pavyko gerai iškombinuoti. j

Pulko šventė prasidėjo rugpiūčio 26 dieną. Dalyva
vo civilinė ir karinė vadovybė. Respublikos Prezidentas 
A. Smetona įteikė pulkui vėliavą, kurioje buvo įrašytas 
šūkis: ^Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis”. Ją perė
mė pulko vadas ir perdavė nuolatiniam vėliavnešiui sa
vanoriui - kūrėjui viršilai M. Petrauskui. Vėliavai lydė- 

, ti buvo sudarytas specialus kareivių būrys. Buvo bendra 
viso pulko vėliavos priesaiką ir iškilmingas paradas. Vė
liau prasidėjo Sakalų gimnastika- Po visų ceremonijų 
pulko maneiže buvo suruošti bendri pietūs. Tą dieną 

1 gavome pagerintą maistą ir butelį šalto alaus. Pulkas 
. savo šventę švęsdavo kiekvienais metais rugpiūčio 
26 diena.

Pulko vėliavnešys viršila Mikas Petrauskas ilgus 
metus tarnavo 9 pėst. pulke. Buvo karių ugniagesių ko
mandos Viršininko padėjėju. Ųž .pasižymėjimus ugnia- 
gesyboje buvo -apdovanotas medaliais, žymus karių tar
pe karinės ir civilinės spaudos platintojas. Mirė garbin
ga kario mirtimi kovos lauke, kovodamas prieš raudo
nuosius mūši) tėvynės pavergėjus.

(Bus daugiau)

į kapines, atsiradę labiau , sko
ningų, meniškų ir lietuviškų 
antkapių -su liaudies meno ele
mentais ir kp

Paminklų nuotraukos surink-

pardavė lietuvių žemę.
(Bus daugiau)

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Done- 
, mokyklos 

mokinių laikraštėlis 1976 m. 
gruodžio mėn.'18 d.Nr. 1 (69)- 
Dalyvauja savo kūrinėliais 69 
mokiniai prozos straipsneliais, 
poezijos mėginimais ir piešinė
liais. Daug foto nuotraukų.

Miela malonu matyti šią mo
kyklą taip gražiai gyvuojant ii 
kasmet tobulėjant, kas matyti 
iš čia minimo laikraštėlio. Kai}: 
pavyzdys perspausdinamas VE 
klasės mokinio Andriaus Geru
lio straipsnelis Keistas zuikis. 

iBet kas pasidarė su poetais. Pa
minėjimui nerasta nei vieno th: 
kamo eilėraštėlio. J. Pr.

Toks yra vieno D. straips- 
v t’o skvriaus pavadinimas. At- 
’i’'i”i iš Lietuvos atsinešė atsi
minimus apie kapines, bet čia 

, me
chaninė Amerikos pažanga lie
tuvius jungusi į uniformizmą, 

j i sekimą laidoti, kaip čia Įpras- j 
; ta pigiau ir lengviau, atmetant: 
;iš Lietuvos atsivežtas tradicijas.,

Nežiūrint svetimųjų Įtakos,: meilės

su$jlktos. - tjĮc tų antkapių. nuo- dojami senovės papročių alkose, kitokios gyvenimo sąlygos, 
trąųtos,-kujĮ^knygoš sudary- ’ “x——t—J'  ,--x —'   • i o “šventoriuose. Bažnyčių rū- 
tojftt'lsprendMpY esančios reikš- sijose laidota tik bažnyčių stei- 
mingtis kaphltų’ ir kapų puošimo gėjai, jų giminės, didikai”. j

■ I Vyskupas A. Tiškevičius 175? į 
n.-brė’'ė, jog Žemaitijoje visi 

t?!'e'aidojama senu inratimu. iri 
-kvręs no 14 dienų atlaidų tiems, j 
kurie laidosis bažnytinėse kapi- ‘ 
nėse. Dar net 179-5 m. Svėdasų. 
k-ebonas metrikų knygoje Įra-j 
šf'-s ifjp- žmonės “neduoda nei mas apie antkapius. J. D. pažy- 

Kūygą sudarant redaktoriui ant varpų, nei apie mirusįjį pra-! mi, jog senųjų antkapių kry- 
Feriui t^Ikmirikauta keletos as- neša”.., | 'iai savo formomis esą šabloniš-

Tik vėliau, palaipsniui, dau-:ki ir -'gerokai'įprimityvūs. Iki 
giau parapijų pradėdavo Įreng- Antrojo pasaulinio ;karo pasta-

bstorijai pavaizduoti. 
. ’ i r.

'’arbas atliktas pui- 
’ c‘rausdinta M. Morkūno 
* -nšturėįe, tiražas 1,000. Kai- 

ųėna7'w''eta,. t et žinoma: iš 
snkšt'o užs'hakiv’ieii moka $17.- 

o knygų rinkoje pardavinė- 
■sma n'o T^fbuO.

menų. Patarėjų komisija: jo
nas' Tuzinas, Kazys Bradunas,

tos pagal meninę vertę, pagal llaičio Lituanistinės.
"aminklo simboliką Į keletą kny
gos skyrių. Birutė Pūkelevičiū- 
ė poetinėmis nuotaikomis yra 

oarašiusi skyrių įvadus, neveng- 
’ama priekaištingų žodžių krikš
čionybės skelbėjams. Esą, “Jei
gu Lietuvoje Kristaus mokslą 

!būtų skelbę tikri Dievo tarnai, 
i krikščionybė būtų išsiskleidusi 

atokaitoj, lyg pumpure 
iėtuvmi imigrantai ugdė reika- Į ilgai miegojęs žiedas”...

Įsteigtos Čikagoje šv. Kaži-Į Arkivyskupijos skriaudos 
lietuviu visuomenei

I eonardas -Šimutis prieš nu
mirdamas spėjo, tpar a syti kazi- 
m'erin’ų kapinių-istorinę apžval
ga. kuri išspausdinta “Palikę Tė
viškės Namus” -įknygoję. Nuo 
’steigimo iki paskutiniųjų laikų 
’<bvos su- k-ardinolcyGody pada- 
rytomis reformonais- suglaustai 
Autorius -peržvelgia, kapinių is
toriją.

ILi’) Birutė Ėūkelevičiūtės 
-riekaištingai posmuojama krik-

lą turėti savas kapines. Tad 1903 ! 
m. į
miero lietuvių kapinės. Rašyda-'

33.:

čia

knrlftm rftp? girrnn’n Vrasto 
iN’PtŽ’rHi <(, /r-rn.iv .j uiPi'

'kn/gfes £alrn>a dzM^akyti Naujienose.
KSIAUBINGOJ DIENOS. Atsiminimai aplel 

džiant Ltėtuvą, bėgtiną nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk f 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobes viršeliais kaina 4 dol

Juozas Kapačinikas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dahb 
yra na urali anksiešniųju atsiminifnų tąsa Tai yra Amerikoje beisi 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio ašmens istorija Knyga gausiai iliu- 
si'ruoia 300 psl Kjaina ^7-doL

ČIKAGiETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose Kaune. N’andakiuose 
y ta f peioje u I'atafTgaje. ./Vaitdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir k* jai žmonės pasakė 95-psl SK50 Yra taip pat 
teverkta j kalbą.

M. Zoščenko. SaTYRINUS ’NbVĖLES. Genialaus rusu rašytoji 
t>0 saiyiimų novelių 199 pusi., 'kaina S2

-O X-ur«rn% KELlONt į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. 
or»aus pastabumą nea0gafffffc Inttirlsto ir agifpropo propaganda 

AM "^nrgnŠ *'t>ė*w$Ytos lengen gražiu stjMnmi

P. Pirktu, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BAUGIAI. 176 ^AtuftienruOta is’tnrrnė sHdija apie prūsu likimą. 
Kai pa -S2. J ‘

MIAMI. — Hu cikagiečiai ir 
vienas Karibų bankininkas pri
siekusiųjų teismo Miami apkal
tinti padėjus savo klientams ne
mokėti valstybinių mokesčių.

Apkaltinti yra mokesčių ad
vokatas ,R. S. Baske', Čikagos

mienybės -skelbėjams,- lygiai pa-Įsąskaitybos firmos partneris G. 
iaši?i švelniai ir atsargiai Leo-jC. Schallman ir Castle Bank and 

č:muti' Užsimena tas-mo- Į Trust Co. banko skyriaus Cay- 
ralines it materialines;skriau-!man saloje d’irektorius A. R. 
das' kurias Čikagos’lietuviams(Field, 
nadarė šių dienų 'Kristaus vie- Jie mokesčius nusukdavo gau- 
tininkai. i tUs tš <prekybos -su užsieniu pi-

-Moralinė skriauda -^arkivys-' nigus pasidėdami i-pasitikėjimo 
kupijos užsispyrimas panaikinti (trust) sąskaitą minėtame Cay- 
lietuvių laidojimo tradicijas ir man salos banke. Klientai vertė- 
bandymas lietuvių Tkapines su- si užsienio valiutos spekuliacija, 
tarntautinti. ___ _ _ ‘ uždirbdami milijonus dolerių,

Apie materialinės skriaudas bet mokesnių-pareiškime abu 
kalbėdamas, Leonardas Simutis klientai nurodė 1,063,1000 dol. 
žvelgia Į praeiti ir pasakoja, jog nuostolio.

It frrd r*'Vfg,r<vcTi.'»crtd fight the British 
Tnftmr trredom But on top of chat, we had to fight 
‘the-wvadidr, too.

. Bccntisc winter <st Valiev forge 'meant show, fee, 
wnd'frtctfrtg rcmpcramrcs All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

ft was an .Irmy long-on courage, 
but shrift on money.

•And then-thc monev came. 
Some S27AV,COC from the 
pockets of new Americans.

Th&t’s hriw pedphe cook stock merica.
2CA vcars atthc same location.

K *w w 5^ ’nfrrev t« ''m to'rrururirr
b* 5 v<*5n» f-HiTtne iP*. wMcn or destroyed
F-'nd" can be replaced it records are provided When 
ftceded. Bonds can be enshed at rour bonk. Imctcv w 
tx* subject ro state or local income taxes, and federal 
b x rruy be deferred utrrtt redetTTprtcwL

in Arne n? a back then, and you know how tnc 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
. strong and sclf-sufticient. And they’re helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock in
Atncrica with the Payroll Savings Plan. 

Buy United States Savings Bonds 
Thcv won’t leave you out in 

the cold.

Au- • 
bei

<9

trUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTCJE 
Kaina 81 50’

Sip ir kitf leidiniai fra Kaunami
. NAUJUOSE fi39-$o. HAuSTED ST., CHICAGO ILL «60» 

{pirbo «l»ndonh <trb» uiv»k>nf pultu *r pridedant 
>r ‘p^rtfldą.
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ČIKAGA PETERSBURGO SPAUDOJE
C *. > ■* r . • - -

Apylinke virtusi rasinių kovę lauku
Populiarus Floridoje dien

raštis “St. Petersburg Times” 
praeito gruodžio mėnesio 12-14 
dienomis buvo beveik pilnas se
rijos sensacingų straipsnių apie 
įvykius Čikagoje praėjusią va
sarą, kuriuos patys čikagiečiai 
jau beveik pamiršo, būtent juo
dųjų invaziją iš Englewood į 
baltųjų bendruomenę Marquette 
Parke. -

J97fi m. gruodžio 12-14 dienų 
laidose ‘:pilna” sieksninių CPI 
bendradarbių Gregory Gordon ir 
Albert Swanson straipsnių apie 
Čikagą tokiomis antraštėmis 
kaip “Bėdoje esančio miesto por
tretas”, “Ghetto, kurį ėda vė
žys”, “Apylinkė (neigborhood) . 
virtusi rasinių kovų lauku”, 
“Lietuvių bendruomenė Mar
quette Parke jau.Sasi juodžių 
grasinama”, “Dėdė Šamas pasi
darė resegregacijos finansuoto- 
jas“, “Kas galima padaryti mies
tams išgelbėti “Kaip realto- 
rius susiplėšia pelnus”.

Straipsnių serijos įžangoje su 
pridėtu Čikagos miesto žemėla
piu parodančiu juodžių dominuo- ■ 
jamus plotus, rašoma:

Dėl ko Amerikos didieji 
miestai miršta?

transakcijų, rausėsi krūvose 
teismų'"rekordų ir apklausinėjo 
daugiau kaip 200 asmenų, siek
dami sukompiliuoti godumo, bai
mės ir valdžios apsileidimo isto
riją.

Primindami kaip 1974 m. Ka
lėdų laiku dvi negrų šeimos, ap
sigyvenusios Marquette Parko 
apylinkėje, huvo sutiktos mesta 
per langą bomba ir padegtu ga
ražu, Gordon ir Swanson rašo: 
Tai buvo pradžia 18 mėnesių tru
kusios kovos, joje dalyvaujant 
juodųjų aktyvistams, naciams ir 
baltiesiems namų savininkams, 
prisibijantiems jų apylinkės pa
sikeitimo.

Kaltindami realtorius, kurie 
visomis priemonėmis stengėsi iš 
sukeltų rasinės neapykantos ais
trų pasidaryti didelius pelnus, 
minėti korespondentai rašo:

Rasinis kurstymas buvo pla- * 
čiai išplėstas Marquette Parko 
srityje, štai kaip -jie tai pada
rė: '

Jurgis Janulaitis

i.jas Gregory Garde n rašo:
' G-.-i-’Jigo. - Ju/gAi ir La/idb ' priteršti

i organizacijų, kurios verčiasi 2<, JAV POLICIJOS

ir Juvzųt .VeškauAL . .Marųuetle 
Parke buvo kyip suį'i i/inias j se
nąjį kraštą. Panašiai kaip tūks
tančiai kitų lie^ivių. abudu šie 
vyrai per komomstŲ intvaziją 
19-0 (klaidingai, parašyta 1949) 
metais-pabėgo savo tėvynės 
ir pagal Displaced Persons Act 
atwko Į Jungtines Valstybes.

Janu$aifis su savo žmona pa
bėgo, bet vėliau

1 BĮ žiniomis, praėjusiai 1976 
metais Jungtinių Valstybių po-j 
linijoje moterų policininkių tar- , 
nyboje buvo 2.1 i-iošimčiai, tai į 1.4'.

yra 6,139. “Viso JAV-bėse pri
saikdintų policijos raialhinlcų 

lyra 292,346. 1971 metais iš viso ‘ 
1 225,474 policininkų skaičiaus mo- 
' teru policininkių buvo dar tik ...

arba 3,157.

žinojo, kad Ije mažoje klinikoje, 
venas jo brolis ir - vi

. atkentėjo terminus - i bire.
Besiruošdamas.

savo gyvenini,?, Jarm-aitis ir
s atvyk" i Chicago

a-draustą namą kintančioje šil
tyje į rytus nuo Marquette Par
ko, rado kad vidutinė gyvenamų Į Meškauską* 
namų Kaina toje srityje buvo ieškotis carbo' Janušaitis darbą 
$23,700 tuo tarpu- kai 34 tokių gavo šokolado dirbtuvėje po 95 
pat namų vidutinė kaina buvo ' centus valandai vėliau krovė ge- 
po $28,8 0, Illinois universite-, le-'inketio vagonus ir dirbo kaip 
to urbanolcga? Pierre Devise pa- dženitorius. Pagaliau jis atida- 
saxė, kad Chicago yra blogesnė-pe mažą “bučernę” (mėsinę).
je padėtyje kaip New 5 orkas. į Meškauskas, savo žmonos, ku- 
uo žiniomis, per praeitus 10 me- ri dirbdama ligoninės laborato

ry po 50,000 baltųjų kasmet ap- rijoje paremiamas, baigė atitar-
leidžia yidurmiesčius ir išsikelia 
i uZmiesčius..., Rezultate mieste 
yra 45 ketvirtanių mylių apleis
tų nuosavybių. Baltieji kintan-

■ čias sritis apleidžia tokia spar-į< 
“Iki kol pirmieji juodžiai ai- .ta, kad nesuskubama rasti pa- 

ikėlė (Į Marquette Parko sritį) kankamai juodųjų perimti išsi
kaltieji realtoriai toje srityje ha- keliančių-jų vietas, pasakė De- 
i mus parduodavo tik baltiesiems vise.
arba ispaniškai kalbantiems žmo-

! nėms. Jie laukė kol juodas real- davėjai-realtoriai, tyrinėtojai iš- 
United Press International į torius parduos pirmiesiems juo- 

grupė (team) per penkis mene- džiarns.
Kai tik pakitimas prasidėjo, ■ tuos namus pirko vidutiniškai

žmones parduoti su nuostoliais 
nuosavybės”. .

“Jei juodžiai, turėtų kultūros 
ir tiek stiprų identiškumą kaip 
turi baltieji, greičiausia, kad to
kios baimės nebūtų -— jei jie 
patys išlaikytų savo mokyklas 
ir. savo bažnyčias...”

Meškauskas, 70 metų, dabar 
yra sėkmingas daktaras vieno-, 

•Jis yra a p- į
seserys j - išvietes žmogus, ne taip skubu.-- 

kaltinti juodžius už Marquette, 
pertvarkyti Parko problemas.

“Aš nežinau, kas yra priežas
tys”, sako jis. “Aš nesu prieš 
spalvuotuosius. Aš verčiau pa
kaltinčiau FHA (Federal Hous
ing Administration), kadangi 
šeima dabar gali pirkti namus 
įmokėjusi nuo $200 iki $300”.

J. Pr
ATSIŲSTA” PAMINĖTI

LIETUVIŲ DIENOS 1976 m., 
Gruodis, Nr. 10 (169). Eina 
XXVII metai. Su viršeliu 24 
puslapiai, iliustruota. Redaguo
ja Alfonsas A. Milukas, leidžia ■ 
Antanas Skirius. Turinyje: kun. 
J. Prunskio: Krikščioniškosios 
kultūros gimtadienis. Senosios

vise.
Kiek iš to pelno pirkėjai-par-

, tyrę 25 namus West Engle- 
woode, rado, kad spekuliantai

sius tyrinėjo labiausiai segre-
guoto Amerikoje miesto Čikagos ' tuzinai realtorių atidarė savo po §7,900 ir pardavė po $18,100 
lušnynus ir. kintančias miesto Į ----- ••——n. _ ..................... .
apylinkes, bandydami rasti atsa- lą sukoncentravo Į namų parda- 
kymą. Gregory Gordon, 26, Min- 1 vinėjimą j

j ofisus arti tos srities ir savo veik £>ar geresnĮ ‘biznį” padarė vie- 
na -trusį. kompanija praeitų me- 

juodžiams. Jie vengė tų balandžio mėnesį West Engle- 
nesotoj augęs baltasis, ir Albert ‘ kintančioje srityje rodyti par- Woode nupirkdama namą už $3,- 
Svvanson, 28, išaugęs Čikagos Į duodamus namus baltiesiems. qqo jr rugsėjo mėnesį parduo- 
(rašė nepaminėta), Pietinėj Da- * Rezultate tokios realtorių “po- dama už $19,000. Kokia yra 
lyje, ištyrė daugiau kaip 400 litikos”, UPI tyrinėtojai patikri- i priežastis, kad savininkas par- 

. . ! duoda savo namus už tris tūks-
—_________ _________________________________ 1______________ tančius, kuomet jie yra verti de

vyniolika tūkstančių, klausia 
tyrinėtojai, ir kituose straips
niuose stengiasi tas priežastis 
išaiškinti.

Lietuvių bendruomenė Mar
quette Parke jaučiasi juodųjų 

grasinama
Antrašte “Lithuanian commu

nity of Marquette Park feels 
threatened by blacks” tyrinėto-

(rašė nepaminėta), Pietinėj Da-
OOO ir rugsėjo mėnesi parduo-

nejudomojo turto (real estate) į nę 41 Veteranų Administracijos

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J.'Jastnlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA., Lietuvos istorlw 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DTK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psl Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas vatimą įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigmę perlaidą.

nauti meddiku internu. 1966 me
tais ir jis atsikėlė i Marquette 
“arką.

, Lietuviai pradėjo atstatyti sa
vo tėvynę Amerikoje. Buvo įs
teigta tautinė Lietuvių bažnyčia 
drauge su ligonine, aukštosio
mis mokyklomis, pradžios mo- lietuvių išeivijos paroda. L. K. 
kyklomis ir klasinėmis (grade) Mokslo Akademijos suvažiavi- 
mokyklomis. Imas. Jonas Kuprionis: Mes nu-

Gyvęnimas Marquette Parke nešim Lietuvos vėliavą ant Ge- 
pasidarė siekiamų tikslu kitose diinino kalno. Prano Visvydo 
miesto dalyse gyvenantiems lie- poezija. Nijolės Arbaitės: Gilti- 
tuviams. (nės kąsnis. Viršelis iliustruotas

Parke, lygiai kaip senajame senosios lietuvių kartos išeivijos 
■krašte savaitgaliais prasidėjo parodos vaizdais — plakatais, 
futbolo žaidimai. Marquette 
Parkas turi savo operą ir “lie
tuvių klubus (Lithclubs)

Tai buvo glaudi bendruomenė. 
Meškauskas rado čia net Kau
ne buvusių savo pacientų.

Bet dabar Marquette Parkas 
yra lyg apsiausties stovyje. Juo
dųjų ekspansija grasino pakeis
ti visą šią apylinkę ir lietuvius 
apėmė baimė, kad gali žūti jų 
viso amžiaus' uždarbis.

“Mūsų kaimynai yra trupu
čiuką nusigandę”?- sako per ver
tėją Janušaitis, 64; dabar tur
tingos maisto produktų krautu
vės partneris. “Faktinai, prisi-

i bijoma organizuoto teroro — tų

Ugniagesys Murray Sawtelle, begesindamas gaisrą Winthrop 
miestelyje, Massachusetts valstijoje prie 9 šalčio laipsniu. Ne tik jo 
ūsai prišalo, bet ir drabužiai gerokai apledėjo.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja §2. Užsaky
kite dabar.

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

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

orderi tokiu antrašu:NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

V - 1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608
mm ir iriTrtMMMfiH ittwwmi t~ n r -r o

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia' 'patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo. A. Šeštoko knygelę, 
kuri vadinasi ‘ .

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. . Aprašyta kaip 
žole užauginti. kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę' įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai. gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ... __ . ~.

TaupyKite
pas mus

TT tomas Cr^s.
33ff orI Kaina HO VrnVStsiff -rdr? tS 00

: RIMTA KNYGA — OERTATTSTA DOVANA
FtaulUhOO gillmi giutl puikiu knvau. kurlor djiduo? b** keklt 

knvuu ir Unhmi
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs Jaunu dienu 

.atsiminimai ir iwkiu Hp] rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- 
/ . manas 3R7 psl Kaina

A. Pakalniškis. META! PRAEITYJE. Npfnlimu frrvkiu prisimini- 
į 7 ‘"i ir laiko iwkiu Lipfnvoie ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 
i ' tyti i 12 daliu. 29ū psl., kaina $5

Dr. Karrs ftHfduS. ATSIMINIMA! IP MIMTYę 
žiais virčiais

"^Prof. Vacį. Birbti, SFNUJU ! IFTUVlSKl! Kovotu 
PIJA. T dalis 90Ū nei. IHSfa — 00
SpHaiff — *9 00: TT dalis. 225 psl.. įrišta — ^3 OŪ minkš- 
fflic Virbaliflis _ **

Henrikas Tomr.s — Tamašauskas. L IETĮ TVISKA SIS PAMAPVS.
Pakalnė? ir Labmvn<? anekrifvc cu idnmiaic nnrašvmafs^ IHu- 
Straoiiomi<? ir dokiunanfaclia 33& nd kaina S8.

P. KesiGnas, Tapp žalsvu palapinių tmIu dailu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3

Janina NarGn«, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!
170 psl. ___________ ___________ ______ ______ __ W.00

M. Gudelis. POVILAS MILERIS- biosrrafiios bruožai 232 
puslapiai __ __ _____________ ___ $3.00

Knygas užsakant rrikia pridėti 75 r+ n«*tn išlaidoms

NAUJIENOS.

1,71 VJ u s su X' u,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

1739 S. Halsted St, Chicago. TH. 60608. — TeL HA 1-6100

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia 
tas

do va na globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
tr**inlie$ vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

dabar

A 
rPas 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

O- Jvo-ut D»ut»r«». ŽEM#S ŪKIO'?V1FT1M AS Stndite Tšlete 
hi Chim^nie 19ŪR matais dsHpc cntnrianę Iromis rtripfri da
liu: Akio Mpfimn problemos ūkininku krašte. U dalis: žemės
ūkio Metimas Lietuvoje.

. * Autorius savo fndvie ra5n: “Jei liūdnas lietuviu taute* likimą* 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklaucnmvh^s pvvpd^n Ir nebūtu su
eidavęs rndHai ISąnCiirin ir suklestėtu si u T.ietuvns oolitiniu ekonomi
niu ir kultūriniu IflimMimn Šiandiena drūčiai sakvti Uotindu
tauta ffalėtu didfiuntic ir džiūvanti savo ?emA« ūkio,kultūros vaisiais 
ir prilvsfti r>aėinm« įskiltosioms Furonos tautoms”

Knvtfos anie femės ūki atrodo tik ft* m dirbi a m s cVaitvti kadangi 
absoliuti lietuviu tautos daucmma 12%' buvo ūkiniu Vai ir no 
sauli iSblaSkvtn lietuviu absoliuti ibiim™ vra ®rba natv* buvę ūki
ninkai. arba Ūkininku valkai reiSVin kad Si krwn bus Kranri 0bro
liu či ai lietuviu daurumai vnaė kadanvf knvva su tnkia m^H* LMmrn* 
!emei oaraSvta. kad uradėius skaltvti nebesinori nertrankti. Knv^a 
autoriaus skiriama Lietuvai Šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvvnei Lietuvai”.

Knygos snn puslapiu su dauff vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3.00 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adreau:

173Ss So. Halsted Street- Chicago, Illinois 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusima.

(1968-1989) metq
364 psL Kaina

Jau kuris teitais atspausdinta te galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyffa aprašanti paskutiniu ?0 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęsKnygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos. jq suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinru, laisvamanišką Ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt,

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

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

TEL. 421-3070Įsteigta 1923 metais.
Įrtalgo* pieta om kiemas automobiliams pastatyti

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— Mond»y, J«nv«ry 17, 1977
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Dolerine krautuvė
Stasys Jokubka, praleidęs rusų pavergtoje ir labai 

žiauriai išnaudojamoje Lietuvoje tris savaites, dabar 
kiekvieną savaitę parašo po straipsniuką, kur jis buvo, 
su kuo kalbėjosi ir ką matė. Didelė Amerikos lietuvių

šaldytavą ir daug kitų stambesnių dalykų, žinoma, 
reikia pirkti už dolerius, bet ir daug pigiau, negu 
kitose Vilniaus parduotuvėse. Mudu su žmona ne
turėjome nusivežę šimtų dolerių, bet vis dėlto sky- 
rėm šimtą dolerių žmonos sesers dukrai Birutei pa
sirinkti dolerinėje tą, kas jai labiausiai reikalinga. 
Susitarę vieną dieną ir nuėjome.' Parduotuvėje jau 
buvo pusėtinai apsčiai žmonių. Su viena kažkokia 
turiste iš Kanados vaikštinėjo visas pulkas jos gi
minių, ar pažįstamų, nežinau. Iš kur kiti turistai, 
neteko patirti, bet irgi po pulkelį vedžiojosi. Žmonės 
vaikštinėjo po krautuvę, rinkosi. Ir Įdomiausis bu
vo, kad daugiausia buvo apgulę gražmenų, kristalų 
ir gintaro prekystalius. Batų, drapanų ir šiaip apy
vokos skyriuose irgi buvo žmonių, bet ne tiek daug. 
Nemaža rinkose divonų, japonų išdibrystės sune
riamus lietargius, gi patys turistai daugiausia sto
viniavo prie gėrimų prekystalio. Ar tie iš Kanados, 
iš Australijos ir iš Amerikos atvykę dėdės, tetos, 
broliai ir pusbroliai matė ir stebėjosi, ko jų giminės 
Lietuvoje labiausiai pageidauja, nežinau. Mudu su 
žmona matėm ir stebėjomės.’ (Vilnis, 1977 m- saus.

Kad Jokubkai nepasiėmusiam jokių dovanų iš Ame
rikos, teko eiti į Vilniaus dolerinę, tai nėra ko stebėtis. 
Jis nežino, kokios dabartinėje Lietuvoje žmonių gyve
nimo sąlygos, todėl jis nieko ir nenusivežė. Jis net neži
no, kad kiekvienas dėdė ar teta, važiuojanti antrą ir tre-

■
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Taika (Ahej us)

r

dauguma norėtų, nuvažiuoti į Lietuvą ir pamatyti, kaip kartą į rusų pavergtą Lietuvą, prisikrauna didžiau- 
šiandien mūsų giminės tame rojuje gyvena, bet ne vi-1 sjas vaįjzas būtiniausių prekių. Įvairiausių daiktų prisi- 
si gali tai padaryti. Viena, kelionė labai brangiai kai- jjj-aana ne tik Lietuvon važiuojantieji dėdės ir tetos,’ 
nuo ja, o antra rusai ne visiems leidžia į pavergtą Lie- įg Lietuvos Amerikon atsiųstos daktarės ir dak- 
tuvą nuvažiuoti Itorime sekti, ką nuvažiavusieji matė, | tarai) Jos tiek prisiperka visko, kad lėktuvu išvežti ne
klausyti jų pasakojimų, ir skaityti ką komunistaos Jo- begali Lėktuvas priima tiktai nustatytą prekių svorį,
kubka rašo apie komunistų valdomą Lietuvą.

Jam labai nepatinka, kad komunistinėje Lietuvoje
o jeigu nori nusivežti daugiau, tai privalo važiuoti lai
vu. Vienas profesorius net automobilių padangas vežė-

žmonės skursta, jam tiesiog širdį skauda, kai vienas ki- st nes Jam tenka kelis metus laukti, kol savo mašinai
tas jam primena, kad pačiame komunistiniame centre 
trūksta maisto ir nėra reikalingų būtiniausių dalykų. 
“Emigracijoje dieną ir naktį girdisi pliurpiant, kad Lie
tuvoje žmonės skursta, nieko neturi, nuskurę, basi. Bet 
štai koki dėdės ar tetos, atvykusios iš toli už Atlanto, 
nuvesti į “dolerinę”, puolasi ne prie batų, ne prie drapa
nų, o prie gražmenų, kristalų, importuotų cigarečių,” 
rašo Jokubka. Prasitaręs apie “dolerinę”, Jokubka, gi
liau nepagalvojęs, praeitos savaitės Vilnyje aprašinėjo 
Vilniaus “dolerinę”.

Pirma jis primena, kad tie kvaili ir atsilikę Ameri-

jas gali nusipirkti.

Bet kad Jokubka tai savo Birutei būto ką dolerinė
je už šimtą dolerių nupirkęs, tai netikime. Kiekvienas

Siūlo keisti dietą
WASHINGTONAS. — Sena

to komitetas maisto reikalus 
svarstyti, vadovaujamas sen. G. 
McGoverno, siūlo sutvarkyti 
amerikiečių įprastą dietą. Ame
rikiečiai yra įpratę vartoti daug 
cukraus,’ riebalų 'ir fabrikuose 
gaminto maisto, kurs turi daug 
chemiškų priedų ir yra nesvei
kas. Jį pakeitus vaisiais, daržo
vėmis, žuvimi, pilno grūdo duo
na ir panašiai, būtų Amerikoje 

j sumažintas mirtingumas. Dabar
Amerikos lietuvis, pasiryžęs žengti į' dolerinę ir apdova- Amerikoje miršta žmonių bent! 
noti savo gimines, skiria ne šimtinę, kaip Jokubka pada-’ 
rė, bet ten praleidžia tūkstantinę, ir ne vieną. Pats Jo
kubka, pasikalbėjęs su bet kuriuo Chicagos lietuviu, nu
vedusiu gimines į dolerinę, patirtų, kad be tūkstantinės 
iš jos neišeina. Netenka stebėtis, kad. Jokubka nedrįso 
parašyti, ką jis už šimtinę galėjo tai savo sesers dukrai 
nupirkti Ten jis galėjo nupirkti tiktai didelę gėdą. Ta

kos lietuviai veža Į Lietuvą skepetaites, batus, padevė-| gėda tokia didelė, kad jis ir savo straipsnyje nepanoro 
tas drapanas, bet kai tokį turtą jie nuveža Lietuvon, tai paminėti. > '
dabartiniai lietuviai “pasijuokia į rankovę” iš tokio se
noviško dėdės ar tetos. Nei tos skepetaitės, nei tie batai 
šiandieninėje Lietuvoje gyvenantiems žmonėms esą ne
reikalingi- Tų batų dažniausiai, anot Jokubkos, nevar
toja. Jeigu kas nori gimines apdovanoti, tai geriausia j ta, ir nuo prekių krautuvių lentynos linksta, o čia, jei 
juos nuvesti į Vilniaus ‘dolerinę.’ Ten yra didžiausias nori ką vertintingesnio nupirkti, tai turi eiti į dolerinę.

Jokubka dar pastegėjo, kad dolerinėje viskas pi- 
munistas. Iš kapitalistinės Amerikos važiuoti į komuni
stinę Lietuvą, kurioje visko pilna, nuo maisto stalai lūž-

Įima būtų sumažinti 50%. Ga-: Episkopatai praėjusį rudenį nu- 
lima būtų sumažinti 50% vaikų 
mirtingumas. Sen. Mc Governas 
sako, kad 6 asmenys iš 10-ties 
miršta Amerikoje vartojant ne
tinkamą ir be saiko maistą.

tarė atidaryti duris moterims į 
kunigus, firmos moters oficiali 
irdinacija į kunigus įvyko šio 
:ausio 1 dieną ir apie 30 mote- 
iškų kunigų numatyta įšven- 

.--------- ■ j tinti iki šio mėnesio pabaigos.
Vėl mOtCnj SUSKllO j ♦ Sirijoje nuo senų senovė.'

• 1 1 i v v» būgnininkas mušdavo būgną
ipiSKCpallĮ DaZHVCia tikslu pagerinti bovelnos rin-
LEXINGTON, Ky. - Euisk^ darhą’ Hradus boveInal 

palų tradicionalistų vadas' kun. rinkd mašinas, darbo netekę 
Albert J. DuBois praėjusį penk- ; ne tlk nnkejos, bet M-bugni. 
tadienį paskelbė, kad epiško- mnkai. 
palai, kurie yra priešingi mote- • 
rų šventinimui į kunigus, sufor- | 

kad jie valgo be saiko ir chemi- mavo naują bažnyčią, kuri “bus 1
trečdalis milijono vien tik todėl,

kalais sugadintą maistą. tokia, kokią mes pažįstame'
Pakeitus maitinimo papročius Kun. DuBois pranešimu, apie 50 

ir pradėjus 'vartoti natūralesnį, | episkopalų parapijų su nuo 10 
chemikalais nesugadintą mais- j jjjj 12 tūkstančių narių aplei- 
tą, būtų 25% sumažinta mirtin- Į Jžia 3 milijonus narių turėjusią
gumas širdies ligomis, dėlei ko 
dabar į metus miršta apie vieną 
milijoną amerikiečių. Vėžiu mirš
ta Į metus 700,000 asmenų. Mais
tą pakeitus, būtų sumažinta 20% 
vėžio liga mirštančių skaičius. 
Cukraus liga serga kokie 4 mi
lijonai. Ta liga sergančių ga-

Episkopalų bažnyčią ir steigia 
atskirą denominaciją. Jo pasekė
jai pripažįsta, kad moterų or- 
dinacija į kunigus yra “erezija” 
ir visiškas atmetimas katalikų 
pažiūros į kunigystę. Naujoji 
bažnyčia pasivadinusi “U. S. 
Episcopal Church”.

_ . _ • Jokubka dar pastebėjo, kad dolerinėje vieskas pi-
visokių daiktų pasirinkimas. Tenu pilna įvairiausių ba- Tą pataria daryti ne koks paprastas dėdė ar teta, betigiau. Šiaip dolerį rusai labai jau pabrangino, bet doleri- 
tų, drapanų,' “divonų”, kaip jis sako, gražmenų ir kris- pats Jokubka, komunistinio laikraščio redaktorius. Ar nėję prekės yra pigesnės. Tai tvirtina pats Jokubka. Jis 
talų”. Ten net galima užsakyti skalbiamą mašiną, šal- dėdės ir tetos eina prie dolerinės gėrimų prekystalio, — ten buvo ir savo akimis matė. Kodėl komunistinėje Lie- 
dytuvą ir daugelį kitų dalykų. Jokubka, savo-giminėms sunkų pasakyti, bet kiekvienam komunistui, nuvažiavus ’ tavoje tari būti įvesta dolerinė krautvė, kodėl dolerių

■ į komunistinę Lietuvą ir išaiškinus, kad reikia eiti į do- neturintieji pigesnių prekių negali nusipirkti, nepriėjus • • • » • “ *7 • 1 • 1 M* « •• • • 7 • • • •• ’! < « — ’ _ _ _ _ _batų ir drapanų nenupirkęs, susigundė ir nusivedė vie- ;
ną savo giminaitę į dolerinę. Jis šitaip dolerinę apra- lerinę, tai jau būtinai reikia eiti prie gėrimų prekysto- 
šinėja: Jio- Netektų stebėtis, kad ,ir Jokubka ten būtų už-

”Čia gail giminei užsakyti skalbiamą mašiną, sukęs- . . '.'U

JONAS JOKUBONIS

PAPILIEČIU PADAVIMAI

rinkti mašinas, darbo neteko

Aviacijos sekretorius Thomas 
Carter pareiškė, kad nauju bombane- 

. - šiy gamyba priklausys nuo naujos ad- 
prie gėrimų prekystalio, šio klausimo neišspręs net ir ministracijos Buvo pasakojama, kad 

, ., -r, , 1 . , r r . krašto apsaugos sekretorius Rumsfeldlanksciauias komunistas. Bet kiekvienam yra aišku, jog liepė pradėti gamybą, bet iš tikrųjų 
r • J, Hid oi ė 0-ėfty . visą lėktuvu gamybą pradės preziden-tai yra Oiaeie geaa. tas Cartefris. Tai bus vienas svarbes-

. _____ niu jo nutarimu.

C.

(Tęsinys)
»• Po kelių dienų Kubilius nuėjo į dvarą pertvar
styti dokumentų, žemės urėdijos tarnautojas jam pa
sakė, kad reikės palaukti kol sugrįš vyriausias urė
das.

sūnums. Sūnūs perskaitė laišką ir klausiamu žvilgsniu reikalinga ir baigia. Kas palieka, tas jūsų. Dvare aš 
pažiūrėjo į tėvą. Tėvas jiems pasakė, kad esąs nuspren- sutvarkysiu žemės teisių popierius taip, kad tik jūsų 
dęs Arėjo prašymą išpidyti? Pirmas prašneko Me- dviejų vardai būtų, o savo vardą išimsiu.
dinčius: \

l — Tėve, be tavęs mes iškriksime ir nebeturėsi-
Kūbilius. paėmęs laišką į rankas, ant voko perskai- me ]jgj šiol buvusios glaudžios šeimos.

tė: ‘“Papilys. Sauliui Kubiliui”. Iš susijaudinimo pra-j — Mielas brolau, kreipėsi Žvejys į savo brolį, 
dėjo drebėti jam rankos. Atidaręs laišką pamatė, kad esame aukštai išlavinti savo amate. Jau laikas pradė
tai nuo sūnaus Arėjo. Rankos nustojo drebėti, akys pa- (j savistoviai gyventi, nesilaikant tėvo skvernų. O tau,

tėveli, linkiu laimingos kelionės ir dar daugelį metų [ tvarkyti žemės popieriai. Nuėjęs vėl į dvarą rado pa-sidarė šviesesnės ir senio veide pasirodė šypsena. Go-

Bematant praėjo pora savaičių, bet dar nebuvo 
viskas sutvarkyta. .Tam nedavė ramybės nebaigti

džiai pradėjo skaityti laišką, kuriame Arėjas savo tė- sveikai ir linksmai gyventi. Perduokite linkėjimus( reigūną grįžusį,, bet popieriai dar nebuvo parengti, 
’ - J 7— y’ * y-*' į-’’- “Pristojau mūsų broliui Arėjui Pasveikinkite jo žmoną ir pa- nes jis norėjo su Kubilium pasikalbėti. Pvui rašė, kad jam pavyko gerai įsikurti: “ 

prie jauno magistro, kuris statė visokius mūro pasta- linkėkite, kad pirmgimis būtų sūnus, kad neišnyktų 
tus. Po trijų metų jis man išrūpino magistro laipsnį, j Kubilių vardas. . į-., x ' 
Mes abu labai pageidaujame, kad atvažiuotumei pas
mils. Mums labai reikalinga tavo patirtis, kurios mes 
stokojame. Būsi mūsų vedėju, o mes seksime tavo pa
tarimus. Esu vedęs ir laukiame šeimos padidėjimo. .Xš 
žinau, kaip tu pageidauji turėti provaikių. Jus mylintis 
sūnus Arėjas”.

Kubilius, perskaitęs laišką, tuojau nusiskubino pas 
Medinčių. Paprašė marčios Giedrės vakarienės, nes 
jau buvo antra diena, kai paskutinį kartą valgė. Nieko 
neprasitarė apie laišką, tik pasakė Medinčiui, kad jis 
nori su juo ir Žveju iš ryto pasikalbėti.

SENIO KUBILIAUS IŠVYKIMAS

Nrhudo ryte, kada Medinčius su Žveju įėjo grj- 
ėion. Sūnūs pasiteiravo tėvą, gal jis norėtų pirma pa-] 
pusi yi ianti. negu kalbėtis. Tėvas pasakė, kad reikalas 
\ ra trumpas ir ištraukęs laišką iš po pagavio padavė

Ir čia būtų malonumas. Gyvenimas prie savo šeimos 
būtų malonesnis. Tos dvi mintys kankino vargšą Ku
bilių per visą naktį ir visą dieną.

Sekančią naktį Kubiliui prisisapnavo Kristaus 
išdavimas. Jis, lyg ir Judas, susitaręs su Romos valdi-

I ninkais išduoti Kristų... Eina Alyvų kalnelio link, o . 
eiti įkalnėn darosi vis sunkiau. Pradeda prakaituoti, 
širdis smarkiau plaka... įeinant į Alyvų darželį—pa
bunda visas suprakaitavęs, širdis smarkiai plaka ir 
vos begali atgauti kvapą. Guli Kubilius lyg būtų ne
žinomos jėgos prirakintas prie lovos.

— Kas čia daba pyko; argi aš buvau Judas?
Tik galutinai prasiblaivęs suprato, jog tai būta 

sapno. Mintimis apibėgo paskutinius įvykius ir įsi
tikino, kad sapnas jį įspėjo neimti dvaro tarnybos, 
nes tai būtų šnipinėjimas savo specialybės žmonių. 
Kubilius, žiūrėdamas į rytus, kur saulė ką tik buvo 
pradėjusi kilti virš medžių, atsiklaupė, sukalbėjo po
terius ir padėkojo Dievui už įspėjimą.

i Atėjus priešpiečių laikui, Kubilius išėjo į dvarą, 
kur rado^pareigūną, jo belaukiantį. Kubilius tvirtai

Pareigūnas 
paklausė Kubiliaus, kodėl jis norįs išvažiuoti. Pirma, 1 
negu Kubilius spėjo prasitarti, pareigūnas pradėjo 
jam siūlyti tarnybą dvarų įstaigose:

— Mes valdome virš penkiasdešimt dvarų. Juose 
statyba vyksta be sustojimo. Mes neturime tiek paty
rimo turinčio žmogaus, kaip tu. Mums reikalingas 
statyboms prižiūrėtojas. Tavo pareiga bus nuvažiuo
ti ten, kur eina statyba, pabūti keletą dienų, kaip sve
čias, ir stebėti kaip eina darbas. Nesiklausi statybi
ninkų, nei jiems ką sakysi, tik praneši vyriausiam 
pareigūnui. Tau nereikės pyktis su statybininkais, pasakė, kad siūlytos tarnybos neimsiąs.

j (Bus daugiau)

Medinčius padėkojo Žvejui už jo žodžius tėvui 
ir atsiprašė, kad jis nesugebėjo taip gražiai išsireikš
ti, kaip jo brolis./'-'' r

— Palaukite vaikai, — kreipėsi į; juos tėvas,—tu
rime pasikalbėti rimtaiXAs noriu ko nors iš jūsų pra
šyti. Kaip žinote, aš neturiu gero arklio ir tinkamo ve
žimo. Norėčiau pirkti iš jūs pakinkytą arklį.

— Tėve, imk mano arklį ir vežimą, — tuoj pa
siūlė Medinčius. — Mano vežimas naujesnis ir arklys. Pareigūnas viską sutvarkys. Važinėjimui turėsi p*a-< 
stambesnis, turės daugiau ištvermės. Apie kokį nors j žią karitą poros arklių traukiamą ir vežimą bei tar- 
užmokesnį nekalbėkime. Turime pilną sėklinę grū-1 ną. Įsakymus, kur važiuoti, gausi iš vyresnės urė
dų, tai yra mūsų visų. Keturi jungai jaučių, tai irgi dijos. |
visu trijų. Lieku tavo dvi, geros kartės duodantiosl, SKAITYKITE IR fLATINfvITF
daugiau pieno, nc«ii mūsų-trvs. Mes tau turėtumėt’ - . , . L. j , T.., .. .... _»*.dar rimokėtL nų apsigalvoti. Pagunda buvo didele: pagyvena fitt (

P ' aukštuomene pavažinėti po šalį, ko daugiau benorį-1
Tėvas, pertraukdamas MedinČiaus kalbą, tarė: ti. Nemenkesnė buvo ir kita pagunda: sūnaus pasi-
— Aš gaunu pakinkytą arklį, pasiimu kas man ilgimas, netrukus pamatyti gimsiantį vaikaitį noras.
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DK. ANNA BAU UN AS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR GteiULtS LIGOS
2858 W. 63rd Strwt

/valandos pagal susitarimą

D R. K. G. B ALUKAS 
ąKUSERIJRA IR MOTERŲ LIGOS ■ 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Su. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Luma ligonius pagal Sub’tauuią 

ei aeatsihep-a. skambinti 374-^*04

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

8: 0 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Erdvėms tyrinėti organizacija bando Venus Pionierio nuleidimą Meksįkoš /dykumoje. Atei
nančiais metais amerikiečiai planuoja tokį prietaisą parašiutais su įvairiomis uodegomis nu
leisti Veneroje. Kiekvienas matomas lakštas praneš Kalifornijoje esantiems specialistams, ką 
Pionierius Venus rado planetos paviršiuje.

SUSIRINKIMU ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— ŽEMAIČIŲ Kutūros Klubo metinis 
naru/ susirinkimas įvyks trečiadienį, , 
sausio 19 <L 1:00 vai. popiet Gintaro 
salėje. 2548 West 69 St. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug 
biu reikalu aptarti ir jau laikas 
mokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis,

"Viešpaties ranka buvo su jais ir 
gręžėsi j Viešpatį".

didelis skaičius, kurie įtikėjo,

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

svar- 
užsi-

rast.

Maskvos miesto autobuse va
žiuojančių sauskimšai.

— Atsiprašau, mandagiai vie
na moterėlė kreipiasi j šalia sto
vintį vyrą — ar tamsta nebūsi 
civiliai persirengęs kariškis ?

Gal policininkas” ?

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 Wč5i 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

(.’irmadiezuais ii ketvirtaa. 1—1 
amraa.. penKtaieuj nuo 1—5. 

ir šestad. ūkiai susitarus.
- - ----------------- - - ■ . -----------

“Ar gal kas iš tamstos šei
mos tarnauja slaptojoj policijo
je”? . ,

vaL, 
tree.

D.d. 1LAUL V. DAliGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community khnixos 
Medicinos direKrortus.

1938 S-Manneim Kd.,Westchester, Hl. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
lei.: oox-z/2/ aroa 5oZ-2/zb

R6Z.: Gl 8-0873
DR.VY .mbiiN -.blblN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

OUNSKULOOINE Crii/lUKGlUA
6132 So. Kedzie Ave., W A 5-26/0 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skamtunti Ml 3-0001.

PITTSBURGH, PA.
Kalėdos oro bangomis

Per daugelį metų mes klauso
mės Lietuvių Radijo programos 
Pittsburghe, iš galingos Radijo 
stoties WPIT, perduodamos 
abiem bangom, tai yra A. M. ir 
F. M.

Jos vedėju yra prityręs Radi
jo programų veteranas Povilas 
Dargis, kuris, karo metu, taip 
pat ėjo ir cirektoriaus-monitor 
pareigas svetimų kalbų progra
moms.

Dargis surengė specialią Lietu
vių Radijo programą.

Ši Lietuvių Radijo programa 
buvo taip įdomiai prirengta, kad 
jos klausant rodėsi, jog esi sa
vo gimtajame krašte — Lietu
voje... Kur visada buvo taip 
miela ir gera, savųjų tėvų pa-j 
stogėję...

Povilas Dargis papasakojo vi-

gius, buvo vaišinamasi kava, ar
bata ir kelių rusių pyragais. 
Baigus valgyti sugiedota giesmė 
“Širdie, pamesk visus niekus”.

Po to kun. diak. Fr. Skėrys 
visus susirinkusius nuoširdžiai

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SettlALYBĖ AKIŲ LIGOS 

39U7 West lU3rd Sireet 
V''l“’'<\os pa<«al susitarimą

— Tai kokią teisę turi, svo- 
lačiau, trypti-mano naujus ba
tus?

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų. vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

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

T. ŽAVI ST. 3715 WEST 56th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Girtuoklio patarimas
Žmogus kėlėsi netolimai i ki

ta butą. Nenorėdamas duoti
* •pasveikino Evangelikų Jaunimo i kraustytojams vežti senoviška 

l Ratelio varchį paminėdamas, kad ; laikrodį, jį pats gana sunkiai ne- 
■ šioji šventė yra-jubiliejinė — šė. Pakelyje sutiktas girtuoklis
penkioliktoji" .Ypatingai jis pa- jam tarė:
sveikino -^caujų atstovą mok. — O tu vargšeli! Ar tu esi

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

sus kalėdinius papročius Lietuvo R Valiūną, skaučių, atstove mok. į kvailas ar labai neturtingas, kad ■ 
je, pradėdamas su “kūčiomis” ir j Girskyte; , ateįtininku atstove ! negali nusipirkti rankinio arba | 
baigdamas “Trijų Karalių” šven-' ...
temis.

kišeninio laikrodėlio?... - - UODĖSIO VALANDOJ į
į &«krtr nMAŽEIKA s EVANS
I laidotuvių direktoriai I 
F 6845 So Westers Ave. Air'Conditioned Chapel indi 

f REpublic 7-8600-8601 Ficmti~
ettcix kitose liesto dslrse rxaslme toplra* g8ic jW «***

mok. L. Rekašiūtę, Pabaltiečių 
Krikščionių Studentų Sąjungos 

Mes esame dėkingi Povilui ir atstovą p. P. Veršelį, gimnazijos 
jo žmonelei Gertrūdai už taip mokinių komiteto pirmininką ir 
puikiai prirengtas Liet. Radijo pavaduotoją mok. .J. Margį ir 
programas, kurių mes klausomės mok. E. Gorskytę, gimnazijos 
kiekvieną sekmadienį. Lietuvių ūkvedį p. A. -Veršelį. VLB val- 
Radijo programų klausosi net ‘ dybds iždininką p. J. Lukošių, 
trijų valstijų gyventojai, būtent: bendrabučio-vedėją pan. M. Sau- 
Pennsylvanijos, Ohio ir West laitytę ir visus kitus svečius.
Virginijos. Į po giedojo-gimnazijos mer-

i Linkime Povilui ir jo žmonelei! gaičiu chorelis keturias giesmes: tojais tankiausiai būna aukstes- .......................... _ r. _ .> — .
' niųjų teismų teisėjai, 

Povilo pažįstami bei draugai,' 
mat ir mūsų Liet. Radijo Pro-j" 
gramos vedėjas pats užima at-, ■ ,, ,
sakomingas pareigas Apygardos jSV3il^CllkU iftOklIllU 
teisme ir su teisėjais turi .arti--'’ ... .

advento šventė
• šias Kalėdų šventes atžymėti,! ,. . , . , ,. . .... ,n t -o šiais metais tradicine- evan-gruod.io 19 d. 19ib m., Povilas1 ... ,genkų mokinių svente įvyko ses- 
_________________________ ■ tadienį, T976 m. lapkričio 27,.

' 11, y, šeštadienį prieš pirmąjį ad- 
I ventą, po pietų Vasario 16.gim-. 
: nazijos valgykloje.

I Šventė pradėta “štai ateina 
Viešpats tavo” giesme. Po to ■ 
kalbėjo kun. diak. Fr. Skėrys 
maldą ir skaitė evangeliją (Lu
ko 17, 20-30). Pamoksle kun.. 
diak. Fr. Skėrys kalbėjo apie 
adventą. Advento laiko rimtoji1 

■ dalis — mes esame dar nepasi
ruošę. Ir asmeniškai, ir bend
ruomeniškai, ir kaip bažnyčia. 
Adventas mus kviečia apsispręs
ti, priimti Kristų. Jei mes su
tinkame būti kviečiami į tikėji
mą. adven tas pasidaro laiku pil
nu džiaugsmo. Kristus stovi prie 
mūsų durų ir beldžiasi. Mes tu
rime jį kviesti į vidų, jį Įsileisti 

iį mūsų širdį. Visi kartu po pa
mokslo sukalbėjo “Tėve mūsų”.

Padėkojus Viešpačiui už val-

Įvairių švenčių progomis P. 
Dargis pateikia Lietuvių Radijo 
programų klausytojams specia
lias programas. Ypatingai mums 
malonu klausytis Vasario 16-tai 
skirtus minėjimus. Povilas mo
ka parinkti ne tik tai dienai pri
taikintą puikią muziką ir dai
nas, bet svarbiausia jis paren
ka ir gerus kalbėtojus. Kalbė-

Lit. A. V. JUČAS
Uy-*44} OOI-46UD 

ODQS LIGOS — CHIRUsRGIJA
WESTERN AV^ ; • 
WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. fRANK FiKKAS
OPTOMETRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina a kis - Pritaiko akinius ir 

“contact lenses'’.
pagal susitarimą. Uždaryta tree. \

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS - CHIRURGU A 
2656 WEST-63rd STREET

. VsL: xiwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. v ak 

Ofise teltf.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GTDY10JA6 1R GFUKU*^x6 

3£ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiias: 2652 WEST 59th STREET 

Ta L: PR 8-1223
DFLSo VAL.z pirm., an trad., trečiad. • 
h periKi. 2-4 £r o-b vai. vaa bestame ; 
niMis z-4 vai. pc pietų ir Kitu lamu ‘ 

pagal susi tarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
v/K‘1 nur eNao-t KU i tZiS I AS 

Aparatai - l‘i -lėtai. Aatxr 
darai Speciali pagalba xo|om>

t įArch Supports) ir L k

63rd St., Chicago 111. 6062^
i PRosjxct S-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY H1LLS GELINYČ1A

VYĖbl o J rd OIKttl

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-T3T8

u 11 I 1

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

JUT & k JAVStfOS

Minkštaširdis ir kietaširdis
— Mano Petras be galo minkš ' 

tos širdies. Kai tik mudu nuei- 1 
name Į dramos spektaklį, jis jau , 
per pirmąjį veiksmą ima ašaras ■ 
braukti!

— Mano Juozas jau prie bilie
tų kasos pradeda verkšlenti...

DAIMIDmas pažintis.

~ *

3

Apdraustas o* r kraustymas 
iš įvairiu atstumu

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

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

madienio iki penktadienio 12:30 
___1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

■ vai ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 74911

■'5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8. IL1------- Monday, January 17, 1977

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Paid tnd 
Compounded

1 (10% oz.) cun condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
*4 teaspoon ba<tl, crumbled 
% teaspoon Milt 
% teaspoon pepper 

iyt tablespoon* cornstarch 
Thin apaghettl

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

CHICAGO. ILLINOIS 6O6CS

Phono: Virginia 7.7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

Ciucagoa
Lietuvių
J^aidotuvių
’direktorių
A asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
Tumas ik išalkinąs labai\auskas 

3307 So. LllbAMCA AVENiUE. Phone: Y Ards 7-3^01

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS' 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RFpubFc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginii 7-€67£
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. £74-4410

BUTKUS - VASAITIS
144v So. dUm Ave^ Cicero, 111. Phone: ULympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. JLlTliAMCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1133-1139

GAIDAS
-SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-pl ease family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomjdoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKIIJJ7T SUPPER 
(Makci 4 to 5 serv’ings)

1% cups canned pitted
California ripe olives

1 (14K) package 
frankfurters

^4 cup diced green onloni
2 tablrcpoons cooking oil
1 (1-Tb.) can tomato wedges

Cut olivei in wedges, cut franks in l-inch diagonal alicec. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and srnrrner, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thicken®

Stm with hot tpaghatti

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kai4Navsxas, Prni^tnjt

HOURS: Mon.Tue.Fr1.9-4

SERVING CHICRGO RND SUBURBS SINCE 1905

i

.. .Gertrūdai nepailsti ir tęsti šį “Sveikas Jėzau”,. “Prie prakar-
. į gražų darbą per daug, daug me- j tėlės”, “Bernelis „gimė" ir “Bet- į 

; telių. Klausyto jas Į liej us nušvito”. -Choreli sudaro i
vadovė L Mičįulytė ir K. Lan- 
gytė, Z. Dapkutėj Į. šlyžytė, L. 
Valiūnaitė, L. Rekašiūtė ir J. 
Patraitė.

■Savo užbaigos žodyje kun. 
diak. Fr. Skėrys labai dėkojo 
choreliui už gražiai sugiedotas 
giesmes. Po to jis padėkojo vi
siems, kurie prisidėjo prie šven
tės oaruošimo ir mokiniams bei . I
svečiams už atsilankymą, šven- ■ 
tė baigta giesme “0 džiaugsmin
ga, išganinga”. i

EUDEIKIS

Daniel Moynihan 
Senator, New York

4S05-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDLTIONED KOPLYčiOS

see us for 
financing

AT OUR LOW RATES
' WITH REPATMCNT 

;TQXRT .YOUR INCOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav ularfy!

fe.

rimMn

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO INSURED

»tualFederal 
Savings and Loan



Kongo

sau-
Honq Kongo reikalus 
muojant atitinkamą spaudą 
bei kitus komunikacijos insti
tucijas. A. Vitkauskas yra Lie 
t u vos kariuomenės savaonris- 
kūri jas, pradėjęs žurnalisto 
karjerą nepriklausomybės ko
vu metais. Jis ir dabar kelia 
Lietuvos ir lietuvių reikalus

v ra
i 

jail :

le-i

kurios telpa Amerikos, Kana
dos bei kitų kraštų spaudoje, 
taip pat Globe žurnale, skirta
me Indijai bei Tolimesniems 
rvtains. Visiems įdomios žinu
tes apie okup. Lietuvos ir lie
tuvių padėtį jo vadovaujama
me biure yra pageidaujamos.

Dolie Bagdonaitė ir Debbie 
Dybaitė dalyvauja Curie auk-

mokyklos muzikinio ve! 
U M P A C I kal° ( ,u> s an<J pastatv. 

me.
' į / Juodvalkytė studi- 

> javusi Illinois universitete, 
\ dkauskas, \\ orld- Carl>onadle, Illinois, pakviesta 

, biuro direktorius? dirbti Liberty Radio lietuviu 
skyriuje. Miuncheno mieste. 
Ji įsijungė į Vokietijos ietuvif* 
veiklą.

l'ook ('ounly Miško 
infor- gonių vadovybė praneša, 

visuose distrikto ežeruose 
saugu meškerioti. nes 
gruodžio C> d. buvo 6 colių
das. o dabar yra virs 20 colių. 
Apie žuvavimo galimybes C.hi 
cagos gvventojai gali teirautis K * ' j

tel. 261-XKX), gi priemiesčių 
369-9-120. |

Dayton, Ohio, lietuviai 
minės Lietuvos nepriklauso-j 
mybės sukaktį vasario 20 d. 2 
vai. popiet bus pamaldos šv. 
K r y ž i a ils Lietu vi ų p a r ap i j os 
bažnyčioje, o po jų bus minė-j 
jimas Lietuvių klube, 922 Vai-Į 
ley St. Kabės teisėjas Carl 
B. Rubin, programoje daly
vaus Clevelando studenčių gru 
pė Narija, vad. R. Cyvaitės.

OPPORTUNITIES AT

3 ELECTRICIANS
We are seeking individuals with at least 4 or more years 
electrical experience, trouble shooting 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

SLA

SLA

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS SLA

IxHkimui tkeL

lietuviu laisvę 
ir jų Ixalio-

NAUJIENOMS ilemei raėjo 60 metq Minint ta ank&ktl gerbtam ptraoK 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmfl- 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
blamaa Naujienų platinimo vajus.

<vUJTENOS tvirtai stovi ir kovoja ui Lietuvei tr pavergtu 
neidamor tr oeridėdamoa i sandėrius ru okupantais 
Iniala

NAUJIENOS palaiko tisas lietuvių demokratinei grupei, jų bendrai Institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių , daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yrs mada Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

rodė! Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
epaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietui os ir ios žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airišku reikalu renesMu^.
kAINUCJA: Chlcage|» Ir Kanado|a matams — $30.00, puta’ mvtv — $1$.OO, 

trims m ė n. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose matams 
— $26.00, pusei mėty — $14^00, vienam min. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama javaity nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS.
39 So Halsted St, 

Chicago. Ū1. 60608

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

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

vDKESAS

Vytauto bažnyčia Kaune-

iš gęs jūrų teisės kursą pakeltas 
iš- * Laivyno leitenantu.

— Inž. Vai. Rudys išrinktas 
Beverly Shores Lietuvių klubo 
pirmininku, inž. Leonas Ne- 
kus — vicepirin., Rūta Arbie- 
nė — sekr., Meilutė Kulienė— 
ižd., Vytautas Kasniūnas—ko
respondentas. Klube yra virš 
70 narių.

— Antanas Rūras iš Mar
quette Parko prieš šventes at
siuntė sveikinimus su tokiu 
linkėjimu: “Ta proga linkiu 
Jums visokiariopos gerovės ir 
ištvermės lietuvybės palaiky
mo bej tėvynės Lietuvos ais- 
vinimo darbuose. Lani Naujie 
nos pasiekia kiekvieną lietu
vi. Tada sumažės nesiorientuo 
j ančių lietuvių ir bendradar- 
biautojų su okupantu skai
čius.” Dėkui už pareiškimą ir 
už $25 auką" Naujienų para
mai.

— Marija Macke viči e n ė 
Brighton Parko apylinkės 
vyko žiemos metui į Miami, 
Fla.Jos vyras Edvardas užsakė 
jai Naujienas.

— Julija Kazakaitytė, taip 
pat Dana ir Lina Didžbalytės 
iš Marquette Parko Lietuvių 
parap. mokyklos gavo konkur
sines premijas iš Talman Tau 
pymo B-vės už skaitinančius 
taupyti meniškus plakatus. 
Jos buvo pristatyti tolimes
nėms varžyboms Chicagos ir 
apylinkių apimtyje. Dana Di- 
džbalytė laimėjo 2-trą vietą ir 
§100 premiją, o jos sesutė Li
na 4-tą vietą ir §25 premiją iš 
Chicagos ir apylinkių taupy
mo bendrovių tarvbos.

— Ėrank G. Morkūnas iš 
Marquette Parko apylinkės, 
baigęs Illinois universitetą, 
1971 m. įstojo JAV Kariuome
nės taisininkų mokyklą ir bai

C1 T A SUSIVIENIJIMAS
I . LIETUVIŲ 

AMERIKOJE '

SLA

SLA

— jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. '

— didžiausia lietuviu fraternal? n ė organizacija —1 duoda gyvy
bės apdraudą ir. ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. y V •-: •

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitale,
tad jo apdrauda tikra ir saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000,00. 7

— jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. 7. r .

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCTDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUAMAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

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

Knygos bus išsiųstos, jei f 1.50 čekis art>n Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted SL. Chicago, 01. W508

/------ ------- ----------------------------------------- 'X

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŽAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapijiif tu žemėlapiu Ir p»veik>l«i« tprtic PwmrL M n ui 
gyvtntoĮus ir 1,200 lietuvliky vietovtrdživ uribc. Knypot
kaina $6.00, minklfi vi Ha Ha L

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

HELP WANTED — MALE 
Derb’ninky Reiki*

TOOL MAKERS

Design and manufacturing compa
ny of special automatic 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, Hl.

(New plant in Wheeling in 
Early 1977)

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL, ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJLMA 1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7717

BABY SITTER
Professional couple seeks a reliable 
person .to care for. 1^ yr. old child 
and do lite housework. Location: 

i 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

ŽIŪRĖKITE!
Į LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7.000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESU 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.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19.000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš S500 pajamų mėne
siui

on ,weekdays and after 9 ' TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
A. M. weekends. , • mįeg jr valgomasis. Labai patogus

■------- ■ ■ — i susisiekimas Į vakarus nuo Califor-
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

— Pranas Beinoras iš Mar
quette Parko apylinkės atsi- 

i liepė Į Naujienų platinimo va 
Į jų tapdamas metiniu prenu
meratorium, kartu paremda
mas jų pastangas £5 auka. Dė
kui. Naujasis mūsų skaityto
jas p. P. Beinoras yra veiklus 
lietuvių visuomenėje, socialus 
organizacijose bei privačiose 
draugystėse. Pagrindinę savo 
ceiklą jis yra nukreipęs į Vy
tauto Didžiojo šaulių Rinkti
nę. Jis yra gabus organizato
rius, išrenkamas j komisijas 
bei kultūrinių renginių komi
tetus. Anksčiau jis skaitė Nau 
jienas, pirkdamas paskirais nu 
meriais. Platinimo pajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo 
karnai pagal gautus pageida
vimus arba platintojų atsiųs
tus skaitytojų adresus.

— Silva Jokubilitis, Delhi- 
Ont, Canada., palaikydama 
iletuvišką spaudą ir Naujie
nų pastangas, užsisakė jas vie 
neriems metams, o jų para
mai atsiuntė penkinę. Dėkui 
už dėmėsi ir už paramą. Taip 
pat dėkui tos"puikios apylin
kės tautiečiams, kurie supa
žindina savo kaimynus ir ar
timuosius su Naujienomis ir 
turi teigiamos įtakos, giliau 
Įžvelgdami lietuvių ir paverg
tos Lietuvos reikalus. Visi lie
tuviai kviečiami susipažinti su 

. Naujienomis ir- .pareikšti savo 
asmenišką nuomonę, bei nu
sistatymą jas užsisakant

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

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.

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 šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru 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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo 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

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina S3.. Su legališko- 
mis formomis — §3.50.

Užsakvmus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St.. Chicago III. 60608.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

COMAS 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 Jr sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

★ Pasakyti tiesą siais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon-

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

frontacijos, nors dabar daug1 būtinos kiekvienam lietuviui, 
kas nori įvesti madą, kad ben-1 Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
dradarbiavimas su sovietais yra padvigubinti Naujienų skaity-i 
patriotinis aktas, paliekant su ' tojus.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
’ Chicago, 11J. 60632. Tel. Y A 7-5980

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S74 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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. V A L A N T I N A S

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Dfdslli p«»lrinklm«» 9«rat rGilts fvtlrlų prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Call Frank Zapolis 
U$ M4S6 7A l/M

GA 4-8654

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

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

metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

p*® vienintelį 
lietuvi kailininku

Chicago)© “"

NORMANĄ
rūpinimu. $8.00 

Dr. K J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, rietoje $4.00 dabar tik---------------$3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A. J. Guttan — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  T—------- $2.00

Gsllmi taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekĮ arba money orderį prk 
nurodyto! kainos pridedant 50c. persiuntimo Illaidomt.

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

>_................................. ................. - '............. ■ ......... 185 North Wab**h Areno*

ei. 263-5826 
(i»taigo«) ir 
677-8489

(boto)

— MAUJI1MOJ, CHKA90 •, ILL. — Monday, January 17, 1977 I
2nd Floor Chicago, HL 60601


