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GANDHI PALEIDŽIA POLITINIUS
KALINIUS IR PRISTABDO CENZŪRĄ

4
NEW I'ELH'L — Indijos miųisterė pirmininkė Indira Gandhi 

pradėjo pildyti pažadą sušvelninti režimą, kurs kietai pradėjo 
valdyti prieš 19 mėnesių. Ji sausio 20 įsakė paleisti iš kalėjimų 
visus politinius kalinius ir nebecenzūruoti Indijos laikraščių.

Indijos informacijos ministe
ris V. C. Shukla sako, jog atsi
sakant cenzūruoti spaudą, tiki
masi spauda prisilaikys Įsta-. 
tymų, kurie draudžia spausdin
ti straipsnius ir žinias priešiš
kas Indiros Gandhi vyriausybei.

Indijos laikraščiai neturi spaus 
dinti gandų, pletkų, šmeižtų ir 
visa įeita, kas pamintų Įstaty
mus. Taigi spaudos pareiga yra 
nenuvertinti visuomenės gyveni
mo. Spauda turi skelbti visų 
teisėtų partijų veiklą.

Politika užsiiminėję asmenys 
Indijoje buvo pradėti suiminė
ti ir be teismo laikyti kalėjime, 
Įvedus kritikos padėties stovį 
1975 m. birželio mėn. Vyriausy- 
bė nepasako kiek.tokių kalinių .žinoma, jis tegalėjo būti juoda- 
yra ir kiek jų bus paleista,

Neišmokė skaityti
COPIAGUE, N. Y. — Ameri-

Pajudins derybas 
dėl kanalo

PANAMA VITY. — Panamos 
valstybės užsienio reillilų mi
nisteris A. Boyd ir valst. sekr. 
C. R. Vance sausio 31 susitiks' 
WASHINGTONE ir aptars Pa
namos kanalo naujos sutarties 
derybų eigą. Esą, sutartyje bus 
numatyta garantijos, kad Pana
mos kanalas liktų neutralus.

kos aukštesnėse mokyklose prak- < Panamos kanalo- reikalais dėl' 
tikuojama baigusiems High _ naujos sutarties derybos yra
School, kuris prilygsta maždaug 
N. Lietuvos šešių klasių gimna
zijos kursui, išduoti 3 rūšių di
plomus. Vienas j’ų jau suteikia 
teisę stoti į universitetus, kitas 
— būti tik geru darbininku arba 
kad ir mechaniku įmonėse, o tre
čias — šiaip sau, kad skaitytu- 
meis, jog baigei High School.

Taigi, tokį trečios rūšies diplo
mą gavo ir Edwardas Donohue, 
kurs vos tegalėjo spausdintą raš- 

I tą paskaityti. Su tokiu diplomu,

prasidėjusios 1974 m.

opozicijos pranešimu, jų gali bū? 
ti virš 50-ties tūkstančių.

Gyventojų prieauglis
Amerikoje

Amerikos gyventojų surašy
mo biuras sako, kad Amerikoj’e 
gyventojų prieauglis mažėja. 
Paskutiniais šešiais metais, 1970 
—1976, JAV gyventojų priaugo 
5.6%. Tuo tarpu ankstyvesniais 
šešiais metais gyventojų padau
gėjo 6.7%. O New Yorko, 
Rhode Island ir Columbijos dis- 
trikte gyventojų net sumažėjo. 
Bet tokios Arizonos valstijoje 
gyventojų 1970-76 m. padaugėjo 
27.9%, o Illinoj aus — tik 2.

Pasak statisftikos biuro, gi
mimų skaičius mažėja dėl įsiga
lėjusio legalaus ir nelegalaus 
aborto. Buvo skaičiuota, kad šio 
šimtmečio pabaigoje J. A. Vals
tybėse bus virš 300 mil. gyven
tojų, bet dabar statistikieriai 
numato vos 260 milijonų.

1976 m. Amerikoje iš viso gy
veno 214,659,000 amerikiečių.

Inauguracijos 
monetos

WASHINGTON AS. — Prez. 
Carteris bus geresnis už Nikso- 
ną, bet prastesnis už Trumaną. 
Tai nėra Carterio gabumų įver
tinimas, bet tik prezidentinių 
inauguracinių iškilmių proga iš
leistų monetų vertė, kaip jas 
vertina numizmatikos vertelgos.

Prez. Carterio inauguracinės 
2% colio dydžio bronzinės mo
netos vertos 12 dol., o sidabrinės
— 80 dol. Prez. F. D. Roosevel- 
to 1933 m. tokio pat medaliai- 
monetos kaštuoja 850 dol. ir 
prez. D. Eisenhoverio 1963 m.
— irgi 850 dol. Gi prez. Truma- 
no — 5-6,000 dol.

šiltesnis
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:15

Edwardo tėvas visdėlto j rei
kalą kitaip pažiūrėjo. Jis, pa-

š Nestatys fabriko
SACRAMENTO, Kai.. — Dow 

Chemical Co. atisakė statyti 
cheminį 500 mil. dol. vertės fa
briką Sacramento upės pakran
tėje netoli San Francisko. Įmonės 
.statybai labai priešinosi gamtos 
mylėtojai, kurie su minėta kom
panija pešėsi 2 metus.

Dow Chemical bendrovė sa
ko, kad atsisakyti fabriką sta
tyti privertė valdžio biurokrati
ja, kuri, reikalavo gauti 60 Įvai
rių statybos leidimų, kaštavusių 
4 iml.; doL . _ :

gue mokyklų distriktui bylą, rei
kalaudamas 5 mil. dol. atlygini
mo, kad mokykla neišpildė savo 
pareigų ir neišauklėjo sūnaus 
kaip reikiant.

Mokyklos vedėjai teisinasi, 
sakydami, jog tėvai buvo įspėti, . zuotoš komunistų

-mzUcU-c™ 'Kaira* ir nakpnkti Sa

į

*$>

Idaho valstijoje, Sun Valley srityje specialistai pramoko gamin
ti dirbtiną sniegą, kad pačiužy mėgėjai vyktų pačiužinėti. Paveiksle 
matome savotiškai apsirengusią pačiužininkę Lindą Du pa r, čuo- 
žianzią tik paleistu dirbtinu sniegu. Sportininkai turį progos pačiu
žinėti, kaip ir Colorado kalnuose. _ . .

WASHINGTONE REIKALAUJA LAISVĖS

Pripažįsta, kad Kisingeris paliko 
pėdsakus JAV užsienio politikoje

WASUlNGTONA.S, D. C. — Valstybės sekretorius Cyrus R. 
Vance pasitaręs su naujai prisaikdintu prezidentu Jimmy Carte
rs, pareiškė, kad jis netolimoje ateityje planuoja skristi į Maskvą. 
Kada jis ten skilsiąs, tuo tarpu jis pasakyti negalėjęs, bet reikia 
manyti, jog tai bus apie kovo pradžią. Pirma negu kelionė į Maskvą, 
sekretorius planuoja skristi į Artimuosius Rytus, kad užtikrintų 
nuolatinę taiką visoje Artimųjų Rytų srityje.

Pakenkti Sadatui
/ .» s .. . - f. ' . . , ■ \. ■ _

KAIRAS. — Taip vadinamos 
maisto riaušės Egipte, pasak 
Egipto vyriausybės, yra organi- 

“sudeginti 
Kairą” ir pakenkti Sadatui. Kai
ro Aleksandrijos miestai susi
laukė ramybės, šimtams Egipto 
kareivių patruliuojant gatvėse.

Riaušių metu, žuvo 50 asme
nų ir kokie 700 buvo sužeista.

Kraujo spaudimas
SAN ANTONIO, 

čiai su maistu daug suvalgo 
druskos, kuri ir yra kaltininkė 
aukšto kraujo spaudimo. Tyri
nėję tą klausimą daktarai sako, 
khd amerikiečiai suvalgo virš 
normos dvigubai daugiau drus
kos.

PARYŽIUS. — Sudaranti dau- Jei būtų sumažintas druskos 
gumą prez. V. G. d’Estaingo koa- vartojimas, sumažėtų širdies li- 
licija suiro sprendžiant Pary- gomis sergančių, 
žiaus burmistro klausimą. Vie-;___
ni nori Paryžiaus burmistru iš
rinkti buvusį minister} pirminin
ką J. Chiraelą, kiti gi — pramo
nės minister} M. d’Ornano.

Koaliciją sudarančių partijų 
nesutarimas privertė net atsi
statydinti minister} O. Stirną.

kad jų sūnus Edwardas neįsten
gia mokytis, bet tėvai nekrei
pė dėmesio. O mokyklų dis- 
trikto direktorius N. P. Buscemi 
sako, jog jaunuolis gali gauti 
High School diplomą vos mokė
damas paskaityti ir šiek tiek arit 
metikes, jei jis yra labai mažų 
gabumų. Direktorius dar pri
dėjo, kad tokių atsitikimų pasi
taiko visose New Yorko valsti
jos mokyklose.

Nesutaria prancūzų 
partijos

Šaltis Floridoje
šimtmetinis šaltis Floridoje 

sušaldė vaisius, daržoves ir net 
gali pakenkti žuvims. Kažkurio
se Floridos vietose temperatūra 
krito iki 20 laipsnių Farenheito, 
arba iki minus 6.5 laipsnių Celsi
jaus. *

Prisibijoma aukštų kainų vai
sių ir daržovių produktams Ame 
rikos maisto krautuvėse. Tačiau 
vaisių ir daržovių augintojų koo
peratyvų reikalų vedėjas J. Hee- 
geris sako, kad vaisių atsargų 
yra toks didelis kiekis, jog, šal
čiui sugadinus 35% vaisių der
liaus, dar nebus juntama Flori
dos vaisių trūkumo.

Amerikie-

Kongresmanas Fr. Annunzio (dem., III.) sausio 4 d. pasiūlė 
naują rezoliuciją Atstovų Rūmuose. Joje reikalaujama, kad J. A. 
V-bės, tęsdamos Latvijos,' Lietuvos ir Estijos inkorporavimo ne
pripažinimo politiką, toliau pripažintų tų respublikų diplomatinius 
ir konsulatinius pareigūnus, kaip teisėtus tų trjų tautu atstovus 
JAV-se.

Antra, įpareigojamas JAV 
prezidentas per JAV delegaciją 
Jungt. Tautose daryti reikiamus 
žygius iškelti Jungt. Tautose 
prievartinį Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos inkorporavimą į Sov. Są
jungą ir prašyti, kad Jungt. Tau
tos pravestų investigaciją Balti
jos valstybėse, siekiant, kad iš 
jų būtų atitraukti Sov. Sąjungos 
kariuomenės daliniai, agentai ir, 
kolonistai, — kad išvežtieji gy-Į 
ventojai būtų grąžinti laisvėn, 
— kad tose valstybėse būtų pra
vestas laisvas plebiscitas ir rin
kimai Jungt. Tautų priežiūroje, 
leidžiant žmonėms laisvai išrink
ti savo vyriausybę.

Komunistai žudo 
darbininkus'

MEXICO CITY. — Meksikos 
sostinėje komunistų sąjungos’ 
agentai, dalindami statybos dar
bininkams lapelius, nušovė vieną 
statybos darbininką meksikietį, 

Į vieną dirbusį amerikietį ir vieną 
Į policininką, kai policija norėjo 
patikrinti lapelius dalijančių as
menybę.

Daugiau paramos 
farmeriams

Šiame šimtmetyje įžengus 
Baltuosius Rūmus pirmajam far 
meriui Jimmy Carteriui, tikima
si bus daugiau kreipiama dėme
sio į ūkininkų reikalus ir bėdas.

Išrinktasis prezidentas, pasak 
U. S. News and World Report, 
mano, kad vyriausybė turi, dau
giau dėmesio kreipti pagelbstint 
farmerių ekonomiją ir apsau
gant vartotojus neleidžiant stai
giai kilti maisto kainoms.-
? Prez. Carteris mano palaiky
ti aukštesnes dainas svarbes
niems javams, suteikiant ūki
ninkams priedus, paskolas ar kre 
ditus; atgaivinti buvusius valdiš
kus grūdų atsargos sandėlius; 
didinti grūdų pardavimą užsie
niui, kaip iki šiol kad buvo da
roma, tuo didinant ūkininkų pa
jamas. Taipgi Carteris mano 
perorganizuoti žemės ūkio de
partamentą.

GOP moka Mondale 
skolas

Lietuviu išgelbėtu žvdu adresai

BERLYNAS

Pabrangs švinas
LA PAZ. — Tarptautinėje švi

no konferencijoje kovo mėnesy
je Bolivijos vyriausybė, kuri tu
ri didžiausias pasaulyje švino 
kasyklas, reikalaus žymiai pa-

MINEAPOLIS. — Minesotos 
bendrovių vedėjai, kurie yra re- 
publikonai, susimetę sumoka 
viceprezidento Mondale rinkimų 
kampanijos s metu atsiradusias 
skolas. Pasak laikraščio Minnea
polis Tribune ir vyriausybės pa
reigūnų, yra visiškai legalu pri
imti pinigines dovanas skoloms 
apmokėti, susidariusioms dar 
prieš rinkimus.

James Sehlesingjr, buv.o krapo 
apsaugos sekretorius, kurį preziden
tas Fordas, Kjsingerio spaudžiamas, 
atleido ii pareigu. Prezidentas Carte- 
ris planavo kviesti Schlesingerį vi
siems energilos reikalams tvarkytu 
bet pasktinėmis dienomis siūlymą H 
skirti ČIA ištaigai tvarkyti, ėjomis 
dienomis litas klosimos patilk**.

Žinantieji adresus laisvąjį pa
saulį pasiekusių žydų, kuriuos 
lietuviai išgelbėjo nacių okupa- branginti šviną, 
cijoje, prašomi pranešti kun. J.' 
Prunskiui. Lithuanian American 
Council, 2606 West63rd St., Chi
cago, Illinois 60629. Medžiagą 
apie lietuvius, kurie gelbėjo žy- 
dus^. siųsti dr. D. Jasaičiui, 220 
N. Seventh Avenue, Mount Ver
non, N. Y. 10550.

Alto Informacija

SPROGIMAS UNIVERSITETE

PITTSBURGHAS. — Sausio 
dvidešimtą, sprogus rūsyje gazo 
tankui Pittsburgh© universiteto 
rūsyje, buvo suardyta paskaitų 
salė ir užmušta 2 asmenys; ki
ti 45 buvo sužeisti.

NEIŠSIPILDO PRANAŠYSTĖS

NEW YORKAS. — Buvo pra
našauta, kad naujai Išrinktam 
prezidentui Carteriui pradedant 

Prancūzijos valdyti Ameriką, vertybės popie- 
užsienio reikalų ministerio L. rių vertė pradėsianti kilti, bet, 
de Guiringaudo pranešimu, va- kaip tyčia, prez. Carterio inau- 
kariečiai įspėjo Sovietų Sąjun- guracijos iškilmių dieną verty- 
gą, jog komunistų pasikėsini-1 bės popieriai pradėjo kristi, 
mas Į keturių jėgų teises Ber
lyne gali pakenkti pasaulinės po
litikos detentei tarp Rytų ir Va- rijos prez. Assadas ir Libano 
karų. Ministeris sako, kad JAV, krikščionių lyderiai, S. Franjieh 
Britanija ir Prancūzija Įteikė ir P. Gemajel nutarė neleisti bė 
Maskvoje protestą dėlei paskuti- leidimo palestiniečiams užpuldi- 
nių komunistų veiksmų Berlyne, nėti Izraelį iš pietų Libano.

NICOSIA. — Sausiou 18 Si- Patricje Harris bus miesty augimo 
jr namu statybos administratorė. 
Tvirtinama, kad ji esanti gabi mote
ris ūkio (reikalams tvarkyti, moka 
gerai bereikalingas išlaidas apkarpy
ti jr vielą turtą administruoti. Ji yra 
baigusi teita* mokslus ir dirbusi dip
lomatinėje tarnyboj*. ■..

Sekr. Vance yra geriau susi
pažinęs su Artimųjų Rytų pro
blemomis. čia jis gali greičiau 
daryti sprendimus ir diktuoti 
įsakymus. Jam nereikia aiškin
ti anksčiau padarytų nutarimų 
nes daugumas jų jam gerai žino
mi, bet reikalas kiek susieina, 
kai reikia spręsti kurią nors ru
sišką problemą. Sekretorius Ki
singeris labai gerai pažino so
vietų vadų poziciją, jis bandė 
asmeniškai su jais daugelį daly
kų išaiškinti ir suprasti, tuo tar
pu naujam sekretoriui tie pokal
biai nežinomi.

Iš Maskvos ateinančios žinios 
sako, kad ir-sovietų valdžios at
stovai' keičia sovietų propagan
dos liniją. Pradžioje rusai tvir
tina, kad jie nesikiš į Amerikos 
rinkimus.- Jiems nepatiko, kad 
kas keturi metai aukštiems
Amerikos pareigūnams reikia 

eiti į rinkimus ir sustabdyti vi
sus svarbesnius pasitarimus. 
Oficialūs sovietų atstovai palai
kę gerus santykius su preziden
tu Fordu, bet, palaidi agentai 
bandė užmegzti santykius ir su 
kandidato Carterio žmonėmis. 
Kai Carteris gavo daugumą bal
sų ir buvo išrinktas krašto pre
zidentu, tai Maskva pradėjo jį 
spausti dėl nutrūkusių deiybų 
strateginių atomo ginklų reika
lu. Be sovietų propagandos, 
pats Brežnevas keliais atvejais 
pareiškė, kad jis norėsiąs susi
tikti su prezidentu Carteriu '.ir 
pasitarti įvairiais klausimais. 
Praeitą savaitę Tūloje pasaky
toje kalboje Brežnevas Carteriui 
jau patarė patvirtinti Vladivos
toke padarytą susitarimąir baig
ti reikalą. Naujai prisaikdintą 
prez. Fordą Brežnevas iškvietė 
Į Vladivostoką, kur buvo aptar
ti pagrindai strateginių atomo 
ginklų kontrolei. Dabar sovietų 
valdžia nori, kad prezidentas Car
teris susitiktų su Brežnevu ir 
pasirašytų susitarimą.

Carteris Maskvon nevažiuoja, 
bet ten vyks naujas valstybės 
sekretorius Vance. Jis pirmiau
sia bar.dys išaiškinti sovietų 
tikslus, nurodys jiems ameri
kiečių reikalavimus ir pasakys, 
ką sovietų valdžia turi padary
ti, jeigu ji nori greitos strate
ginių ginklų sutarties. Vance 
matys, ar reikalingas preziden
to Carterio susitikimas. Brežne
vas norėtų, kad naujai prisaik
dintas Amerikos prezidentas iš
kviestų patį Brežnevą į Wash- 
ingtoną, bet sekretorius Vane« 
pagal pokalbių turinį nustatyt, 
ar tokį kvietimą verta Beržnevųi 
padaryti.

— Pragos policija suėmė ar
tistą Vaclav Havel už pasiiai- 
pymą scenoje iš komunistų.



SMURTAI IR ŽIAURUMAI AiMERIKOJE
Sunku įsivaizduoti, kodėl (rantuota žmogaus teisės, tiek 

Amerikoje taip daug žiauru-'daug smurtų ir kriminalo? Ši
mo, smurto, terorUmo įr kri- tas problemas skirtingai aiški- 
minalinių nusikaltimų? Ar ga- na: ekonominė suirutė, indo- 
lėjo būti Korėjos ir Pietų Viet- ktrinacija klaidingos politinės 
namu karų pašėku? Atrodo, filosofijos, drumsčia jaunimo 
kad iš to išplaukė studentų, hi- galvas. Tačiau šalia politinių 
pių ir kitokių maištininkų tero- smurtų, miestuose epidemiškai
ristiniaji veiksmai, tariamai 
prieš “nereikalingų karų*’. Jie 
ruošė protestų demonstracijas 
teigdami, kad nėra reikalo ka
riauti už svetimų valstybių in
teresus, nes Amerikos niekas 
nepuolė. Reikia suprasti, kad 
Amerika gynė ir gina demokra
tinius. principus ir kovoja už 
žmonijos laisvę, gina nuo ko-

pasaulį.
Kurie priešinosi Vietnamo 

karui, tiesiogiai pasitarnavo ko
munistams. Sekė pasikėsinimai 
prieš JAV prezidentu bei kandi
datų gyvybę. Kėlė riaušes rinki
minių kampanijų ir konvencijų 
metu. Dėjo bombas universite
tuose, demonstravo prieš vy- 
riausvbe. lai buvo radikalinio •r *-
elemento viešas pasirodymas 
politinėje scenoje. Ameriką ap
šaukė "kapitalistiniu imperia
lizmu”, kuomet Sovietų Sąjun
ga yra didžiausia imperializmo 
troškėja, siekianti įsteigti pa
saulinę imperiją su visom žiau
rumo priemonėm.

Kai buvo apardyti “revoliu
cionierių” lizdai — Liberation 
Army, Mansono “haremas1 
kt, truputį? pasidarė

plinta sunkusis kriminalizmas. 
Kaip išaiškinti Speko nusikalti
mų, kuris 1966 m. išskerdė 8 
slauges? Pamišėlis Mansonas 
su savo mergom žudė žmones. 
Ko jie atsiekė? Kalėjimo! Yra 
tokių išsigimėlių, kurie žudo šu
nis, kates ir žmones. Areštuoti 
prisipažįsta, kad turį nesuval
domų patraukimų žudyti. Pat
ricia Hearst, turtuolių dukra, 
pradžioj pagrobta, vėlįau Susi
dėjo su banditų gauja ir užsi
traukė sau ir tėvams negarbę.

žmonės gyvena baimėje

Kriminalui yra daug priežas
čių, iš kurių šakojasi Įvairūs 
nusikaitimai. Gal būt, rasinė in
tegracija padrąsino grumtis 
mokyklose ir gatvėse. Statistika 
rodo, kad tarp juodžių daugiau 
kriminalinių nusikaltimų. Žmo
nės nakties metu bijo laukan iš
eiti. Tačiau negalima kaltę su
versti tiktai j uodžiains. žiauru
mo netrūksta ir tarp sporto. 
Pav., Miuencheno Olimpiadoje 
įvyko kruvinos žudynės. Miesto 
getuose gyveną juodžiai 60% 
daugiau padaro kriminalinių

Il

Į

. dolerių išleista apsaugai ^’veda prie suirutės i Daugelis vai 
raktams, geležinėms štangoms, k pabėga iš į ir patenka į 

tikrų bėdą: mergaites pasigau
na valkatos. Pabėgę iš namų 
vaikai savu likimą patiki ki-

>v isconsino valstija mivo sau- jUems> susidetla su tokiais 
glausiu, Kur žmones dar ramiai jr jje y. nueina klaidingais 
gyvenu, ixmar n ten uaiosi ne- vagia, nes nori valgyti,
louia, — j tampa ir baimė dide-, nes gėfkia pinigų...
ja. .xei UKiiuiuxai nesaugus, nes) užpultos moterys nukenčia, nes 
uuvo auiuKinių, Kur ihivo aP1-’pOiįcjja į tai žiūri pro pirštus, 
piestu u- lazuuyta UkimuKų s>ei-|o teisme dažnai nieko nelaimi, 
mus. luomai rodo, Kad Kruni-1 uesikremia | tokias įtaigas, 
miuaias xauai issipietęs jaunimo ,Tėvų ^yry^ vaiklis pastumia 
tarpe, net varnai užsiima tori-1 j ^eviltę, vaikąs pasijunta pasi- 
minamuais veiksmais: vanda-1
iizmu, puUegiiuais u- vaguavi- 
inu. r įsi praneša, Kad JA v sun
kusis Krmuuaias metais
paumeju iu/% tai daugiau Kri- 
unnaiiuių nusiKaitmą padaro
ma JAV. be didžiųjų miestų, 
nusiKaiumai diueja ir mažuose 
miestuose nei miesteliuose. Ta
čiau dauguma nusikaitimų nerd 
įsaišknta. liktai vienas penkta
dalis Krminalinių nusikaitimų 
buvo išaiškinta 19/o metais. 
Įdomu, kad tiktai keletas buvo 
nubausti.

Psicnoiogai aiškina, kad žiau
rumo šaknys giudi emociniame 
nesusivaldyme, keršte, net del 
menkų daiykų. I autinio broliš- 
aumo -Amerikoje nėra, ypatin

gai prisideda rasinis nesusipra- 
umas, neapykanta. Ira moti
nu, Kurios muša vaikus. Yra

elektroniniams užraktams, aliar 
mu sistemoms krautuvėse ir

metęs, neturi kam pasiskųsti, 
j kur gauti užuojautą, ko vaikas 
labiausiai nork

Kriminalinių ■ Ą nusikaltimų 
daugausia padaro jauni žmo
nės. Iš paviršiaus žiūrint, tai 
“pūvanti” visuomenė. Žemos 
doros, be atsakomybės jausmo. 
Jaunųjų bandos visur siautėja, 
net tarp savęs žudosi. Gyvena 
kerštu prieš visuomenę, prieš 
valdžią. Jeigu valdžia uždraustų 
šaunamus gudrius, tai vartotų 
peilius, o piliečiai neturėtų kuo 
gintis nuo žmogžudžių.

Sadistinis žiaurumas
Nereikia manyti, kad tiktai 

Amerika yra žiaurumo ‘pionie
rius. Romoje žmones mėtė į 
liūtų urvus ir arenas, kad žiūro
vai, patricijai turėtų iš tragedi
jos džiaugsmo... ;Jėzuitai ant

VIKTORAS VYTENTETIS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

įt ■' ' ’’’■i. ;: : - ’■ . .

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Dar reikėdavo atraportuoti ir darbo eigą, pvz-, pie
tūs gaminami, pagaminti, dalinami, ar padalinti. Ir už-,* 
baigai: “Man virtuvėje budint nieko neatsitiko’*. 0 jei
gu atsitiko, tai tas ir tas. Vėliau panašiai reikėjo rapor
tuoti ir apie vakarienės gaminimą. Karininkai tikrin
davo porcijos svorį, ragaudavo sriubą, košę ir kitus 
maisto gaminius. Tai nuo ryto iki gerokai po pietų bū
davo nuolatinis tikrinimas, tik spėk raportuoti. Bet 
vakare jau mažai kas tikrindavo, nes vakarienė nėra 
reikšmingas maisto gaiųinys. Be to, apie tą laiką (iš
skiriant pulko budintį) jau karininkai būna baigę 
tarnybą.

Virtuvėje dirbo kareiviai virėjai ir paprasti darbi-

ir nusikaitimų. Detroitas pasidarė 
ramiau, pavojingiausias miestas, — kri- 

l'oįiiiiiių disidentų buvo ir ki- minaio epidemijos džiunglės, 
tuose kraštuose^ pav. caro lai- Detroite krautuves uždaro ank- 
kais Rusijoje; jų yra Sovietų‘sti, o žmonės pasislepia namuo- 
Sąjungoje. Persekiojami inteli-jse. Per 24 valandas buvo 200 
geniai ten kovoja dėl žmogaus ‘ apiplėšimų ir nužudymų. Bend- 
teisių. Smurtai vyksta 
mųose Rytuose, Afrikoje, Airi
joje ir Pietinėje Amerikoje.

Bet kodėl Amerikoje, visokio
mis gėrybėmis pilname krašte, 
kur yra visiems žmonėms ga-

°-- | . r- - 1 - -
Arti-rai paėmus, 20 kartų daugiau

apie milijonas nevedusių moti- laužo degino tariamai “hereti- 
nų vaikų, lokių varnų pilnos kus”. Taip pat ir sporte, juo 
varnų giuoos institucijos, suda- žiauresnis, tuo populiaresnis, 
ro vaisiyuei ir visuomenei pro- į ypač kumštininkų sportas, ku

ris sukelia ūpą.' &
Seniau viešoji opinija darė 

spaudimą prieš nepadorią spau
da, cenzūra tikrino filmus. Da- 
bar laisvai-rodoma pornografi
ja, kurios pilnos t' miestų krau- 
vės. Nepadorių scenų teatrai. 
Net tokie filmai, kaip “God Fa
ther”, “Jaws” ir kt neturėtų 
būti rodomi. Hollywoodas ga
mina perdaug žiaurių filmų, nes 
publika mėgsta, kurie naikina

meilią.
naujoji Karta kitokia. Trokš

ta veiKsiuo, panašiai, Kaip darė 
--uneriKos pionieriai, kurie žū
tie maemis stumdami juos į va- 
Karus. išnašios scenos ir da
nai- urmuose rodomos — taik
ius kaunojų šaudymas, parodo, 
Kaip lengvai savo priešą pašali
na... Kita pnežasLs, tai. šeimų 
nesutiKimai, pyKtis tarp tėvų ir

Taip pat ir sporte, juo

nusikaltimų ir kituose miestuo
se padaro juodžiai. Metų bėgyje 
visame? krašte buvo nužudyta __
20,000 žmonių, tame skaičiuje i vaikų,' . alkonolis, narkotikai 
daug policininku. 31 bilijonas daugiausia neturtingųjų Lurpe, • , . < ....pvovx <į. u olixjv ao o »-j- -sąžinę, moralę ir nejučiom kra

pavojus, pavojus didesnis gatvė 
se dienos ir nakties metu, — re
zultatas.

Yra manoma, kad ta negero
vė atsirado iš bendro ekonomi
nio ir socialinio gyvenimo 
struktūros. Iš dalies pertekliaus 
ir iš dalies skurdo ir, gal būt dėl ninkai. Virėjai virdavo maistą, o darbininkai plaudavo 
politinių nesiitarimų? - 
dalis kaltės puola ant krimina
listų sindikato, — kuris dėl di
delių pelnų jaunimą nuodija 
narkotikais; iš užsienų gabena 
visokius narkotikus ir platina 
jaunimo tarpe. Narkotikų var
totojai pasidaro patys pavojin? 
giausi visuomenei, nes jie pada- - 
ro neįsivaizduojamų nusikalti
mų, jų protas ir nervai pasidaro 
nesuvaldomi.

! Teismai ir bausmės
Kriminalistas nekaltas, bet 

auka kalta. Amerikoje mažiau
sios bausmės kriminalistams. 
San Francisco didžiausias kri
minalistų miestas. Už mažus 
nusikaltoms nebaudžia/ir palei
džia sąlyginiai ant “parolės”. 
Vienintelė išeitis sustabdyti kri
minalą — bausmė, bet dažniau
sia areštuotus paleidžia į gatvę, 
nes nusikaltėliai dažnai nėra 
pilnamečiai, tokių n esiunčia į 
kalėjimą. Nukentėjusieji teis
muose dažnai nieko nelaimi. 
Kaip pav. užpuolė peiliu moterį, 
bet užpuoliką teismas paleido 
todėl, kad liudininkų nebuvo. . . . .
Wasliingtone užpuolikas peršo- to įvykio skaniai pasijuokėme, -z 
vė mergaite kuri liko paraližuo- > 
ta. Byla ilgai tęsėsi, pagaliau 
sukti advokatai atidėliojo bylą, 
kol pagaliau buvo įsinešta iš 
teismo.

Mažesnes bylas teismas labai 
greit išsprendžia. Nuteisia 3 me
tams kalėjimo, o po trijų mė
nesių jau namie. Galinga vadi- 

taryba labai

Didelė katilus ir palaikydavo virtuvėje švarą. Kaip nuolati- 
niai darbininkai, jie buvo gerokai išgudrėję, tai atvy
kęs naujokas budėti negali daug ko iš jų reikalauti. 
Nes jie turi tiek gudrybių, kad sugebės išsisukti, o 
pats visuomet liksi kaltas. Ypač nekenčia mokamiecių, 
nes jie stengias patys ir reikalauja statutiškai. eiti pa
reigas. Bet vėliau, kai jau tenka kelis kartus virtuvėje 
budėti, tai ir įsigyjama praktika.

Baigiant virtuvėje budėti įvyko juokingas įvykis. 
| Virėjas susisuko tabako suktinę ir, sėdėdamas prie ka
tilo, užsirūkė. Ruošiausi įspėti, bet nespėjau. Nepaste
bėtas į virtuvę atėjo karininkas, ir aš surikau “stok”, 
“ramiai”, pradėjau pilti raportą apie gaminamą vaka
rienę, 0 tąs kareivis, kuris rūkė, greitai metė suktinę 
ant žemės. Matyt galvojo, kad nušokęs žemyn nuo pa
aukštinimo galės ją koja užminti. ’

Bet atsitiko taip, kad suktinę numetė ne ant že
mes, o ji jam nukrito už bato aulo, ir pradėjo jo koja 
svilti. Aš karininkui raportuoju, o tas kareivis stovi 
užpakalyje karininko ir koją krato. Tai matydamas vos 
susilaikiau męsijuokęs, o karininkas nieko nežino ir ne
mato kas darosi jo užpakalyje. Bet gal jam patiko mū
sų linksma nuotaika, tai nieko neklausinėjo ir greitai 
išėjo. Tuomet tas kareivis greitai numovė batą ir nu
metė nuo kojos degantį autą. Bet viskas gerai praėjo

f j Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

17” Diagonal COLOB

fe'XL-100

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

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

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

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
I’/i years.

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

Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1,500
You can have this 15" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in T2. 
months.

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

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2]6 years.

Or With $10,000
And your mopey grows to $10,551.99 
in 1’4 years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.
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štą veda prie nusižmoginimo. 
K 96% žmonių žiūri televizijos 
-Amerikoje, tame skaičiuje pusė 
yąįkų. Vaikai daugiali laiko pra
leidžia prie televizijos, negu 
pamokų pąsiruošimui “home 
work“. Prisižiūrėję televizijoje 
žiaurių scenų, vaikai pasidaro 

; agresyvūs, tėvams nepaklusnūs, 
'per daug drąsūs, nes jauniems 
j visa tai atrodo realybė,' tikrai
i dalykas ir jų sąųujiiėje 'auga , namoji “paroles’ 
storžieviškumas, nepagarba ki-' lengvai nusikaltėlius išleidžia iš 
tiems žmonėms.

Humanistinio auklėjimo fil- 
niuose dabar beveik nėra, jeigu 
y. j, <ui tiKtai atsitkfinas daly
kas. Rimtos organizacijos ragr 
aa boikotuoti žiaurius filmus, 
nes žiaurumas pradėjo užstelbt: 
kultūringą gyvenimą. 75% 
Įmonių pasisako, kad filmuose 
per daug žiaurumo. Bet ne ten

kalėjimo. Todėl taip yra, kad 
teismai nepaiso įstatymų ,bet 
žiūri sąlygų, o paroles sistema 
yra didelė jėga, be to, biurokra- 
uja ir nizųis, Kur.e daro spaudi
mų į teismus'. “Parolės” sistema 
yra pati blogiausia Amerikoje, 
.raninalistams didelė paskata 

grįžti i gatves.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
uiAUJts on

> s PLAIN! f, U-a.iNO’3 6OC’*

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST 
m *ceo***l'9< o< Hwn your w* dwkier tk* cow o< rM rtwri. bu? lb. rrterMf you own pwn

I- ■<. rOu w, Mdww 0*0 or tto 7* % or> your M OtOMK. »qv.« UbtHrn* pwwrty for

MAJJi OFFICE: E2*5 SOUTH WESTEBM M’EMUE . CHICAGO. Uli*01$$0636 TELEPHONE: 476-7S25

AtMT«*A OFFICC 
3434 WEST MOPTW AVfMUF 
CMCAGO. tLL»*OS <«M7 
T1PNLNE 4S^3M3

Kujicnii rup. gmiiLMw o 4>r4-u

mJZkuk ihju uuiaevikų ir
Iom* Vokietijoje 2e3 Įlietais dtooes vnseiuu Kaina < uoi

yra aa u<dii cMbųjų diMnnniiiių tųsa 4ai yra Aineriknyc 
kmuncio ir paivanąi asinens istorija Knyga gauauu tūu
. t aKJ p.M KalilS 7 d Gi.

CIKAGiETEb įSkūDIIAI KOMUNISTĘ ClfTUVOJ.
Autui e uuvo vutiiuję, iraKuujc, Di u^kininimase, Kaune. Naudakiuose. 
L laipe lujc n i v uizulu dpf asjUun. M
Kalbas šAiiicjv h pamate* dju >| .XXz Yra uui,

į ar^'lu
M. SATYRfMES NOVGLiS. Genialaus rasyUjo

‘AJ .^aiyiihių nuveltų, 1^9 pAsi., kaina $2.

D Kureitu. | AfiAkuS G^L€2lNt$ UŽDANGOS. Au
imlaus paaUhumt) nęapgauna Intuiuiu u agiiprupę prupagands bėi 

viuiai him Kuygcis parašytos irjigvu gra^u aUliiimi
Prof. P. Pakarki^ KRYlIUpč^Ų VALSTYBES SANTVARKOS

BRUOŽAI. 176 p^l. dokumentuota istorinė s^idija apiė prūsų likimą.

/mot lemaite W&LI*Q UNIJOS SUKAKTUS PAMAtTftJE 
84 ps|. Kaina J1.S0.

iie if kjLj undinlak gaunami
NAUJIENOSE, |7W So- HAgSlED HCHICAGO. IU 6OO0I

anutnaent darbo arba i/isaE>nf pa Si V prižadam
*r puMgim

Pagaliau, išvirė ’ vakarienė ir ja išdalijome. Kai . ką f’ 
paruošėm. rytojaus dienai ir užrakinę. virtuvę issiskir? 
stėme'į savo kuopas. Taip baigėsi pirmoji ir galima sa
kyti paskutinioji virtuvėje budėjimo diena- Tarnau
jant Lietuvos kariuomenėje jau nereikėjo virtuvėje 
budėti. Bet tai buvo įdomi praktika, kurią dar ir da
bar gerai atsimenu. ~~ ;

Po kiek tai laiko paskelbiamas įsakymas, kad pul
ke sargybą eiti skiriama mokomoji kuopa. Ta pirmoji 
mūsą kuopos sargyba sudaroma iš pirmojo būrio. Pul
ko budėtoju paskiria vyr. Itn, J, Pūrelį, jo pavaduotoju 
vyr. psk. V. Bilinską Sargybos viršininku paskiriamas 
jaun. pskr. Beržinskas, o sargybos vedėju — šių atsimi
nimų autorius.

šeštadienyje apie 1 vai. dieną atvykome į sargybų 
ir tarnybų skirstymo aikštę. -Sargybų viršininkai gavo 

M-Šileikis slaptažodžius ir, nuėję į būstinę, pakeitėme pulko sar- 
i.gybą. Visą savo sargybą suskirstėme į tris pamainas.
Pirmoji pamaina vedama į postus. Antroji budi sargy
bos būstinėje. Trecioji, prieš išeinant į postus, ilsisi, ar 

! nakties- metu miega. Susirikiavau pirmąją pamainą ir 
kartu su buvusios sargybos vedėju išėjome pakeisti- pos
tuose stovinčius sargybinius- Jie surinko iš postų seną
ją sargybą, o aš į jų vietą pastačiau savo sargybinius.

Sugrįžęs atraportavau Viršininkui, kad sargybinius 
pastačiau į postus ir viską perėmiau tvarkoje. Vedėjas 
veda sargybinius į postus, juos pakeičia, tikrina asme
nis norinčius įeiti į saugojamą sandėly aiškina postuose 
rastus nesklandumus ir p. Visus pasikeitimus ar įvykius 
atraportuoja sargybos viršininkui. Taip pat dar pasky- 
rėme sargus, rajono patrulius ir kitas tarnybas.

Normaliai į sargybas būdavo, skiriami seni karei
viai. Naujokai be leidimų į miestą neidavo. Tai senieji 
susidraugaudavo, be leidimų išeidavo į mięstą ir vėla* 
grįždavo. Jie tik saugioje vietoje paprašydavo tvoros 
leidimo ir aplinkiniais keliais spausdavo į miestą. 0 ta 
tvora buvo apkalta lentiniais statiniais. Tai dviejų stati
nių apačioje ištraukdavo vinis ir tuomet juos buvo ga
lima praskėsti į šonus. O kai juos paleįdi, tai jie įr vėl 
atslenka į savo vieta.

(Bus daugiau)I

u /
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Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

Taupykite dabar

tiR-ijoms, kurios j parengimus 
koncertuoti Va-atką buvo pa-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos'sumos ir 
jos išėmimo. ? ' 7-

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Lietuvių visuomenei L. Valiu
kas yra žinomas, kaip Rezoliu
cijoms remti komiteto preziden- 
tas.

Protestai ir piketai prieš 
mokytoją L. Valiuką

Herald Examiner dienraštis 
sausio 11 d. išspausdino netrum
pą žinutę, kaip protestuojama 
prieš mokytoją Leonardą Valiu-

I kykloą iškeltų.
Mokyklos direktorius Richard kvietusios. 

Browing, kaip dienraštyje rašo-į 
. ma, pasakęs, jog iki šiol prieš 
‘mokytojus būdavę skundų, kad 
kuris nors jų nepakankamai mo
ko, bet prieš Leonardą Valiuką 
protestuojama, kam jis užduo-

kų ir esąs pergriežtas. Direk 
torius pastebėjęs, jog kaltini 
mai, kad elgesy su mokiniais Va 
liukas yra išdidus,.esą nepagrįs

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
gytu ’ . '

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos/ ~ ■» • ■ • ' *?

Kiek kas neišrastume remon
to darbuose kritikos, bet yra tik
ra, kad losangeliečiai lietuviai 
erdvesnės, geresnės ar patoges
nės salės, kaip kad yra Šv. Ka
zimiero parapijos salė, neturi. 
Parapijos klebonas J. Kučingis 
daug rūpesčių ir darbo turėjo 
ir turi, kad salė būtų ko geriau
sia, tad"reikia manyti, kad pa
gerinimams padalyti pabaigos 
dar nėra. Tuo tarpu ačiū už tai, 
kas gero atlikta.

J. JazmlnM, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir in tvmin nuotykiu 
surašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva, stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. >>■ ‘ •

- * • * - " -f

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
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 šhj knygų yra tinkamos dovanos i vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gaŽma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki er 
piniginę perlaidą.

254-8500 -
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

Praeitame šimtmetyje ir anksčiau lietuviai spragilais kūlė ja
vus, bet Šimtmačia pradžioje jau pradėjo naudoti kuliamąsias 
mašinas. Nepriklausomos Lietuvos laikais kuliamosios bu*o varto
jamos visame krarta. Jaunimas jau nežnojo, kuriems tikslams spra
gilai buvo daromi. < '

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-ios) ■

lietuvių kolonijos, 
nyčios, Įsteigti T." 
pasaulieuŠL. —------ , ------ ---------— — --------------- . _
Jos. Duoti dokumentai katalikišku, noeailistinių. laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. ■

Norintieji Mą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemai automobiliams pastatyti.

veikiat' Los Angeles

j gusi Stalino Kruvinojo duktė 
Kanadoje leidžiamas Tėviškės Svetlana, gyvenanti Kaliforni-

\ žinelės antrašte: “35 Students 
Protest Instructor”. Tekste ra
šoma, jog vienas mokytojas ir 
apie 35 moksleiviai piketavo Fre- 
mon. aukštesniąją mokyklą pie
tinėje Los Angeles. Protestuota 
prieš socialinių studijų instruk
torių, nežinant, kad tas mokyto
jas jau. esąs padavęs prašymą, 
kad ji iš tos mokyklos iškeltų.

Leonardas Valiukas Fremont 
mokytoje mokytojaująs jau 13 
metų. Mokyklos vadovybė ga
vusi 101 moksleivio pasirašytą 
peticiją — reikalavimą, kad mo
kytojas Valiukas būtų nušalin
tas, bet sausio 10 d., po tos pe
ticijos, mokytojas Valiukas Įtei-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozą* Daupam. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija Išleis- 
Chlcagoje 1968 matais naHes autoriaus lėnomis. Knvga dvietu da- 

tfrir Akio Wetfrnn problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
tildo švietimas Lietuvoje.

Autorius savo indyje raSo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėiimu Mandiena. drąsiai galima sakvti. Beturiu 
tauta galėtu didžhioti« ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Eurouos tautoms”.

Knvgos anie žemės tiki atrodo tik žemdirbiam* skaityti kadangi 
absoliuti Beturiu tautos dauguma (88,12%' buvo ūkininkai ir no Pa
sauli iftlaSkytu lietuviu nbsoUuti dauguma vra arba patvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku valkai. reižHa. kad M knyga bus brangi abso
liučiai Beturiu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei paražvta. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knvga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: "Dėkingas sūnus — mvIL 
tnri Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lenteUu, kaina tik $5 00 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygA pasiprima.

JŪSŲ NAMA
ERWIN J.

Pagaliau padarytas kitoks nu
tarimas. Dabar jau sekmadie
niais vėl leista knygininku į pa
rapijos kiemą įvažiuoti ir sausio 
9 d. knygos vėl buvo išdėstytos 
pardavimui. Per metų metus 
parapijos vadovybė leido kieme 
knygas pardavinėti ir dabar vėl 
sudarė palankias sąlygas knygai 
pas skaitytoją keliauti.

nęs sunaikinti šmeižtais bei me
lu, apskundė JAV imigracijos 
ir natūralizacijos įstaigai, esą 
aš dirbu rusų Saugumui. Bet 
Dievas man iki šiol padėjo: ame
rikiečių draugų ir lietuvių pa
triotu padedamas, tikiuosi, nu
galėsiu visas pinkles, ir nebūsiu 
atiduota? Lietuvos okupantui su
naikinti".

Svetlanos rūpesčiai
LOS ANGELES. — Prieš 10

1739 S. Halsted SL. CMeaco. T1L 60608. — Tet HA 1-6100

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Ntu|I»no«« ęillma ęiutf rullrlu knvgu, kuriat piouoi bef kokią 

kr vai r minta ar Untyni.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir Ivvkfu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas 367 nsl Kaina $5.

A. Pakalniškis. META! PRAEITYJE. Netolimu Ivvklu prisimini- 
x . ir laiko iwkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs

tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.
Dr ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomais, Gra-

__ Hais rir^riinis _ 826 ori. Kaina SS OO Minkytai* rirž SS
V»H. PlrWTVi SPM1I JU I iPTVIVIeKU V’MVCIJ 1STO.

PIJA. T Ona nd M*t» _ OO TrJntčtric’ ri”- 
UBaiff — 00: H dalis 225 psk įrišta
t«i« xrir$riifti<t _ W

-Henrikas Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos. anrirritv* su įdomiais nurašymais, iliu- 
straeiiomi* ir dokumentacija. 33^ nsl.. kaina ’sS.

P Keriūnat, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trim daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

JanIn* NariDrė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 uri, ___ _ . . ---------------------------

M. Gudelis. POVILAS MILERIS bingrafiios bruožai
• nusiautai ..L______ ______________ - __

Knygas užsakant rrilrfn nridėH 25 et na*fn Išlaidoms

NAUJIENOS.

le’stss, kad 
\ a-a:::a Kaip savietiatis agentas 
atkauktas į okup. Lietuvą, ne
pasitvirtino. Kur jis dabar gy
vena, neparašyta. Kalifornijoje 
yra prieš divarsą buvusi jo šei
ma. Klauseikis

Juozės Vaičiūnienės knyga -k

DAINŲ ŠVENTA LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja §2. Užsaky
kite dabar. ’ • ? - - . ; ■■ .' . - .
v ^ - Persiuntimui paštu -reikia pridėti 50 c. egzemplioriui. 1

" Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp
liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. - . . U .

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čeki arba Money 
orderi tokiu antrašu:

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

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

- - - - - - - - - ■ ■ . ---as- . , . ' ■ ' ■' -

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM bhnga.
Sekmadienjnė programa iš WJOB 1830 .AM stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose 

Programos vedėja Kazė Braždžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, 111. 60629. Tek 778-5374.

. Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktas darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

eigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
iki chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių blografi-

Kurį to Valatkos straipsnį -
I tas tinklas Amerikoje”. Jame kerių metų amžiaus .dukrelę 01- 
Valatka pasakoja it apie sa-' gą. Tur būt, norėdama suma
vę, būtent: ■ [ žinti “piktadarių” godumą Svet-

“Kai atvykau Amerikon, KGB lana viešai pranešė ir apie savo 
agentai čia jau buvo suradę dabartini turtą. Iš 2.3 milijonų 
“draugus”, kurie turi man pa- markių, kaip praneša vokiečių 

j dėti.' Bet kai pasisakiau viešai “Abendpost, kuriuos ji uždirbu- 
spaūdoje ir susirinkimuose prieš si už savo parašytas knygas, tik 
okupantą, tai tie “draugai” pra-' penktadalis belikęs.
dėjo mane šmeižti ir daryti vi-' Apie tėvą Josifą Staliną ža-'

MEMBER MES TAIP PAT

R ”! OslJS GHICAGOS
. . , 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

nter-Cfty Relocation Service *•

j>v. Kazimiero parapijos kieme 
vėl pardavinėjamos knygos

tojai galėtų pasikabinti paltus. 
Padarius apatinę. salę be vadi
namųjų “patogumų kambarių”, 
prieš valgi ar po valgid norint 
rankas nusiplauti, reikia eiti per 
kiemą, vadinamųjų “patogumu 
vietų” ieškant; moterys skun
džias!, jog modernizuotame jų 
kambaryje ne tik kad nėra stalių 
ko ar kėdėš, bet nesą nė lentynų 
kės kur rankinuką pasidėti....

Po remonto salė iškilmingai 
Virš baltų 1 atidaryta 1976 m. gruodžio 4 d. 

Buvo koncertas, prakalbos ir 
vaišės. Linksma salės atidary
mo nuotaika jau rytojaus dieną 
knygos mylėtojam pagadinta: pa 
gal naują tvarką į parapijos kie- ledinėms dovanoms, bet knygų 
mą nebeleista įvažiuoti net kny- pardavėjo nebuvo, 
gų pardavėjo Vacio Prižginto ve
žimui. Pasiūlyta, kad kur nors 
pasiparkinęs Nusineštų knygas 
į parapijos kiemą. Knygos sun
kus daiktas, tad, radęs vartus 

nu
važiavo namo. Ir tai buvo prieš-

UNIVERSAL
SAVINGS &LOAN ASSOCIATION’ 

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

TEL. 421-3070

Praeitą vasarą losangeliškėje 
lietuvių kolonijoje buvo žymios 
pksikaloėjimų temos: šv. Ka
zimiero parapijos salės remon
tas, kainavęs apie 200,000 dole
rių, ir Kazio Karužos “Viiš bal
tų debesų” kelionių aprašymas, 
spausdintas Naujienose.

Kiekvienas darbas susilaukia 
gerų ir netaip jau gerų vertini
mų, tad ir minimomis temomis 
teko girdėti įvairių sprendimų, 
įvairių nuomonių, 
debesų” kelionės aprašymas, jei 
nebus išleista knyga, kaip pra
džioje manyta tai padaryti, pa
mažu dings iš žmonių kalbų, bet 
parapijos sale organizacijos ir 
privatūs asmens (pvz., vestu
vių puotoms) ilgai naudosis, tad 
padarytasis remontas ilgai bus 
žmonių minimas, nes gyvenimo 
praktika išryškins kas gerai pa
daryta ir ko trūksta.

Daug pinigų sudėta, daug pa- ( neatidarytus, knygininkas 
gerinimų padaryta, bet vos mė
nesiui po išilmingo remontuotos kalėdinis laikotarpis, kai iš to- 
salės atidarymo girdėti nusiskun- iiau atvykę lietuviai tikėjosi nu- 
dimų, jog-nėra kambario ar kam-1 šipirkti sveikinimo kortelių 
po, kur koncertų ir balių lanky- knygų ar muzikos plokštelių ka-

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus VeronikjOs Jakušovienės. 
Realtor, vadovaujama 'lietuviška įstaiga .. ;

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

Td. 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

Esu girdėjęs iš' asmenų, pa
linkusių į bičiulystę su iš Lie
tuvos atsiųstais kompartiečiais 
ar meno žmonėmis, aiškinimą, 
jog Valatkos misija buvnsi ne- 
sekminra, išaiškinus, kad jis 
sovietinis agentas, esąs -jis at
šauktas ir grįžęs į Lietuvą.

Deja, po ilgos pertraukos Vi
dmantas Valatka vėl per lietu
vių išeivių spaudą prabilo. Gruo
džio mėnesi Darbininkas iš
spausdino Valatkos straipsnį — 
“Kaip su tom pionierių stovyk
lom?” Be kita.ko, Valatka pa- 

j pakoja, kaip jam esant sovietų 
Vidimantas Valatka vėl į agentu buvo vykdoma išeivių vi- 

.v_. . i . liojimo akcija, kad tik jie pri-
įsejO'viešumon į pažintų, kaip gera esą sovietinė-.

Prieš keletą mėtų Amerikoj! je Lietuvoje. 
atvyko Vidmantas Valatka, 
miškų inžinierius, solistas dai-1 žiburių savaitraštis taip pat joje, turi pagrįstą ar įsivaizduo- 
nininkas, buvęs sovietinės slap-• gruodyje išspausdino Vidiman->tą rūpestį; kad koks išprotėjęs 
tosios policijos agentas. Kurį to Valatkos straipsnį — “Slap-' piktadaris nepagrobtų jos pen- 
laiką jis gyveno Kalifornijoje.' tas tinklas Amerikoje”. Jame 
Yra dainavęs Los Angeles lietu
vių organizuotuose koncertuose, 
visuomenės susirinkime aiškinęs 
savo praeitį ir kalbėjęs apie gy
venimą pavergtoje Lietuvoje. 
Sakėsi Valatka, kai atvykęs į 
Ameriką, atsisakęs sovietams 
agentauti ir prisistatęs atitin
kamoms amerikiečių įstaigoms.

Jau keletą metų apie Valatką j sokias kliūtis mano gyvenime, da Svetla na savo dukrai Olgai 
nebebuvo žinių, kur jis yra, ką I žinoma, padariau ir aš klaidų, papasakoti, kai ši kiek daugiai! 

lietuvių bet niekuomet neįsivaizdavau, užaugs ir pradės pati klausti; 
tarpe buvo skleidžiamos įvairios kad Lietuvos okupanto agentai Svetlana buvo ištekėjusi už tur- 
Valatkai nenaudingos kalbos ir “Amerikoje taip vieningai vei- tingo amerikiečio, bet po kelių- 
priekaištai toms lietuvių insti-ikia. Matydami, kad negali ma- metų išsiskyrė. ■ jpr'

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

_____ ____ - ------------- _ ~_------------------------------------------------bJIIIBBIII ! II - ______  - ______'
V ,

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4-00, minkšti — S3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tus tretnlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
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Aimunzio gina Lietuvos teises

Be to, kongreso atstovas Annunrio rezoliucijoje rei- 
Ikalauja, kad Sovietų Sąjunga atšauktų visas savo karo 
I jėgas, agentus ir kolonistus- Šitokį reikalavimą jis jau 
Įkėlė prieš du metus, o dabar viską trumpai suformula
vo į aiškią teisinę formą Ir pasiūlė kongreso atstovams 
priimti tokią rezoliuciją. Jis reikalauja, kad krašto gy
ventojams, išlaisvintiems nuo bet kokios prievartos,

Protingiausios šuo
LONDONAS__ Dvylikos me

tų amžiaus šuo Tip kiekvieną 
rytą lygiai pusiau šeštos su sa
vo ponu, pieno išvežioto j u
George Joyse eina į darbą. Tipo 
darbovietė yra Lincolnshire gra. 
fystėje. čia Tipas kasdien dir
ba gerus darbus. Pieninėje jis 
savo nosimi sustumdė į vietą 
tuščias, išmazgotas pieno bon- 
kas; jis iš pienui ir kiaušiniams 

_ išvežioti vežimo savo dantimis,
sudarytoje komisijos priežiūroje. Esame tikri, kad nei atsargiai, nė vieno kiaušinio ne
vienas lietuvis, įskaitant ir didoką dalį komunistų, ku-1 sužalodamas, nunešioja kiauši- 
rie turėjo progos arčiau pažinti rusus komunistus, pasi

J V W T LU W VULP UUU k/VV nUHlUD pXltVUAVVCj

j būtų leista laisvai išsirinkti savo administracijos or
ganus. Atstovas Annunzio žino, kad šis pasiūlymas yra 
pavojingas, užtat jis įrašė svarbią pastabą, liepiančią 
bet kokį atsiklausimą pravesti tiktai Jungtinių Tautų

nių pilnus kartonus prie pirkėją 
durų ir grįždamas parneša sa-sakytų prieš bet kokį sovietų imperializmo agentų įsi- v0 Mbosui» Joyce užsakymo ra§. 

kišimą į Lietuvos reikalus. Pirmiausia turi iš Lietuvos tebus, kuriuos šeimininkės H va. 
išsikraustyti sovietų karo jėgos, policija ir kolonistai,1 karo padeda ant savo namų laip- 
tvarkantieji visus geresnės žemės sovehozus ir išsivežan- telių. “Jis yra išmintingiausias 

šuo visoje britų karalystėje”, gi- 
- ~ ria savo padėjėją Tipą jo vieš-tieji iš Lietuvos visą derlių- Vėliau atsiklausimą turėtų

pravesti ne rusai, ne komunistai, bet Jungtinių Tautų vė uždaryta. ■

nunzio šių metų sausio 4 dieną pasiūlė atstovų rūmams 
priimti dar vieną rezoliuciją, ginančią rusų pavergtos 
Lietuvos teises. Jis pritarė rezoliucijai nepripažinti so
vietų karo jėgų padaryto prievartinio Lietuvos prijun-

atstovai, kurių tarpe neturėtų būti nei vieno ruso arba 
su rusais bendradarbiaujančio kitų kraštų komunisto.,^ 
Jeigu kongresas priimtų atstovo Annunzio pasiūlymą, 31 metus vienas kitam du bro- 
tai ta rerducija būtų valstybės departamento'gairėmisJ3“X, 
Pabaltijo politikos klausimu* wein iš Gliiico^ UI.

* škotišką gimtadienio korte-

George Trautwein iš

gusį Henry Kisingeri, kviesdavo Lietuvos diplomatus, 
vietų Karo jėgų pasyvo nekreipdami joko dėmesio į sovietų diplomatų ne-’
pmo pne Sovietų Sąjungos, o dabar jis praplečia anks- b;
čiau padarytą reikalavimą. . iki šio meto. Reikia manyti, kad JAV vyriausybės pozi-'

Pirmon eilėn, kongreso atstovas patarė kongresui cjja tokia bus ir ateityje. Bet kad kartais kuriam parei-. 
priimti rezoliuciją, kuri įsakytų dabartinei vyriausybei gūnui neateitų galvon pakeisti pavergtos Lietuvos teisi-1 

jię padėtį, tai kongreso atstovas Annunzio siūlo kongre
sui priimti rezoliuciją pripažinti dabartinius atstovus, 
kad joks pareigūnas, norėdamas daryti nuolaidas, nepa

rašai skleidžia nepalankius gandus ir fabrikuotas nuo- sižadėtų atimti Pabaltijo valstybių diplomatams jų 
teisiu

Bet kongreso atstovas Frank Annunzio nesitenkina 
ivien nutarimu pripažinti Wasingtone esančius diploma-

ir toliau pripažinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplo
matinius pareigūnus teisėtais minėtų valstybių atstok 
vais. Prieš Pabaltijo valstybių diplomatus jau seniai

mones. Tie nepaprasti gandai patenka ir į amerikiečių 
spaudą. Kartais susidarydavo įspūdis, kad viena kitas že
mesnis Valstybės Departamento pareigūnas norėtų 
tiems Pabaltijo diplomatams atimti teisę atstovauti ru
sų pavergtus kraštus. Bet visos JAV administracijos ne
kreipė dėmesio į sovietų agentų pakišamas informaci
jas, pripažino veikiančius atstovus tesėtais karo metu 

• rusų pavergtų valstybių atstovais, paliko jų vardus ir 
adresus oficialiuose sąrašuose ir kviesdavo < į metinius 
renginius Babtuose Rūmuose. Praeitais metais Amerikos 
diplomatai Washngtone buvo prezidento pakviesti da
lyvauti metiniame baliuje.

Antrojo Pasaulinio karo pabaigoj prezidentas Pra
manas buvo suruošęs tokį balių Wasingtone esantiems 
užsienio diplomatams. Į minėtą balių buvo pakviesti So
vietų atstovai ir Lietuvos diplomatinio korpuso nariai 
Sovietų ambasadorius Novikovas, patyręs, kad Lietuvos 
atstovas yra pakviestas į prezidento ruošiamą balių, at
sisakė jame dalyvauti.'Tuometinis valstybės sekretorius 
Dean Acheson informuodamas prezidentą Trumaną 
apie sovietų ambasadoriaus nutarimą nedalyvauti pre
zidento ruoštame baliuje, nurodė patirtas to nedalyvavi
mo priežastis. Tada prezidentas Trumanas jam tarė:

— Pasakyk tam “novokajinui”, kad man nei šilta, 
nei šalta, ar jis dalyvaus, ar . nedalyvaus-..

Visi Amerikos prezidentai, pritariant visiems bu
vusiems valstybės sekretoriams, įskaitant ir darbą bai-

tus teisėtais pavergtų kraštų atstovais. "Jis siūlo iškelti 
bylą Sovietų Sąjungai Jungtinėse Tautose už prievarti
nį Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimą prie Sovietų 
Sąjungos. Lietuviąi niekad neturėjo progos pasisakyti, 
ar Jie. nori, ar nenori prisijungti prie Sovietų Sąjungos. 
Sovietų karo jėgos, sunaikinusios Lietuvos nepriklauso-

komunistų partijos narys Antanas Sniečkus pirmas pa
siūlė įjungti Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Kandidatus į tą 
“liaudies seimą” galėjo statyti tiktai komunistai arba! 
su jais glaudžiai dirbusieji ir okupantui parsidavusieji 
lietuviai, o ‘balsuoti” lietuviai galėjo tiktai už okupan
to. pastatytus kandidatus. “Liaudies seimas* neatstova
vo Lietuvos liaudies valios. Be to, tų “rinkimų” metu 
krašto gyventojams nebuvo pasakyta, kad bus spren
džiamas Lietuvos likimas. Jeigu jie būtų žinoję, kad ru
sai tą “liaudies seimą” panaudos nutarimui lietuviams < 
pavergti, tai net ir tokiu atveju nei vienas balsas nebū
tų paduotas už komunistų parinktus “liaudies seimo” 
atstovus. Jeigu Jungtinės Tautos pasiryžtų tikrai iš
nagrinėti, kaip tas prijungtimas buvo pravestas, tai pa
sauliui dar kartą būtų parodyta sovietinio imperializmo 
prievarta. Kerstęno komitetas jau iškėlė viešumon la
bai daug sovietų valdžios padarytų prievartos veik-

Standard FederaPs 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

ta

to you and they 
know how to 
make your

work for you.
By taking toto

• JR
your income.

' your budget and
•"I * how much interest you want to 

make, you can choose the plan that fits you 
best. Then by moving your money to Standard 
Federal you can take immediate advantage of 
our higher-than-bank interest rates.

Moving your money wiH make you money.
Standard Federal is a 67- V year- J
old community savings, and JįĖ
loan—built for the individual.
It’s a place where your money can%’ \ fiįįįF 
be safe and really pay you more..
Stop by. You’ll see why more and 
more people are coming under our wing A

Come under cxir wing.
W? care what happens to you.

SlįMD/iRD FEDERAL SAVINGS
Home Office: 4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 phone: 847-1140 

Downers Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers GroveK Illinois 60515 phone: 963-1140 
Lombard Office: 23 North Main Street, Lombard, Illinois 60148 phone: 627-1140 

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

JONAS JOKUBONIS

PAPILIEČIŲ PADAVDIAI
(Tęsinys)

Kitą šmotelį Arėjas numetė arčiau savęs.šuo,nors la
ją šmotelį Arėjas numetė arčiau savęs, šuo, nors la
bai baimingai, prisiartino ir suėdė. Po kurio laiko 
šuo, kiek įsidrąsino, paėmė ir suėdė net padėtą ša-, 
lia Arėjo duonos gabalą. Taip iš lėto jis šunelį pri
siartino ir parsivedė namo, kuriam davė Bastūno 
vardą.

Vėliau Bastūnas susidraugavo su Medinčium. 
Tėvas ir Sėlis nekreipė jokio dėmesio šuniui, bet ka
da tik žvejys pasimaišydavo arti jo, šuo visada pa
rodydavo jam savo ilgus ir švarius dantis, šuo tarna-| 
vo kaip sargas Kubilių namuose ir visi buvo juo pa
tenkinti.

Kuomet tėvas gavo laišką nuo Arėjo, šuo, užuo- 
/lęs, ant aiško jo kvapą, pradėjo gerintis prie tėvo. 
Tėvui išvažiavus, Bastūnas priartėjo prie Medinčiaus. 
Išvažiavus Medinčiui, Bastūnas pasidarė labai nera
mus. Tik alkis Bastūną privertė susidraugauti su Žve
ju. žvejo paglostymas davė Bastūnui drąsos -gerintis 
prie jo. šuo laižė žvejo rankas, lyg kad prašydamas 
atleidimo už jam rodytą neapykanta. Nuo tada Žve
jys ir Bastūnas susigyveno ir iki galo buvo geriausi 
u raugai.

žvejui pasilikus vienam tvarkyti visą ūkį, darbas 
pasidarė persunkus. Sekantieji metai atnešė ir dau
giau rūpesčių. Sumanė pavasarį išvažiuoti į miestą. 
Apie šį nusistatymą jis nieko nesakė savo samdi

niams. Dirbo kaip visada. Skirtumas buvo tik toks, 
kad jis dažnai lankėsi dvare. Dvare jis derėjosi dėl 
penkių metų nebuvimo privilegijos, kad jis galėtų po 
tiek laiko sugrįžęs vėl atgauti žemę ir namus, kaip tas 
buvo numatyta trijų metų grįžimo privilegijoje.

Kol išsiderėjo penkių metų sugrįžimo laiką, pra
ėjo visa vasara. Kai reikėjo jau rugiai sėti, tada jis pa
sakė samdiniams, kad jis ateinanti pavasarį išvažiuo-1 
ja ir pakaušė jų, ar jie nenorėtų pasisėti rugių į jau 
gatavai išdirbtą ir patręštą lauką.

— O kas mums leis tą daryti? — paklausė sam- 
diniaL

- — Aš jau esu padaręs susitarimą su dvaru, kad 
jums leistų rugius sėti. Sėklą aš jums duosiu. Jūs man ■ 
ją sugrąžinsite, kada aš sugrįšiu. j

Žiema praėjo labai greit,Atėjus pavasariui, žve
jys išpardavė visus gyvulius, įrankius bei grūdus. Pa-, 
siliko tik kas jam reikalinga buvo kelionei. Vienas I 
dalykas nedavė Žvejai ramybės, — kas daryti su se
nuoju Bastūnu. Negalima buvo jo palikti čia, kad pa
stiptų badu, bet ir nebuvo galima jo vežtis su savim. 
Beliko tik dešimt dienų iki išvažiavimo. Žibuoklė 
po pusryčių išnešusi Bastūnui maistą, pašaukė jį, bet 
šuo nepasirodė. Palikusi maistą, grįžo gryčion ir sa
ko žvejui:

— Senis Bastūnas ncalkanas, šįryt neatėjo 
ėsti. j

Priešpiet žvejys, eidamas iš dvaro namo, paste
bėjo pakrūmėje juodą daiktą. Priėjęs arčiau pamatė, 
kad tai senasis Bastūnas guli po krūmu jau nebegy
vas. Nemaloniai pasijutęs, eidamas pagalvojo, kad 
ir Bastūno klausimas išsisprendė palankiai.

i Kelionės išvakarėje abu su žmona beveik per 
į visą naktį negalėjo užmigti. Akys visai nesimerkė ir 
; tik laukė aušros, kad galėtų keltis. Nesiskubino ir 
ankstį pusryčiauti. Gaišino laiką ir tik laukė, kol at-

I sikels dvaro pareigūnai. Atėjus laikui, Žvejys pakin- 
. kė arklį, užkalė paskutinį gryčios langą ir duris, abu 
’ susėdo į vežėčias ir nuvažiavo prie sodybos vartų. 
Žvejys išlipęs atkėlė vartus, pravedė pro juos arklį, 
vėl užkėlęs vartus nuvažiavo dvaro link. Truputį pa
važiavus Žibuoklė ir sako žvejui:

— Ar tu žinai ką? Man labai liūdna išvažiuoti. 
Kitus mes išleidome palydėdami iki vartų, juos at
kaldavome, atsisveikindavome, o Bastūnas palydė
davo iki galo. Mes gi išvažiuodami neturime su kuo 
atsisveikinti, niekas mūsų nepalydi, O' senas Bastū
nas guli negyvas po krūmu visų apleistas. Ar tai ne
liūdna? — ir ašaros riedėjo abiems per veidus. į

Jiems baigiant privažiuoti prie dvaro, žibuoklė 
įspėjo Žvejį, kad ir jis nusišluostytų ašaras, kitaip! 
dvariškiai pamanys, kad verkiame išvažiuodami. t

Žemės administracijos name Žvejys rado parei
gūną, besėdintį prie stalo ir tvarkanU popierius. Pa
reigūnas, paėmęs žemės dokumentus, surašė kas rei
kia ir padavė Kubiliui į rankas, linkėdamas laimės ir j 
sėkmės, žvejys, sėdęs į vežėčias šalia žibuoklės, išva
žiavo ilgai kelionei, tuo lyg ir užbaigdami arti dvi
dešimtmečio Kubilių šeimos istoriją prie Papilio.

DEGĖSIŲ SODYBA
**■'’!% paskutinio Kubiliaus išvažiavimo, porą me-l 

tų žmonės neprašė leisti jų sodybose apsigyventi.

Trečiais metais pasipylė prašymai, žmonės buvo 
^girdėję apie trijų metų sugrįžimo laiką, kad ne
praradus žemės privilegijų, bet jie nežinojo, kad. 
Žvejys Kubilius buvo išsiderėjęs penkerių metų su
grįžimo laiką. J prašymus dvaro pareigūnai vis at
sakydavo: “Kai praeis sugrįžimo laikas, duosime 
jums žinoti” Praėjus trijų metų laikui, žmonės ne
teko kantrybės. Pradėjo piktai kalbėti apie dvaro 
sulaužytus prižadus.

Kevirtais metais po .Kubilių palikimo sodybos, 
apie birželio vidurį, vieną vakarą užėjo didelė per
kūnija. Rodėsi, kad visą žemę žaibai sumaišys. 
Dtidefis perkūnijos 'siautimas uždegė Kubilių .kloji
mą, kuris stovėjo atokiau nuo kitų trobesių. Kloji
mas buvo sunaikinta, — sudegė stogas ir išdegė vi
sas vidus. Smarkiam lietui lyjant, išliko kai kurios, 
nors gerokai apdegusios, sienos.

Tuojau prasidėjo kaltinimų kalbos. Ypatingai bu
vo kaltinami tie, kurie buvo prasitarę, kad reikėtų pa
status sudeginti. Netrukus kaltinimai liovėsi. Dvare* 
nekreipė jokio dėmesio į tą įvykį Ir viskas nusirami
no. Rugpjūčio pradžioje vėl užėjo panaši perkūnija 
tiesiog iš vakarų. Prie Kubilių sodybos perkūnija jau 
buvo aprimusi. Praėjus lietaus šturmui, po keletas mi
nučių, užsiliepsnojo žvejo Kubiliaus gryčią Pučiant vė
jui iš vakarų, bematant užsiliepsnojo visi pastatai Ant 
rytojaus stūksojo liūdnas degėsių vaizdas, iš kurių kur- 
nekur dar rūko dūmai.

(Bus daugiau)

— NAUJIENOS, CHICAGO $, ILL.— Satvrdty, January 12. 1977
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sakė, kad skiepijimo nuo HauHg 
slogos programa nebus atnaujin-
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3907 West 103 rd Street 
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MOVING
Apdrausti, parkraustym** 

ii (vairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

teėjusi te spaudus u* galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
ga ryti įtekus į kraštu politiką. 1U2 psL Kaina f 1.50.

Pranešimai buvo, kad objek
tas trečiadieni nukrito Į kūdrą 
(prūdą) ūkininko William Mc
Carthy farmoje, kur jis nu
grimzdo dumble ir trijų pėdų 
vandenyje po ledu.

Dorothy McCarthy, kuri su 
savo vyru William yra tos far- 
mos savininkė, pasakė:

“Aš stačiai nežinau kas da-

ŠVENTO RASTO PAMC!t*M.».l T PUSKIHĮMJl
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

dijų Centro direktorius, prane
šė The Tribune, kad jo įstaiga 
tą incidentą tyrinėja. Kiti to 
Centro tarnautojai sakė, kad 
gauta mažiausiai 75 pranešimai 
apie tą Wakefieldo incidentą. 
“Arba ten buvo meteoras arba

rūšies nepatogumą 
mes patys 

nupiginame žmogaus gyvybę.

— LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO me
tinis nariu susirinkimas Įvyks sekma
dieni, sausio 23 d. 1:00 vai. po pietų, 
Jono Stiteiio salėje. 4346 So. Califor
nia Ave. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug reikalu aptarti ir jau 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės.

Rąžė Didžgalvis, rast.

mirė po ilgos ligos Morago, Kalifornijoje, sausio 5 d. 1977 m.
Laidotuvės buvo sausio 13 d. Berkeley, Cal.

ANTANAS M. PHILLIPS 
1U1V1AC IK LAŲKIftAS LAJBAAAUbUAS

330/ So. LilbANlCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

WfcS) O4rd OlKfcfcl
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Tarp pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drrshiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

TeL 499-1318

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius. 
1938 S-Manheim RcL,Westchester, UI 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeLz 562-2727 arba 562-2728 _

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J#/ 2533 W. 71st Street
K Z> Telef.:GRovehill 6-2345-8

I7-MECTAI BERAŠČIAI
JAV Edukacijos (švietimo) 

įstaigai pateiktoje apžvalgoje 
pasakyta, kad arti 42 nuošimčių 
septyniolikamečių juodukų yra 
kaip ir beraščiai, tuo tarpu kai 
septyniolikamečių baltaodžių be
raščių rasta tik 8 nuošimčiai ir 
įvairių kitokių rasių apie 13 nuo
šimčių.

Tokia statistika padaryta iš
tyrus 17-meėių 4,200 jaunuolių. 
Kai kuriose vietose, ypatingai že
mo “godoekononainio gyvenimo 
sektoriuose (Mnypuose) beraš
čiu (illiterate) iš. kiekvienų pen-

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
j*' ^RTHOPEUAS-PROTEZiSTAS
& Y Aparatai - Pr-tezai, Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms
I (Arch Supports) ir 11.

V»L; 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
ZKSO west 63rd St., Chicago. III. 6062V

, r***G Pfi aspect €-5084

už ir prieš skiepijimą visi klau
simai. Cooper, kurs naujai val
džiai perimant pareigas pasitrau
kia, pareiškė, kad jis patars ša
rvo vietą užimančiam pareigū
nui nuodugniai ir visapusiškai 
viešai išdiskutuoti tą labai kon
troversinį klausimą, — nuo kiau
lių slogos skiepijimą.

CKKKMU3I TmAl

MOVING
Leidimai — Pilno apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i £ R t N Al

Tol. WA 5-6063

BUTKUS - VASAITIS
14AC So< 5Ulh Ave^ Cicero, I1L Pitone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CAUFOHN1A AVE. Phone: LAfayette 3-35JZ

SOPHIE BARČUSI
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii W0PA,

1490 kiL A. M. ,

Liotuvip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telaf.; HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

• Romos imperatoriaus Alek
sandro Severus motina Julija 
Manaeja įsakė visoms savo sta
tuloms uždėti dirbtinus plaukus 
—parikus ir nustatytu laiku 
juos pakeisti naujais. '

REZ.: GI 6-0873

DR. W.EIS1N-EISLVAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susi turimu, Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RFpublk 7-1214
2314 WEST 23rd PLACE Virgin!.! 7-6675
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. 874-4413

r«ML Mt MW
DR. ANNA BAU UN AS

AKIŲ AUSŲ. NOSIES, 
IR GbAXLtS LIGOS

2858 W. 63rd Strwt

valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
A K USE R URA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 54446 
, Priima ligonius pagal susuanma 
<ei neatsiliepia, skambinti 374-8%4.

DĖL ^KIAULIŲ SLOGOS” 
DISKUSIJOS TĘSIAMOS 

WASHINGTONAS. — Aukš-

INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Cantar 

8f«0 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

nuomone Gary Gilmore turi būti 
sušaudytas ar ne T’ gavo sekan
tį atsakymą:

Turi būti sušaudytas 71%.
Neturi būti (sušaudytas) 19%.
Be nusistatymo 10%.
Gilmorės ekzekucija buvo pir

moji dešimties metų bėgyje. Da
bar Mirtininkų Eilėje (on Death 
Row) 422 nuteistųjų mirties 
bausme laukia savo eilės ir Gil
morės ekzekucija gali patapti 
mirties bausmės istorinio posū- dyti’ 
kfo punktu Jungtinėse Valsty- van den Haag pridūrė 
bėse. Harris Survey ir čia turi asmuo yra tikras, kad už atė- 
patirtą publikos nuomonę: 58.mimą kitam gyvybės jis turės 
prieš 28 nuošimčių apklaustųjų mažesnės 
yra nuomonės, kad tie kaliniai, (gyventi kalėjime) 
kai bus savo gynybai išsėmę vi-

"Turėdami did) Kunigą Dievo narnama, artinkimės tikra iirdimi, 
pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas ii ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogių. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę sąvo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tane”

Visi žino, k«d mirtis yra S*un b paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66ti> STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RATTO TYRINĖTOJAI

policijos departamente atsaky
mas buvo “no comment” ir pa
tarta, kreiptis į New Hampshire 
general .prokuroro įstaigą, kur 
gen. prokuroro padėjėjas Tho- labai sofistikuotais instrumen- 
mas Rath atsakė, kad jo Įstaiga tais ištyrus, buvo rasta šimtus 
Concorde pranešimą tyrinėja, įtartų didesnis radioaktyvumas 
bet atsisakė daugiau komentuo- į negu būna toli padarytos atomi- 
ti. nės bomboj sprogimo krituliuo-

- UODČSIO VALANDOJ į
'« Seekilt R

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIRCKTORIAI I

W45 So Westen Ave. Air Conditioned Chapel nil 

REpublic 7-8600-8601 
i«- kxtb xrv®» Utose «l«»so raadae topK&S »«*■ W

Riiygix. ous tetijjstys, jei J1..V) čekis arba Money Orderis 
Lus pasiųstas tokiu adresu:

’ naujienos,
1739 Sn Halaled Sti. Chicago, (11. 6O60S

liudininkai, kurie prašė jų 
pavardžių neskelbti, pasakoja 
matę tyrame tos kūdros lede 

japiex trijų pėdų platumo skylę 
US'‘ ir galėję matyti kažkokį juodą 

objektą grimstaatį į dumblą kuį 
droš dugne.

I ■ -----

Liudininkų teigimu radiaciją

STEPONAS TRINKUS
- / j - .

Mirė 1977 m. sausio 21 ±, 2:00 vai. ryto sulaukęs 62 metus amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Kėdainių aps., Sėtos vals., UžbaEų kaime.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: žęiona Antanina, pagal tėvus Ambrasaitė, duktė 

Laima, sūnus Victor, jo žmona Virginia, ir kiti giminės, draugai bei Pa
žįstami. Lietuvoj liko brolis ir sesuo.

x šeštadienį, 4:00' vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

Pirmadienį, sausio 24 d. 9:00 vai ryto bus lydimas iš koplyčios 
į šv. P. Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laido 
jamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Stepono Trinkaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL 737-8600.

K, A. V. JUČAS
489-4441 561-46D5

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
<OO2 N. WESTERN AVE. 
521« N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakoma* 12 vai.

ŪK. f kAWK HfcXKAS 
optometristas 

kalba uetuviškaj
U39 w rišt St. — TeL 737-5149 
’įsnna eitis. Fntaikja akuiius ir 

contact tenses’
'• 91XSI nusiiarc’w lįždarstp rrc^

Ekzekucija mormonų mieste 
parodė visuomenės nuomonę

Amerikos žmonės 71 nuošim- sas legates apeliacijas, turi būti 
čiu prieš 19 paraškė savo nuo-1 egzekutuoti.
monę, kad žmogžudys Garry Vienintelė gyventojų grupė, 
Mark Gilmore, kurs apiplėšda-’kuri priešinga tokiai nuomonei 
mas nužudė du žmonės, privalo t ir yra opozicijoje prieš mirties 
atsiteisti akis už. akį, tai yra,bausmę 49 prieš 25 nuošimčiais 
atsilyginti gyvybe už gyvybę, ‘yra negrai.

Populiari viešosios nuomonės žurnalo U. S. News and World 
tyrimo institucija Harris Sur-I Report 1976 m. balandžio 19 d. 
vey tarp praėjusių metų gruo- ’paklaustas “Dėl ko esate mirties 
džio 17 ir 23 dienos į pravestą i bausmės šalininkas?” New Yor- 
jvairių srovių ir pažiūrų šno-įko universiteto profesorius psi- 
nių apklausinėjimą “Ar Jūsų choanalistas Ernest van den 

Haag atsakė: “Kai kurioms kri
minalo rūšims jį (mirties baus
mė) yra būtina (indispensable). 
Taigi: federaliniai kalėjimai da
bar turi apsaugoje žmogų, nu
teistą visam amžiui kalėjimu, 
kurs — būdamas kalėjime tri
mis skirtingais atvejais nužudė 
dar tris žmones — du kalėjimo 
sargus ir vieną kalinį. Kitos 
bausmės nebėrą, kokią jis. ga
lėtų papildomai gauti. Rezulta
te, jis turi leidimą (license) žu- 

Baigdamas profesorius 
‘Syki

Vėlesni matavimai rodė tik 
normalią radiaciją, bet kai ku
rių pareigūnų nuomone radiacija 
gali būti pristabdyta objektui 

j nugrimzdus į dumblą ir kūdros 
pralaužtam ledui vėl užšalus.

Kai kurie to 1,400 gyventojų 
miestelio piliečiai sakė,. kad 
jiems patarta to incidento ne- 

valst. general prokuroro asis- diskutuoti. (b. d.)
tento perspėjimą ramiai laikytis.' J. Pr.
Jie mums pasakė, kad greičiau
sia ten nieko ypatingo nėra, bet 

..arkliams verčiau iš to prūdo ne
leisti gerti”.

j Washingtone, Pentagono pra- 
nešėjas pasakė, kad vienintelė 
žinia, kokią jie gavo, yrą kad 
New Hampshire Tautinė Gvar
dija paklausė šiaurės Amerikos 
Oro Apsaugos Komandos, ar tik
rai toje srityje koks dirbtinas 
satelitas iš orbitos toje vietoje 
yra nukritęs. '\

“Niekas, kiek federalinė val
džia žino, iš orbitos toje srityje 
nenukrito”, atsakyta Pentago
ne. Apsaugos departamentas čia 
neturi nieko bendro, bet tai ne
reiškia kad negali turėti vėliau”. 

Administracijos žiniomis. Wa
shingtone, New’ Hampshire Tau
tinė Gvardija planuoja ketvir
tadienį tą kūdrą nusausinti.

Evans tone (Chicagos šiauri
niame priemiestyje) Dr. J. Al
lan Hynek, UFO (Nežinomų 
Skraidančių Objektų, NSO) StiK

Chicago Tribune šiomis dieno- 
;miš trijų skilčių antrašte “Town 
ągcg over UFO mystery” pa
skelbė kaip sensacijų pranešimą 

: iš Wakefield, New Hampshire, 
: kad šio mažo miestelio pietinia
me New Hampshire valstijos ga
le .gyventoj ai labai sujaudinti ži- kas nors baisiai keista” (“damn 
nios, kad kažkoks-labai radioak-' strange”) pasakė Hynek. “Aš 

, tyvus objektas iš dangaus nu-; negaliu suprasti tos rūšies pa- 
[ krito į kūdrą Maine valstijos slapčių”. 

-• pasienyje. Tos kūdros savihin- 
4 kė perspėjo, kad kažkoks val
džios pareigūnas Kepęs jai lai- 
-kytis ramiai -(^to'keep quiet”)

SU5 tfORAS SgBUTIM
INKSTŲ, PUSLES IR ' "

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREgT 

Vai.: an»?ad. nuo 1—4 po pietų. 
ketVHtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso folefu 776-2880 
Nauju rvz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3®ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofise*; 2652 WEST S9th STREET 

TaL: PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vat. sestadie- 
aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu Isikn 

pagal susitarime.



Ave,. Chicago,;m. 6O629.'Tele- 
fonas (312) (Pr.)

_  švento Rašto seminaras 
šeštadienį, sausio 29 dieną, 6:30 

— St. Rudokas iš Marquette • vai. vak. Lietuvių Koplyčioje, 
trko apylinkės, ieškodamas; 3( i8 \\ 8.1 Si. (83 ir Southwest 

tiesos ir teisingos informacijos, 
prieš metus užsisakė Naujie
nas. Užvakar jis atvyko į redak
ciją, pareiškė visiška pritarimų j mši 
vedamam darbui, pratęsė pre
numerata ir įteikė $20 Mašinų 
fondui. Dėkui už vizitą, palan
kius pareiškimus ir už auką.

— Louis Kishkūnas, Denver 
miesto mokyklų s upe r intendan
tas, buvo Colorado Wright 
Brothers fondo svečius ir kalbė
tojas. Savo kalboje jis pagyrė 
fondo pastangas populiarinti 
aviacijos programas tarp jau
nučių ir palaikė modelių gamy
bą bei jų skraidymo varžybas 
mokyklose. L. Kishkūno nuo
monę ir pareiškimus su jo nuo
trauka išspausdino Denver Post 
dienraštis kalėdinėje laidoje.

— New Yorko ir New Jersey 
lietuvių komitetas sklypų pirki
mo reikalu Sunny Hills, Flori
doje, įsikūrė korporacija — Lit
huanian Unity Corp., per kurią 
bus padedama visiems Ameri
kos lietuviams nusipirkti skly
pus bei įkurti Sunny Hills lietu
viška koloniją. Apie 50 lietuvių 
skrenda iš New Yorko apžiūrėti 
Sunny Hills sausio 29, 30 irimas prasidės 5-tą valandą, va- 

. 31 d., o Chicagos lietuviai va- karienė prasidės O-tą valandą.’ 
žinos automobiliais. Chicagoje Bus pagerbta Lietuvos genera- 
tą korporaciją atstovauja Ma- lįnė konsule Juzė Daužvardie- 
rijūs Kiela, 6557 So. Talman nė. Bus meninė programa ir

šokiai. Įėjimas asmeniui 15 do — CMcages Miesto Kolegijų 
lemu Visi lietuviai kviečiami va<U>vybė ..praneša, kad $uto 
dalyvauti. Dėl vielų skambinti niechanikai, elektrikai, šveisuo 
Jonui Evans, RE 7-HWW, arba tojai, median i k os technikai, vi- 
Algirdui Brarioi, 598-6193, arba so 18 pramonės specialybių as- 
Emilijai Pakalniškienei, menys, gali įsigyti kolegijos 
Pit 6-5189. (Pr.) mokslo laipsnį savo specialybė-
_ Helen Jakubonienė, praei-k Keikia užsiregislruoli egza- 
. ketvirtadieni minėio «avo 81 ,*>«nan* vasario 2a d. Infor-

HELP WANTED MALE 
DarbLainky Reikia

Namei, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTRICAL DESIGNERS

Electrical checker designer with 5 
to 10 years experience in heavy in
dustrial design of control and power 
distribution, checking and designing 
of physical, wiring and schematic 
diagrams.

Top salary with growing firm

Sand resume to:

A. J. SARIC ENG^ INC 
27 EL Monroe 

CHICAGO. ILL 60603
HELP WANTED — FEMALE

Darbininkiy reikia

Hwy.), mūsų tautiečiai, grįžę 
iš kelionės po Izraelį, rodys 
skaidres ir pasakos savo asme- tą ketvirtadienį minėjo savo 81 

ką patyrimą vaikštant vieto- gimtadienį, šiaip ji yra budri, 
se, kur Kristus prieš 2,000 metų seka visuomenį lietuvių gyve- 
vaikščiojo, aplinkui pu visus i ninią, bet jos sveikata pradėjo 
miestus ir kaimus, mokydamas; truputį silpnėti, kojos nebeklau- 
jų sinagogose ir skelbdamas ■ so, kaip anksčiau klausydavo. 
Karalystės Evangeliją bei gydy- Uosius kojas dabar pavaduoja 
damas visokią* ligą ir visokią josios vyras Jonas Jakubonis, 
negalią. Vėliau kavutė ir drau-jkuris visą laiką jai padeda ir 
giškas bendravimas krikšionių {stiprina viltį sustiprinti kojas.

1 — Algirdas J. Kasulaitis pa
kviestas pagrindiniu kalbėtoju 
pristatant dr K. Jurgėlos knygą 
‘The Outpost of Freedom” va
sario 6 d. 11:30 jval. ryto Kleve- 
lando naujosios Lietuvių para
pijos salėje. Ruošia Kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopa.

— Lietuvių Tautinių kapinių į 
metinis sklypų savininkų susi
rinkimas įvyks šių metų sausio 
30 d., 1:30 vai. po pietų Dariaus 
Girėno salėje. Valdyba infor
muos apie atliktus darbus ir 
svarstys įvairius kapinių gerini
mo ir gražinimo reikalus. Visi 
sklypų savininkai privalo susi
rinkime dalyvauti.

— Varpo redakt. Antanas Ku- 
čys kalbės Cicero lietuvių Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jime vasario 6 d. Prasidės 10:30 
vai. ryto pamaldomis šv. Anta
no parap. bažnyčioje, o po pa
maldų bus minėjimas parapijos 
salėje. Programoje dalyvaus so
listės Naureckaitės. Minėjimą 
ruošia Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius.

tarpe. Maloniai, kviečiame lietumi 
vių visuomenę atsilankyti. Įėji
mas veltui. Teiraukitės pas p. 
V. A. Ciba, tel.: 735-4048. (Pr.)

— Lietuvos šaulių Sąjungos

maeijos teikiamos lel. 269-8180.
— Dr* Balčiūno vadovauja

mas Lietuvių komitetas Ameri
kos 200 metų sukakčiai pami
nėti šių metų vasario 3 dieną 
šaulių salėj ruošia banketą. Vi-^ 
si privalėtą Apsirūpinti tikėtais 
iš aukšte, kad vėliau neliktų be 
vietos. Geriausia kreiptis į A. 
Rusienę, T016 Linden St., Bell
wood, Ill. 60101.

EXPERIENCED SEWER 
NO ENGLISH NECESSARY 

4316 N. Elston Ave. 
Call 588-4472

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS Į .

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

dr. K. Jurgėlos knyga “Lithua
nia: the outpost of Freedom” 
jau platinama. Užsisakant paštu 
kaina $10.60. Čekius siųsti cv 
iždininkui: Stasys Bernatavi
čius 1513 So. 48th Court Cicero, 
111. 60650. Knyga vertinga — 
įsigj’kite. (Pr.)

—Lietuvos Prisiminimu ban
ketas, Čikagos vyčiu ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybei pa
minėti, bus vasario 6-tą Mar
tinique salėje. Svečių susipazini-

— Chicagos Medžiotoją-Meš- 
keriotoją klubas kviečia visus į 
žvėrienos Balią, kuris pyks sau 
šio 29 d-, šeštadienį, 7 vai. vak. 
šaulių namuose, 2417 W, 43 St. 
Gros Ramonio orkestras. Įėji
mas, šalta ir karšta vakarienė 
$8. Razervaicijoms tel. 247-113T 
arba 523-4465. (Pr.)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbinlnky ir Darbininkiy

ASSEMBLY

CRANE SAVINGS and Loan Association

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susi vienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoje Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie ^grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams—• tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-filUd (Prh

Progressive company located on 
Northwest side of Chicago has 
mediate opening in the above area 
for an individual with a minimum of 
3 to 5 years experience. Only appli
cants .who are self-starters and ag
gressive need apply.

We offer excellent salary and op
portunities for the right individual, 
plus a competitive fringe benefit pro
gram.

Can

Equal

JtWf

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-IXJ83
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

7
fįf Mokama 4 metų r 1 Mokama 1 metų
TU Certifikatams. Ig /2 Certifikatams.

Mažiausia $5,000 ■■ Mažiausia $1,000
ar daugiau. ar-daugiau.

51A 0/ ON INVESTMENT 
/^ ACCOUNTS

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MČNEŠIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 
dieniais 9:00 ryto 
daryta.

12:00 dienos. Trečiadieniais uz-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Heraet mėjo 60 meti;. Minint tą iokaktį. gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės ižIDdmul del
biamas Naujiem: platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai atovf Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamoa ir nesidėdamof I sandėrius su okupantais ar Ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendras Institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada- Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujiem? vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
rirelbdama platinimo vaju kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaftae.
KAINUOJA: Chleago|a Ir Kanadoje metama — $30.00, pašei mėty — $15.00, 

trims mėn. — $350, vienam men, $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14^0, vienam mėn. — $250. Užrienluo- 
S4 — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savilty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

' NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, DI. 60608

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

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokią ^įpareigojimą.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

HELP WANTED HELP WANTED

i IMMEDIATE OPPORTUNITIES 
AVAILABLE WITH 

UNITED ASBESTOS
Employment opportunities are available in our new 
mining and milling plant in Matachewan, Northern 
Ontario. • immediate openings Available for the 
following positions

\ CHIEF ELECTRICIAN
[Must be a licensed electrician with a varied working 
[background and experience in the following areąs 
[‘Industrial Electrical Work 
‘Automotive Maintenance 
‘Construction and Modification e 
Preference will be given to those with a mining 
background,, although others will be given complete 
consideration.

ELECTRICIAN
Construction or industrial experience. Fabricate by 
print or sketch . < [

MAINTENANCE PLANNER
As part of your job you will be responsible for the 
following duties. To implement practical and workable 
maintenance planning systems. To set up a 
preventative maintenance system including 
equipment history. To supervise and follow up the day 
[to day and long term planning operations for a work 
force of approximately 75 maintenance employees. To 
work in close cooperation with both maintenance and 
production supervision with the goal of improving pint 
availability and reduction of maintenance cost.
This position is on a general foreman level and reports 
directly to the maintenance superintendent. The 
incumbent should havea sound technical background 
preferably journeyman status in one of the mechanical 
trades. Supervisory experience in the mining industry 
and previous planning experience is essential.
This new open-pit operation is location in Matachewan 
(55 miles from Kirkland Lake) in an excellent fishing I 
and hunting area. Our employees enjoy good I 
competitive wages, a good benefits program and an I 
outstanding HOME OWNERSHIP POLICY.
Please send resume with salary expectations to:

MR. WM. E. FISHER 4
United
Asbestos 
inc.

P.O. Box 99
Matachewan, Ontario* POK 1M0

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKOJI PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo 
gyventojus ir gamt'. 1,200 lietuviškų vietovardžių 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

senut Jo 
Knygos

1739 So. Halsted SL, Chicago, DI. 60608

the 
im-

for cqnfidential interview 
(312) 227-7222

Opportunity Employer M/F

MAINTENANCE
2nd SHIFT

Immediate openings for skilled elec
trical / mechanical individuals in a 
growing facility located on the 
Northwest side of Chicago. Must be 
experienced in repairing, trouble
shooting. and installation of electric- 
al/mechanical equipment.

• Excellent. Starting Salary
• All Company Benefits

ACME FRAME PRODUCTS. INC.

2622 N. Pulaski Road

(312) 227-7222

Equal Opportunity Employer M/F

RENTING IN GENERAL

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

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas, I vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878.

žI C Re KITE!

r DIDŽIULIS gražiausias 2 butu mų- 
‘ ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytąs. įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5 500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI. GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedu. Sausu pušy beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

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

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 ankstų mūras Ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
jtMaigūną uz, aixvcuuai met- a-
žą. tiesiog stebuklingą, kaina. Labai (Ugonm^s ^1^us-

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. S8.500 pajamų. Vertas $50,000.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadieni 1 — 4 vai. popiet 

7237 So. TALMAN AVĖ.
3 miegamų mūro bungalow.

BUDRAITIS Realty, Tek 767-0600

NEPAPRASTAS BARGEN AS 
Užmiestyje gyvenąs savininkas nori j 
greit parduoti ir laukia pasiūlymo. I 
Paimkite bargeną už stebėtinai ma-1 

gražus 2 aukštu geltonu plytų mūras j 
su 7 butais. $11,520 metiniu pajamų 
labai žemomis nuomomis. Tai yra ga
limybė tapti turtingu šiuo labai len
gvu būdu. Paimkite ta stebuklingą 
bargeną. Skambinkite Michaels tuo
jau. Tel. 254-8500.

REAL ESTATE

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.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

IŠNOMOJAM.4S 4 kambarių butas 
tik suaugusiems. 3246 S. Emerald. 
Telefonuoti 842-1455.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lako)

Dažo namus Iš lauko Ir Ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

— R. VILIAUS Poezijos kny-, 
ga VAKARŲ VĖJAI 110 psL 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.

(Sk.)

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampai

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE;

Chicago, m, 60609 Tel. VI 7-3447

Call Frank Zapolis 
US H4S6 "M 3/i80CS

GA 4-8654

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

TAISAU NAMUS - 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: .
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. ’

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 '
DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio. 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

ALAU RA I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad et., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NORETKTENft _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-2787 
Dldallt patlrlnklmat garo* rOllas Ivairfy prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussan — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liepiančius 1905 

metų (vykias, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. .   $8.00rflpinimą.  ___ _ ——---------------------------------------------

Pr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik-----------------------------------------

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europa {spūdžiai. Dabar tik________ —

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus 6ak| arba money orderi, prie
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

-

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

$100

$2.00

MAlMlIMOt, CHICAGO «, HA,*— Janvary 22, 1977

| A. T V E R A S
I LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941
t _________  _ . --

M. š I M K U S 
Notary Public 

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

i žyma i ir kitoki blankai

Didžiausias kailhj 
pasirinkimas

pe.e vieninteli
Uetuvj bd liniuką ^(4

Chia&coje ~

NORMANĄ

263-5826 
(jatajgoo) ir 
677-848C 

(bato)

185 North Wabash Arent* 
2nd Floor Chkągo, ID. 60601


