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TRIUKŠMINGAS NAMU SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 21 d. vakarą parapijos salėje įvyko valdybos sušauktas 
Marquette Parko Namų Savininkų susirinkimas. Iš 400 
draugijos narių, susirinkime dalyvavo vos 95. Susirinkimas 
prasidėjo /8 vai. vakaro, o baigėsi 10-tą. Vėliau buvo vaišės.

Nenustebkite
WASHINGTONAS. — Ne

reikia nustebti, jei iškirsime, 
kad Amerika sumažins Sovietų J 
laivų veiklą Amerikos uostuose. 
Manoma, kad toks amerikiečių 
veiksmas surištas su Maskvos 
ponų nesilaikymu sutarties, pa
gal kurią rusai, gabendami grū
dus iš Amerikos, turėjo naudoti 
daugiau Amerikos laivų, bet jie 
to nedarė.

Kapitalistiniai 
metodai

Susirinkimą pradėjo pirminin
kas J. Bacevičius, pasveikinęs vi
sus su Naujais Metais. Tuojau 
buvo pagerbtas miręs draugijos 
narys J. Blekys. Artimiesiems 
pareikšta užuojauta.

Protokolą skaitė J. Stonkus. 
Vis dėlto jame galėjo nebūti ten
dencingo pasisakymo prieš spau
dą. Juk valdyba Naujienas jau 
nurašė. Pranešimus garsinti 
prašo, bet sveikinimo nedavė, 
pinigų nepaskyrė, tai bent būtų 
turėjusi tylėti.

Buvo perskaityti laiškai"gu
bernatoriaus, naujo burmistro 
ir kitų asmenų. Prie valdybos 
prikergtas inž. A. Barakauskas.

Juškevičius padarė revizijos 
komisijos pranešimą, turėjo bū
ti paskelbtas praeitame susirin-1 Rjrtų Europos komunistai, ne- 
kime. Tikslių žinių neteko nu- galėdami išbristu iš ekonominių 
"girsti, neaiškiai buvo-perduoda- 
mos. 1976 m. sausio 1 d., būta

WpeF WWW
apie $6,000 pajamų. Atskaičitiš 
padarytas išlaidas, metų pabai
goje ižde liko $10,676.33. Ne
žiūrint gautų procentų, padary
tų kelių parengimų, išrinkto 243 
narių mokestį, kasos stovis kaž 
kaip pakito. Pinigai laikomi ban
kuose.

Pristatyta praeitame susirin
kime išrinkta valdyba. J. Bace
vičius — pirmininkas J. Stonkus 
— sekretorius, C. P. Kai. — ju
riskonsultas. Advokatas prisaik
dino valdybą, o pirmininkas — 
advokatą.

Pirmininkas suminėjo eilę at
liktinų darbų būsimoje kaden
cijoje. Būdinga, kad praeitame 
susirinkime J. Bagdžius aiškiai 
pasisakė prieš valdybos nutari
mą leisti platinti “Kunigas už
pultas prie altoriaus” atsišauki
mą ir J. Kauno to šlamšto plati
nimą tame susirinkime, bet sek
retorius nesiteikė įrašyti šio Bag- 
džiaus pasiūlymo į protokolą. 
Gan griežtai pasisakė prieš vi
sokių proklamacijų platinimą ir 
agronomas Tallat-Kelpša. Visa 
salė, pritardamas tokiam pasi
sakymui, gausiai plojo.

St. Vanagynas siūlė nebekel
ti pernykščiame susirinkime ki
lusių ginčų. Baigėm senuosius 
metus, į Naujuosius Metus eiki
me viltingai, tarė jis. Inž. A. 
Barakauskas, J. Bacevičius ir ki
ti panūdo rinkti delegaciją ir aiš
kintis su Naujienomis. Klausi
mas paliktas valdybai. Šuo klau
simu buvo labai griežtų pasit- atsodinant iššąlusias kavos plan- 
sakymų. Svariausią žodį tarė 
K. Povilaitis, pataręs valdybai 
vienyti lietuvius, o nebandyti 
ieškoti pagrindo neturinčių prie
kabių. Nuoširdžiai pakalbėjęs ir 
pasakęs karčius teisybės žodžius, 
Povilaičio kalba baigtas susirin
kimas. Po jo kalbos salė subruz
do ir susirinkimas buvo baigtas.
Prasidėjo vaišės.

Buvo iškeltas J. Kauno oku
panto valdymo formos išliaupsi- 
nimas Gimtajame krašte, ir jo 
bandymas platinti melagingus 
atsišaukimus susirinkime.

Suatrinkimo dalyvis

sunkumų ir jausdami vis didė
jantį pilieSįj nepasitenkinimą, 
pradėjo taikyti, ekonominius rei- 
kaltts Lvark^Sžhni, ^Apifeiištiniust 
metodus, pavadindami juos “so
cialistiniu kapitalizmu”.

7 •
Apie tai Naujienos jau buvo 

rašiusios prieš porą metų straip
snyje “Įspūdžiai iš anapus ge
ležinės uždangos”.

Kinijoje šaudo 
priešininkus

TIPEI. — Taivano žiniomis 
pasiremdamas, laikraštis El Uni
versal rašo, kad dabartinė Ki
nijos vyriausybė suiminėja ir 
sušaudo taip vadinamus “ketu
rių grupės” šalininkus. Kaip ži
nia, -“keturių grupę” sudaro mi
rusio Mao-Cetungo našlė Chiang 
Ching, Yao Wen-yuan, Chang 
Chun-chao ir Wang Hungwen.

šaudymai vyksta įvairiose 
provincijos vietovėse. Sušaudo
mi daugiausiai įvairūs pareigū
nai komunistų partijos, turį ry
šio su apsauga, gynyba, milici
ja, įmonėmis, kasyklomis.

Kavos mokesčiai - 
lupikavimas

ČIKAGA. — Brazilija yra pa
kėlusi išvežamai kavai mokesčius 
iki 103 dol. už kiekvieną 132 
svarų maišą, teisindamasi, kad 
tie pinigai reikalingi finansuoti
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Pats naujausias vokiečiu tankas, taikomas kovai prieš lėktuvus. Jis turi reika
lingas priemones lėktuvo aukščiui nustatyk ir du!kulkosvaidžius jam pasiekti, šlė 
tankas trumpai vadinasi 'Gepard. Vakaru Vokietijos daliniai tau turį tanką ir mo
kosi jį naudoti. ; - <

PREZIDENTO AMNESTIJA PASINAUDOS 
APIE 100,000 JAUNŲ VYRŲ

Prašo kongresą nekreipti dėmesio į prašymą 
skirti Turkijai reikalingą paramą

WASHINGTONAS, D. C. — Pirmas naujai išrinkto prezi- 
•lento Jimmy Carterio oficialus aktas buvo plačios amnestijos 
suteikimas Vietnamo karo prievolės išvengusiems jauniems žmo
nėms. Apskaičiuojama, kad šiuo amnestijos aktu pasinaudos 
apie 100,000 dezertyni, kurie vengė karo prievolės, kai buvo 
šaukiami tarnybon. ~

Smerkia teismo 
sprendimą

WASHINGTON A S.— Ameri
kos senato užsienio reikalu ko
mitetas priėmė rezoliuciją smer
kiančią Prancūzijos teismo spren 
dimą paleisti teroristą. Abu 
Daoud. Pasak komiteto rezo
liucijos, Daoud paleidimas, kurs 
T972 m. suplanavo atletų žudy
nes, yra žalingas pasaulio pa
stangoms naikinant terorizmą.

Pagyvėjo disidentų j Wall St. pripažįsta
zrnilrln • NEW YORKAS. — Vertybės

r - , TCHAlCl [popierių biržos mekleriai pripa-
PARYŽIUS. — Laikraščio: W^sta’ kad Ųrez" Fordas, tvarky- 

gran diario d e Mexico El Uni-1 <^arnas ^Tašto - ekonominius-rei- 
versal pranešimu, už geležinės (J^lu^jpadaręs gerą darbą. Prez. 
uždangos padidėjo disidentų vei-

■ - “ Ida. -Jų veikla turi ryšio su bū-
sima konferencija pasirašiusių

„^Helsinkio aktą šalių, kuri Įvyks

Nauji būdai širdžiai

Fordui perimant iš prėz. Nikso- 
no krašto valdymą, vertybės po
pieriai teturėjo 777.77 industri
nius taškus, gi, perimant prez. 
Carteriui iš prez. Fordo valdy
mą — industrinių taškų skaičius 
niekė 967.09.

Kalti komunistai
• Egipto vyriau-

tacijas. Bet tik ką grįžęs iš Bra
zilijos Čikagos vartojamų pre
kių komisionierius J. M. Byrne 
sako, kad tie Brazilijos kavai už
dėti mokesčiai yra lupikavimas.

Komisionierius brazilams pa
sakęs, jog jie daro tą patį su 
kava, ką OPEC daro su alyva.

Snigs

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:51

DALLAS. — Teksaso dr. J. T. 
Willersonas išdirbo naujus me
todus širdies atakai nustatyti, 
kai pradeda skaudėti krūtinę, 
būtent: tikrinti hemoglobino 
kiekį krauju j e, tikrinti CPK ly
gį, kurs didėja blogėjant širdžiai 
ir tikrinti X spindulių nuotrau
kas specialiai pritaik. kompiu
terio pagalba.

Pakorė visa šeima
BRUNSWICK. — Vakarų Vo

kietijos policija praneša, kad 
sausio 20 grupė kairiojo sparno 
teroristų pakorė penkių asmenų 
šeimą ir pabėgo pasivogusi 69,- 
000 dol.

HAMILTON JORDAN 
Auistut to the President

Hamilton Jordan yra pats griažiiau- 
rias praridonto Cartario patarėjas. 
Praridantat j| siunčia tarti* tan, kur 
nenori daryti joki v politiniu ar eko
nominių nuolaidų.

birželio mėn. Veikla pasireiškia 
Sovietų Rusijoje, Čekoslovaki
joje, Rytų Vokietijoje, Lenkijo- 
ir Vengrijoje, kuri, esą, įtempia 
politinę padėtį. Veiklos tikslas, 
kaip rašo El Universal, yra at
kreipti laisvojo pasaulio poHti-Į KAIRAS, 
kų dėmesį į Helsinkio sutarties sybė kaltina komunistus sukė- 
nėvykdymą.

Sovietu imperijoje yra susida- maistui- Riaušių metu žuvo 68 
riusi vrunė. kuri reristruoia ir asmenys ir buvo suimta beveik 

900.

Diplomatai sako, kad komu
nistų areštai Egipte pablogins ir 
taip nekokius santykius su So
vietais.

lūs riaušes, pradėjus brangti

riusi grupė, kuri registruoja ir 
stebi Maskvos ponų elgesį ir vi-1 
sus veiksmus, kurie laužo Hel
sinkio sutartį. Čekoslovakijoje* 
disidentai paskelbė vakaruose 
žmogaus laisvių Chartą 77. Ry
tų Vokietijoje veikia komitetas, 
kurs saugo laisvę ir tikrąjį so
cializmą. Gi Lenkijoje veikia 
darbininkų apsaugos komitetas. 
O Vengrijoje grupė intelektualų 
paskelbė laišką, pritariantį če- 
koslovakų Chartai 77.

Padės ūkininkams
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų partijos bosas Evardas 
Gierekas centralinio partijos ko
miteto posėdyje iškėlė reikalą 
padėti ūkininkams, Lenkijos 
maisto gamintojams. Gierekas 
priminė, kad atliekama žemė tu
ri būti parduota ar išnuomota 
ūkininkams.

Matyti Lenkijoje, o ir visoje 
Sovietų imperijoje maisto klau
simas yra kritiškoje padėtyje. 13°s-

Sovietai viliasi
MASKVA. — Sovietų imperi

jos ekspertas Amerikos reika
luose G. Arbatovas, sako, kad 
su prez. Carteriu galima bus su
sitarti ir išspręsti klausimus, 
kurie trugdo geresniems santy
kiams. Arbatavoas įspėja, jog 
sunkumai dar tebėra priešakyje.

Concordes nuostoliai
LONDONAS. — Greitieji Con

cordes tipo lėktuvai duoda nuo
stolius. Užbaigus metus ir su
vedus balansą, pasirodė, kad 
Prancūzijos oro bendrovėms Con- 
cordės lėktuvų Unijos davė 54 
mil dol. nuostolio. Anglai nuos
tolius neskelbia, bet manoma,
kad ir jie turi.nemažiau 10 mil. mas minėtais metais padidėjęs 
dol. nuostolį*. |15%. ' * * ,

Gyvenimo ironija
WASHINGTONAS. — Wa- 

shingtonas pastebi, kad Kinija, 
kuri Korėjos karo metu kietai 
kovojo prieš Ameriką, dabar la
biausiai susirūpinusi, kad Ame
rikos kariai neapleistų P. Korė- 

Kodėl? Kinijai reikalinga 
pagalba prieš Rusijos stiprini- 
mąsi Azijoje.

Plieno bendrovės 
pelnas

Inland Steel bendrovės pelnas 
1976 m. padidėjęs 25^. Bend
rovė 1976 m. plieno pagamino 
7,947,000 tonas, kurio pardavi-

Rusai atmetė 
Amerikos siūlymus
WASHINGTONAS. — Prade

dant pereitų metų spalio mėne
siu, prez. Fordo administracija, 
valstybės departamentas, pasiū
lė bent 10 įvairių projektų su
mažinti atominį ginklavimąsi, 
bet Maskvos ponai visus tuos 
pasiūlymus atmetė.

Prezidento Fordo administra
cija mano, kad rusai tikisi dau
giau laimėti tais ir, kitais klau
simais besiderėdami su. prez. J. 
Carteriu.

Leidžia gaudyti tuną
SAN DIEGO. — Federalinis 

teisėjas laikinai leido vėl gaudy
ti tuną padedant delfinams, bet 
su sąlyga, kad delfinų nebūtų 
nužudyta daugiau kaip 10 tūks
tančių.

Jūros žinduolių apsaugos ak
tu, nužudytų delfinų kvotai iš
sipildžius, tūnos gaudymas buvo 
neįmanomas. Kaip žinia, delfi
nai laikosi kartu su tūnos žuvi
mi ir todėl tuna gaudant, neį
manoma išskirti delfinus.

Prezidentas Carteris, eidamas 
į rinkiminę kampaniją, viešai 
prižadėjo paskelbti amnestiją 
dezertyrams. Jis yra įsitikinęs, 
kad jaunuolių persekiojimas jo
kios naudos kraštui neduos. Viet 
namo karas baigtas. Gyvi liku
sieji Amerikos kariai grįžo na
mo, todėl jam atrodė, kad rei
kia nuimti Damoklio kardą ir 
nuo tų, kurie vengė karo prievo
lės.

Prezidentas, ’ kaip žinome, 
gali dovanoti bausmę nusikaltė
liams. Jis turi teisę paskelbti 
amnestija. Pasirašytas amnes
tijos patvarkymą yra gana su
dėtingas. Amnestija nelies pas 
priešą perbėgusių karių.

Praeitą''penktadienį preziden
tas Carteris dar priminėjo dele
gacijas, atvykusias į Washing
tons, kad galėtų dalyvauti inau
guracijoje. šimtai Carterio ben
dradarbių perėjo per Baltuosius 
Rūmus.

Juos sveikino ne tik pre
zidentas Jimmy Carter, bet ir jo 
žmona Rosalynn. Inauguracijos 
dieną ją tiek išvargino, kad ji 
jau nebegalėjo pastovėti ant 
kojų. Ji nusiavė batus, pasista
tė juos greta, o pati basa svei
kinosi su atvykusiais gero linkin
čiais žmonėmis.

Kubos prekyba
HAVANA. — Kubos komisa

ras C. R. Rodriguez paskelbė, kad 
Kuba prekiausianti ir pirksianti 
sau reikalingų prekių tik komu
nistinėse šalyse. Kapitalistinė
se šalyse ji pirksianti tik tai, ko 
komunistinės valstybės neturės.

Kuba užsieniui tegali parduo
ti cukrų, nikeli ir pašalinius pro
duktus, gautus gaminant cukrų.

Kubai reikalingą alyvą, žiba
lą ir benziną pristatinčs Vene- 
cuela, tarpininkaujant ispanams. 
Tuo reikalu Ispanija ir Sovietų 
Sąjunga sudarė sutartį.

Iš Venecuelos Kuba gaus vie
ną milijoną tonų alyvos.

CHARI NS L. SCHULTZE 
Chairman, Connell of 
Economic Arfrlsen

Charlo* L. Schultw yra praiidanto 
Carterio vyrieusias ekonomini* pata
rti**.

Praeitą penktadienį naujoji 
administracija žengė dar vieną 
žingsnį, rodantį prezidento Car
terio naujos politikos kryptį. 
Valstybės sekretorius Cyrus -B. 
Vance pasiuntė Kongresui laiškų, 
kuriuo prašė nekreipti dėmesio 
į prezidento Fordo prašymą 
skirti apie bilijono dolerių ver
tės pagalbos Turkijai. Prezideif- 
to Fordo paskirti pareigūnai ta
rėsi su turkų valdžios atstovais 
dėl modernių ginklų ir ekonomi
nę paramos Turkijai. Turkai no
rėjo gauti didesnę paramą, bet 
buvo sutarta per kelis metus 
teikti turkams bilijono dolerių 
vertės įvairios paramos.

Turkai buvo uždarę visas Ame 
rikos karo bazes Turkijoje. Jie 
neleido specialistams klausyti so
vietų rr'lijo pranešimų, naudotis 
aerodromais ir laivyno bazėmis. 
Amerikiečiai buvo įrengę Tur
kijoje kelias dideles klausymo 
stotis, kurios galėjo sekti ir re- 
korduoti sovietų aviacijos ir ki
tų vadų įsakymus daliniams. 
Amerikiečiai sustabdė paramą, 
kai turkų karo jėgos įsiveržė į 
Kipro salą. Turkams būtinai bu
vo reikalingi modernūs ginklai, 
bet Amerikos kongresas atsisa
kė teikti turkams reikalingą 
amuniciją ir kitas priemones. 
Turkai yra pasiryžę atkakliai 
gintis nuo sovietų invazijos, jei
gu jie bandytų įsiveržti į sveti
mas žemes, tai kirs smar
kiai. - .7



JIARQUETTE PARKO VARGAI

Vilniaus užmiestis yra pasakiškai gražus, matome Verkiu priemiestį

“Vienybė” tailiininkauja jėzuitams
Praeitų metų gruodžio 24 d. 

“Vienybė” 22 nr. šoko talkinin
kauti jėzuitams. Įdėjo kunigo 
Kezio ir dar porą fotografijų. Pa
kartoję kunigo Kezio tvirtini
mą, kad buvęs ■ užpultas, grasin
tas ir vos nemuštas. Kad stip
resnis būtų įspūdis mini Mišias, 
altorių, kunigą, jaunimą, pasi
rengusi kunigą apginti, bombą, 
telefonu grasinimus ir kitką. Pi- 
kietavusius išvadino Afrkos 
džiunglių bušmenais, “Naujienų 
patriotais'
liais. Siūlo filmus piketuojan
čius suvaldyti policinėmis ir teis- 
minėmis-priėmonėmis. -

Jėzuitai tvirtina,'kad juos be 
kitų piketavo ir ir komunistai. 
Bet “Vienybėje” to kvailo absur
do nėra, kad komunistai būtų 
piketavę komunistų susuktus 
filmus. Ten, kur jėzuitai sako 
“komunistai”, yra daugtaškis.

Kitkas “Naujienose” jau bu
vo skelbta, bet ten yrą gana Įdo

mus dalykas iškeltas: “...keista, 
jog filmų iš Lietuvos Jaunimo 
Centre buvo rodyta jau nemaža. 
Tik dabar kažkam prireikė Jau
nimo Centra ir jėzuitus juodin
ti....”

Pagal jų teigimą komunistiniai 
filmai Jaunimo Centre jau senai 
rodomi. Jeigu tai teisybė, tai 
reikia daryti švadą, kad filmų 
žiūrovai buvo sukviečiami šlap
tomis ar pusiau slaptomis prie
monėmis. Kągi! Lietuviai sek- 

ir kitokiais nedorė-tti jėzuitų veiklą šnipų nesam
do, tai ir negalėjo žinoti. Ga
lėjo juk ir šiuos filmus niekur
negarsinant parodyti. Greičiau

ino. Pradėjus jėzuitams skelbi
mu, įvairiose vietose skelbimais 
ir “Drauge” net keliais skelbi
mais skelbti, tai ir buvo lietu
vių sužinota. Tik tokiu būdu 
ir atsirado stipri lietuvių-reakci- 
ja. Juk pikietavimas ir su ku
nigu Keziu pasikalbėjimas vyko 
ne dėl to, kad jie tokie, bet dėl 
to bijoma, kad Jaunimo Centras 
nebūtų paverstas komunizmo 
propogandos centru.

Šiaip ar taip, bet reikia stebė
tis, kad įvairūs sovietiniai agen
tai sugeba, net ir į katalikiškas 
institucijas, Įsibrauti. Be to, 
“Vienybė” paskelbė, kad Chica
go j e bus rodomas filmas ir “Vel
nio nuotaka”. Stasys Juškėnas

• Aragonijos karalienė Juanasiai nebūtų buvę sužinota ir ne
būtų buvę, nei “kunigo prie alrlla Loce (1479-1555) veik visą 
toriaus užpuolimo”, nei piki eta-! gyvenimą sirgo vienok du jos 
vimo. j sūnūs — Karolis V ir Ferdinan-

Ir čia tenka pasidairyti tik das I buvo Vokietijos imperato- 
tokias išvadas, kad norėta su fil- riai, o 4 dukterys buvo karalie
nių’rodymu išeiti į “platesnius nės: Izabelė Danijos, Marija 
vandenis”. Pratinti lietuvius Vengrijos, Leonora Prancūzi- 
prie komunistinių filmų rody- jos, Katalina Portugalijos.

Praeitais metais Marquette tojai vėl prašė leidimo rugpjūčio 
Parko apylinkėj buvo daug rasi-114-tai dienai piknikui Marquette 
nių neramumu. Nuo 1966 me-j Parke. Tai pačiai dienai prašė 

■' leidimo piknikams, Marquette
lietuvių namų savinkų organiza
cija ir kitos apylinkės organiza
cijos. Sporto aikštėje vyko piet
vakarių apylinkės jaunimo — 
sporto varžybos. Tai dienai Mar
quette parkas buvo užimtas. To
dėl maršuotojai leidimo pikni
kui negavo.

Bet liepos 27 d. pakartotinai 
buvo sušauktas vietos apylin
kių organizacijų įgaliotų atsto- 

į vų susirinkimas 84to policijos 
j distrikto policijos patalpose, ku- 

Per tą laikotarpį juodieji nuo riame dalyvavo 24 organizacijų 
39 įgalioti atstovai. Susirinkimą 
pravedė distrikto policijos vadas 
kom. William Wood. Susirinki
mo tikslas buvo ieškoti būdų, 
kad maršuotojų žygiai į Mar
quette parko apylinkę būtų su
laikyti ir aptartas liepos 17 die
nos maršuotojų kruvinas žygis 
bei jo pasekmės. Pasitarimuose 
aiškėjo, kad komunistų kiršina
mi juodžiai veržiasi Į Marquette 
Parką, keldami vietos gyvento
jų paniką. Maršuotojai eisenas 
pavadino taikos žygiais, tačiau 
nei vienas toks žygis nepasibaigė 
taikingai. Minėtas problemas ap- 
svarščius, pakartotinai prašyta 
kom. W. Wood, kad jis asmeniš
kai perduotų atstovų prašymą 
Chicagos Policijos vadui Roch
ford, merui Daley ir kitiems, ku
rie galėtų pagelbėti minėtam rei
kale. Kom. W. Wood mielai su
tiko ir tai padarė. Jų dėka rug- 
piūčio 14 d. maršuotojų pikni
kas neįvyko ir gal jokie marša- 
vimai artimoje ateityje neįvyks, 
šis buvo atsiekta tik visoms 
Marquette Parko ir apylinkių 
organizacijoms vieningai vei
kiant. Stasys Pat laba

ty Dr. Martin Luther King žy
gio į Marquette Parką, reikalau
jant juodžiams atvirų durų bu
tams nuomoti ir pirkti neju- 
domą turtą bei naudotis parku 
ir t. t. Jie buvo šaltai sutikti, 
nes maršuotojų vadas Dr. King 
buvo sužeistas. Buvo kruvinų 
susidūrimų. Tačiau po nesėk
mingo žygio iki 1976 metų jie 
Marquette Parko kolonijos or
ganizuotai nelietė. Tas nereiš
kia, kad jie savo siekimų būtų 
atsisakę.

Ashland iki Bell gatvės į vaka
rus, ir nuo 62 So, iki 75 gatvės 
Į pietus, pasistūmėjo virš trijų 
blokų platumo juosta. Jie skun
dėsi, kad nauji gyventojai buvo 
sutikti akmenimis ir ugnimi, pa
nieka. '

Western Ave. yra skaitoma 
linija, dalijanti juoduosius nuo 
baltųjų. Rasinių pasikeitimų 
zbnoje dažnai vyksta kriminali
nių nusikaltimų ir užpuldinėji
mų. Todėl ten maždaug kas 10 
min. pravažiuoja policijos pa
truliai. Juodieji skundėsi, kad 
per mažai apsaugos ir darė žy
gių, kad jiems būtų leista su
organizuoti savus privačius pa
trulius. Lt. John Cusack jiems 
leido, o dabar jų skaičius sie
kia iki 40.

1976 m. juodieji pradėjo de
monstracijas į Marquette Par
ką. Birželio 6 d. jie be leidimo 
nuėjo ligi national socialistų būs
tinės, esančios 2519 W. 71 St. ir 
ją piketavo. Vadovavo Edgar 
Jackson. Viso buvo keturi di
desni žygiavimai" be leidimo ir 
visi nesėkmingį įlįs policija juos 
visus grąžino.
League ir daug*

v.

It was we haj to fight thp British
£tt our (reed. But on top of i’nat, we 'nad to fight 
the wcitthcr, t<x>.

Bctausc winter at VąHcv Forge meant snow, ice, 
freezing temperatures. All serious enemies to a 

makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It was an armv long on courage, 
but short on money.

And tiięn the money came. 
Some $27,(AX),COC from the 
pockets of new Amorianis. .

That’s how people took stock S tOI

in Arrienca back then, and you know how tuc 
turned out.

Noiyądavs, people are still helping America stay 
, strong and selt-sufjięient. And they’re helping them- 

<elves to safe, dependable savings. By taking stock in
America with the Payroll Sx^ ii^s Plan. 

B’ iv united Scares Savings Bonds 
They won t leave yęu out in 

the cold.

icago Urban 
kitų neprita

rė prievarta veržtis į Marquette 
Parką aiškindami, kad tuo tik 
padidins rasinę lįtampą. Mar
quette Parko apylinkės gyven
tojai, pajutę juolųjų spaudimą, 
kreipėsi į organkacijų vadovy- 
bės,?kad-jos .dar] ' ' 
kyti invazija's.'

" Birželio 17. d. St.- Louis ir 61 
St. Methodist chūrch patalpose 
buvo sušauktas 8-to JDistrikto 
organizacijų įgaliotų atstovų su
sirinkimas,- kuriame' dalyvavo 
virš 33 atstovų. /Susirinkimui 
vadovavo policijos komendierius 
William Wood. Buvq prašoma, 
kad C. W. Wood perduotų atsto
vų pageidavimus Chicagos poli
cijos vadui Rochford, merui Da
ley, miestą tarybai, kad maršuor 
tojams neduotų leidimo neš mar- 
šavimai gazdina ramius gyven-

Kaip prailginti amžių 

ir sulėtinti senėjimą
./ PHILADELPHIA. — Moks- 
linihkai Wistar Institute studi
juoja žmonių senėjimo procesą 
ir kaip pagerinti produktingu- 
mą pensijos amžiuje. Instituto 
darbuotojai tiki, kad ateinančių 
50 metų bėgyje žmonių amžiaus 
70 metų vidurkis bus dar pail
gintas.. “Idėja yra ne kad žmo
nės gyventų po 800 metų, bet, 
kad visiškai sveiki išgyventų po 
70 metų”, pareiškė Dr. Vincent 
J. Christofalo — 43 m. amžiaus 
tyrinėtojas.

“Mes nesame suinteresuoti 
žmonių atjauninimų, bet ieško
me suprasti senėjimo procesą, 

f kąd būtų galįmą žmogaus gy
ta jus, didina rasinę Įtampą irivenimą iki galo padaryti pro- 
nesibaigįa taįkingąj.-. -W. Wood dųktiųgu”. Tyrinėjimai daromi 
pažadėjo.

Liepos 17 d. Maršuotojai vėl' se. Gyvus organizmus sudaran- 
suruošė žygį į Marquette Parką j čios cęlės (ląstelės) turi savo 
apie 200 juodų ir baltų 71 gat-l amžių r jos augą, bręstą, sensti 
e žygiavo stiprioje policijos ap- Hr miršta. Moksįįnin^ų siekimą- 

sauguje. Prie parką.taačapivy-lyra pailginti tų celių “am’hy 
’•e susi ’ųrimas. “olicija, paste- ir kaip Dr. Cristofalp praneša 
’ėjus, kad gali Įvykti krA-vircs jau pavykę celių amžių prail 
riaušės, mąršuotojug- grąžiną at- ginti 20 jr net\30 nuošimčiais.

ai. Ž j gilų ne;a\ykus, maršuo- ■ jpr.

■tų žygių sulai-

the best way to savereguiarty!

žmonių cel.es auginant retorto-

u& for
(luJ- .H’”nc,r3- 

AT OUR LOW RATES

fieeJed on he oched at wur bank, Inrercs? • 
ftuc jut/xx to ct kx4 »ncome axes* and federW
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2AA veal's at rhe same location*

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO

2212 WEST ChRMAK ROAD

Prru KizAMTsata,
HQUTSi .♦-<

CHICAGO, ILLINOIS 6Q6O8 

Phones Ylrgisl* 7*7747 
Thur.0-8 8at. >~L *

VIKTORAS VYTENIETTS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žęngte marš!
(Tęsinys)

Iš pažiūros tvora atrodydavo tvarkoj ir nieko įtar
tino, kad pro jos statinius būtų galima taip lengvai iš
lįsti. Bet kai tarnybą užėmė mokomosios kuopos naujo
kai, tai sujudino visą pulką. Patruliai tik su tvoros leidi- . 
mu sugavo tiek kareivių, kad pripildė pilną pulko dabok
lę. Vėliau, kai jau kiti mūsų kuopos būriai'ėjo sargybą, 
:ai jau seni kareiviai pro statinius lįsti bijodavo, nes ge
rai žinojo, kad iŠ mokamiečių neišsisuksi, jie suims ir 
uždarys į daboklę. Todėl tokiu mūsų drausmingumu jie 
buvo nepatenkinti ir nepagailėdavo mums duoti “rėplio
jančių varlių”.

Vesdamas sargybinius į postus, turėjau malonaus 
pasivaikščiojimo- Tik reikėjo būti atidžiam, kad laiku 
pastebėčiau budintį karininką ir jam tinkamai, suko
manduočiau, nes iš praktikos jau labai gerai žinojau, 
kad mūsų karininkas mėgsta kur nors netikėtoje vieto
je pasirodyti Iš to jis sprendė, kaip kareivis, eidamas 
pareigas, orientuojasi staigiai susitikęs savo virši
ninką.

Pirmas susitikimas įvyko sargybos būstinėje. Sar
gybos viršininkas pranešė, kad jis išeina tarnybos rei
kalais ir mane palieka savo vietoje. ’

Ir kai jis tik išėjo, tai staigiai į būstinę įnėrė budin
tis karininkas. Jį pamatęs greitai surikiavau laisvus 
sargybinius ir pradėjau pilti raportus. Pristačiau, kad 
esu sargybos vedėjas, paliktas sargybos viršininko vieto
je. Man budint sargybos būstinėje ir postuose, nieks ne
atsitiko. Postuose .stovi tokia ir tokia pamaina. Priėmė 
visus raportus ir leio laisvai stovėti. Pasirašė į knygą 
kad tikrinta ir rasta tvarkoje. Jam išeinant vėl suko
mandavau ramiai ir leidau kareiviams išsskirstyti

O kai grįžo sargybos viršinpkas, tai jam pranešiau, 
kad buvo atėjęs budintis karininkas ir man teko išpilti 
visus raportus. Jis tik nusišypsojo, ir pasakė, kad viskas 
labai gerai ^Tuomet man kilo mintis, kaip čia yra, jeigu 
jis nebuvo būstinėje, o viską gerai žino.

Tik y ėlįąp.sužino jau, kad tai buvo padarytas ban
dymas, kaip' aš, netikėtai užkluptas, sugebėsiu atlikti 
savo pareigas! Tai buvo labai teisingas bandymas ir taip ' 

| turi būti, nes mano visi karininkai žinojo, kad visus sta
tutas aš teoretiškai esu gerai išsimokęs- Tai ir reikia 
bandyti, kiek aš galiu juos praktiškai vykdyti. ....  b c *

Jau praėjo visas, pusdienis ir artėjame prie: vidur-__ 
nakčio. Bet rajono budinčio karininko dar vis niekur ne- ~ 
sutinku. Jaučiu, kad jis rajone staigiai šmėkštelėjo ir 
vėl prapuolė. Tai pasiruošęs laukiu to neišvengiamo su
sitikimo momento. Bet štai jis. įvyksta ir vėl buvo labai 
netikėtas? •

Kai įžygiavome į stambių medžių šešėliais padeng
tą aplinką, iš tamsumos išniro mūsų budintis karinin
kas- Naktyje nekomanduojama, tai paėmėm šautuvus 
ramiai, paspąudėmę stipriai koją ir pagerbėme galvos 
pasukimu. Pasveikinimą priėmė ir vėl staigiai pra-= 
nyko. -

Aš su sargybiniais nuėjau prie sandėlio, sukoman
davau, statutiškai pakeičiau sargybinius ir ruošiausi 
eiti prie kitų posto- Bęt įšgirdaux lyg sušlamėjo krūmai’ 
ir kaž kas šmėkštelėjo. Žiūriu, kad tai mūsų budintis ka
rininkas išlindo iš krūmų ir nuėjo tarnybiniais reika
lais. Tuomet supratau, kad jis pasislėpęs sekė kaip sar
gybiniai pasikeičia pareigomis. Ir kaip tas pasikeitimas 
atliekamas, taip sakant, draugiškai ar taip, kaip reika
lauja statutas. v

Jis sekė ne dėl to, kad kareivius baustų, bet kad vėr 
liąu galėtų juos pamokyti įr išaiškinti ^laidas. Daugiau 
man su juo neteko susitikti, iki baigiau tos paros tarny
bą. Viską užbaigėme laimingai, negavome valandų ir 
po pietų visas pareigas perdavėme kitai sargybai.

Baigę visos paros tarnybą turėjome pilną teisę liku
sią dienos dalį ir visą naktį ramiai ilsėtis. Bet yra žmo
nių, kurie nesilaiko statutų, stengiasi kareivius bereika
lingai varginti, bausti ir tas iš žmonių pasityčiojimas 
jam suteikia didelį malonumą.

Kai tik sugrįžome į kareivinę, tuojau prisistatė kuo
pos viršila V. Grabauskas. Jis sekmadieniais neturėda
vo ką veikti, kaip tik jam buvo gera proga kareivius var
ginti ir parodyti valandų dalinimo ’’gabumus”. Pranešė 
kas jis šiandien daro visuotinį kuopos patikrinimą. Įsa
kė visiems apsirengti pilnoj kautunių aprangoj ir išsi
rikiuoti koridoriuje. Buvusieji sargyboje pradėjome 
jam aiškinti, kad mes turime pilną teisę pasilsėti ir mus 
neliečia jo susigalvoti patikrinimai. Bet jis griežtai pa
reiškė, kad ir mes.turime vykdyti jo įsakymą, o jeigu ne
vykdysime, tai galime pakliūti į teismą.

(Bus daugiau)
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JONAS G. EVANS

InfOriPaCiia ! bendradarbiavimo- prekybos rj’skioo :savo paskaitoje. Shi-j* 
J j kliūčių šalinimą^ juisvesrų pra

; Naujam Valstybės sekretoriui leidimą ekonominių informa- 
Naujam Valstybės sekreto- P^inim, tarptautinių

riui Cvrus Vance dr. K. Bobe- Pr«kybimnkq, darbo sąlygų.
* t » A. * s. A —. * A* >

lis pasiuntė sveikinimų Ame-
• rikos Lietuvių Tarybos vardu, 
Drauge padėkojo už .jo pareiš
kimą, kad Caflerio — Monda- 
le užsienio politika bus parem 
ta žmogaus teisių ir žmogaus 
kilnumo saugojimu. Jau lai
kas. — pareiškė Altos pirminiu 
kas Dr. K. Bobelis telegramoj, 
kad JAV vvriausvbč užimtu 
tvirtesnę liniją prieš tuos, ku
rie nepaiso žmonių teisių, vyk 
do išnaudojimą, plėsdapii ko-, 
lonializmą. 

z * - * r-^ #

Pasiruošimai Vasario 16-tai

Brangūs lietuviai!
Mes, vyčiai, Čikagoje Lietu

vos nepriklausomybės paskelbi
mą kiekvienais metais pamini
me banketu, kuriam esame davę 
“Lietuvos Atsiminimų” vardą. 
Dauguma iš mūsų Lietuvos ne
same matę, todėl norime nors 
kartą metuose atgaivinti atsi
minimus apie tėvų kraštą, kad 
mūsų meilė jam, kurią savo šir
dyse nešiojamės, niekuomet ne
išblėstų.

Šįmet šią tradicinę savo šven
tę jungiame su kitu įvykiu: pa
gerbsime Lietuvos generalinę 
konsulę Juzę Daužvardienę. Pa
gerbimas bus iškilmingas, daly
vaus jame kraštų konsulai, či-

I “Chicagos Apskrities Valdyba,, už jiems suteiktą paramą im!- 
dentai i-adė gj'vą sU'>idoniėji-i vadovaujama direktdriąus Vale- graciuiuese Teikaktoie. ir čia At- 

leirau- rijono Šimkaus, kaip ir kasmet, vykus į Ameriką. Sveikiuimai 
papildomų ži- iškilmiūgai paminėjo vajaus ati- gauti iš Jono Stankevį^aus, gyv. 

ALTo informacija darymą, kuris įvyko rugsėjo 26 New Yorke, Vladislovo ir Idos 
- ------- |d„ Nekalto Prasidėjimo parapi- ži.ių, gyv. New Yorke'ir Aloy-

uią, savo klausimais, 
damiesi dar
nių.

Buvo apklausim ti komerci
jos sekr. E. L. Richardson, Vai 
stybės departamento pasekre- 
torius Ch. Robinson, Iždo de
part. pasekretorius G. Parsky, 
AFL-CK) sekr. L Kirkland ir 
kilį prekyobs ekspertai.

.'Po šio vyks kiti apklausinė- vo 16 direktorių ir 13 įgaliotinių 
jimai žmogaus teisių, emigra
cijos, informacijjų ir kultūri- skyrius, vadovaujamas Juozo Lu
nių pasikeitimų reikalais.

Žmogaus teisių komitetas

į Vliko sudarytame Lithuanian 
Human Rights komitete Altai 
atstovauti paskirtas dr. J. Ge
nys. Komitetui pirmininkauja 
brof. dr? D. Krivickas. •

Lietuviai demokratai Alte

IQ Rolfn vniUno ■ljos sa'ėJe> ir uždarymą, įvykusį zo Jurgučio gyv. Chieagoje.
0 Dailu YUiiklUo ^lapkričio 26 d. “Tėviškės” pa- Taip pat g.fjt'-ts

_ - _ ‘ rn m 1 nr ffnl A i a I in mam m m 11 > I .'X • A.-, _ JI _ I' Y* - _ I
Taip pat gautas.’->veui:Lmas 

rapijos salėje. Parengimų vado- iš Ričardo Daunoro, žinomo Lie- 
vas Kostas RepSys ir pobūvių

___ - r-. -.-.-.j-v. Kotryna Repšienė 
r^toriVsuva‘iavi^T Dalyva- kartu su talkininkėmis paruošė 

i svečiams gardžius užkandžius.
Suvažiavimą globojo vietinis*^13aa išlaidas padengė adv. 

Frank Zogas,. Midland Savings 
and Loan Assoc, prezidentas, ku
ris Šiais metais maloniai suti
ko globoti Balfo vajaus atidary
mą ir uždarymą. Vajaus uždary- ■ 
mo metu, meninės programos' 
dalį atliko “Tėviškės” parapijos 
jaunimas. “Tėviškės” parapijos 
klebonas yra Balfo CV vicepir
mininkas kun. Ansas Trakis”.

Balto nr. 4 ben‘raraštis pra- 
na’a, kad praeitais metais spa
lių 2 įvyko Philadelphijoje di-

ko ir direktoriaus Felikso And- 
riūno. Suvažiavimas vyko dar- 

j bingoje nuotaikoje. Buvo išrink
tas naujas direktorius Juozas Ur- 
belis iš Melrose Parko, III., vie
toje mirusio kunigo Stasio šan- 
taro.į Amerikos - Lietuvių Taryba 

ryšiuni su. Vasario 16 minėji
mais, paruošė atitinkamus ra
štus JAV Senato įr Atstovų 
Rūmų nariams, Altą sudaran
čių centrinių organizacijų pir
mininkams, savo skyriams, pa 

kagos miesto burmistras Michael rūpindama jiems rezoliucijų, gOs pįrni. St Balzekui, Jr., dė- 
Biiandie ir arkivyskupas kar- spaudos pranešimų tekstus, kodamas už jų. organizacijos 

įsijungimą į Atos sudėtį, pa
brėždamas, kad Altos tikslas 
yra Atlanto charterio dvasioje 
siekti laisvės Lietuvai. St. Bal-į šiais metais buvo pasiųsta 365 
zėkas, Jr. dabar yra Altos vai- vartotų rūbų siuntiniai- Suval
dytos narys.

Amenkiečią mokykloje apie pa^ j,uvo suteikta stipri pa
rama ir kitur vargstantiems tau
tiečiams.

Duodama žinučių iš įvairių 
Amerikos vietovių Balfo skyrių.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelis pasiuntė 
raštą Lietuvių Demokratų Ly-.

tuvos dainininko brolio, kuris 
šią vasara pabėgo'ii Lietuvos ir 
dabar gyvena Paryžiuje, Bal
tas yra pasiuntęs jam piniginę ' 
pašalpą ir užvedė dokumentaci
ją jo atvykimui į Ameriką”

Stasys Juškėnas

VAISTAI NUO
DEPRESIJOS

o

dinolas JohnGcdy.
Mes neabejojame, kad ponia 

Daužvardrenė yra verta visų lie
tuvių pagarbos, nesvarbu kurios' 
imigracinės kartos jie būtų. To
dėl kviečiame visus dalyvauti 
mūsų rengiamame “Lietuvos 
Atsiminimų” bankete.

Banketas bus vasario 6-tą gra
žioje Martinique salėje Ever
green Parke. Dėl bilietų skam
binti reikia vienu iš šių telefo
nu: 738-8600 ; 598-6193; 376- 
6489.

Radijo valandėlėms išsiunčia- 
. mos į juosteles įrašytos prog

ramos lietuvių ir anglų kal- 
.. ba. čia talkininkavo ir studen 

tiškas jaunimas: anglišką tek
stą paruošė ir įkalbėjo šiau
rės Amerikos Lietuvių Studen 
tų Sąjungos atstovė Alfos val- 
dvboje Ofelija Baršketytė.

’ ’’ . ' i
Apklausinėjimai Helsinkio * 

susitarimą reikalu

Paminėti rūpesčiai su Bražins
kais. Sušelpti: “švenčių proga, 
Baltas šalpos aukomis prisimi
nė senelius ir ligonius, gyvenan
čius Vokietijoje Austrijoje, 
ir Amerikoje, beFpasiųsta šalpos 
auka Vokietijos LB Salzgitter 
Apylinkės Valdybos ruošiamai 
vaikučių ir sentelių Eglutei, pa
gal jų prašymą, Balto palaikyti 
seną tradiciją.

kų Trikampyje gyvenantiems 
neturtingiesiems lietuviams.

Lietuvą
Hillcrest Aukšt. mokyklos, 

Chicagos, pietuose, pakviestas, 
kun. J. Pronskis ten studen- _

Speciali JAV komisija sek- i tams surengė parodėlę apie Si 
tj Helsinkio susitarimų yykdy.biro tremtinius, Sovietų Są- 
mą sausio 13,14 ir 17 d. turėjo jungoje nukankintus lietu- w 
aplausinėjimą kas liečia plėti- vius ir apie priespaudą oku- 
mą ekonominio . ir komercinio Į puotoje Lietuvoje. Tą dar iš-

FRANKFURT a/Main( 
kietija. Frankfurto chemijos' 
koncernas (Hoechgt) ištobu- ’ 
lino vaistą nuo depresijos, ku 
ris vartojant nepalieka nei- 
giamų pasekmių, kaip nuovar 
gis, ir regėjimo silpnėjimas.

i Vaistas pavadintas Alival,^ 
kaip išradėjas tvirtina, turi sa 
vyj iki šiol psichinėms ligoms 
dar nevartotą elementą Nomi 
fesin. .. Pranešime tvirtina
ma, kad Alivalio pagalba bu- 
vo pagerinta padėtis tokiais.,,, 
depresijos atvejais, kaip pris- ^i 
lėgtas ūpas, nuotaikos ir vii- 
ties neturėjimas. Tuo prepara 
tu esą pašalinami ir fiziniai - 
depresijos palydovai, kaip vi
durių ir širdies negalavimai,

Stambesni aukotojai: Aleksas 
Kunevičius iš Cleveland, Ohio 
ir Leonardas Kazuckevičius 
(“Caz”) iš Brockton, Ma. Bal- ( 
fui aukojo po 1,000 dolerių.

“Ši rudeni Balfo Centro.įstai
gą aplankė Balfo veikėjai ir sve
čiai, atvykę į Chicagą iš tolimes-, 
nių vietovių: prel. Kazimieras 
Dobrovolskis iš Romos, Antanas 
Andrulionis iš Boston, Ma., An
tanas Makaras iš Hot Springs, 
Ark., Petras šilas iš Miami, Fla., 
Jonas ir Ida Valauskai iš St. 
Petersburg, Fla., ir Petras Vai- 
ginis iš Cleveland, Ohio”.

švenčių proga buvo gauti svei
kinimai iš buvusių pabėgėlių, svaiguliai, galvos skausmai ir 
kurie dėkingai prisiminė Balfą prakaitavimas.

Jcnas Evans, 
Rengimo Komiteto 

Pirmininkas’

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar
pas mus

I

duoda gyvy-

NIJIifAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmru nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. Į .

■ 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 DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos k’imynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

n Grn-

SLA — jau 80 metu tarnauja lietuviŲ visuomener-irDgtnokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. . . ' ;

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerip kapitalų, 
tad jo apdrauda tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis Ha gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomųjų Apdraudė • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. - -

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

SLA — AKCIDENTALi: APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBU ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

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 pridėti 50 e. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

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

orderi tokiu antrašu:

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

1739 S. Halsted St. Chicago. TU. 60608. — Tet HA 1-6100

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA | 
NaoĮlenoo galima ęautf ©u’lrlv tnyoy, kurio* Daova? kokU ’j 

imvm» <olnt» ar lentyna
Aleksandras PakalnHkTs. MES GRĮŽTAME, Įdomūs Jaunu dienu g 

atsiminimai ir iwkiu M rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- | 
manas. ?R7 nsl Karna £5. 3

A. PakalnRkis. METAI PRAEITYJE. Npfnlimu iwkiu prisimint g 
ir laiko iwkiu Liotnvoie ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tvti i 12 daliu. 29G psl.. kaina S5.

Or. rtrlrUov ATSIMINIMAI IR MINTYS.
- Į Bais vir?a1ialą ____
Pro< VacL CPNUIU I JCTUVI?«<n ICTO-

-PIJA, T nei Ir-ielo   OQ m’T>V^+o’C tht.
loltata _ wrv);n dftlis ori . trinta — S3 on wink?. 
♦»Ie vlrSoltaig ' t“?

Henriks* Torn., _ T*>rt#š»u«!rs«, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės tr anskritv? <ni įdomiais anrasymais. iliu-
strariiomic ir dokiimontaclia 33^ nsl.. kaina S8.

P. KeslOngf. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trim daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 202 puslapiu. Kaina S3 

JanIn* NerPnA. TRYS IR VIENA, jaunvste* atsiminima.!
17A nsl ........... -....L.___ __ _____ _ ___ ..._______ S3.00

NL Gudelis. POVILAS MILERIS bioerafHos bruožai 235 
puslapiai ___ _ —.....— -------- <3.00

Knvca* nukaut reiHa nHdAH 2S rt naJtn išlaidom<

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

tV Jvotm Oauparat. ŽEMėS ŪKIO ŠVIETIMAS. StndHa Išleis 
ta Chieaeoje 1966 metais naties autoriaus lėšomis Knvpa Hviein dn- 
thr Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. IT dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “.Tei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir si>kle.«*ėiusin Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu Ir kultūrtnin laimėHmu šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo ž^mėc ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Enronos tautoms”.

Knvgos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma <R8.12%1 buvo ūkininkai ir no ’■>*- 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta- kad pradėtus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik S3 00 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
' NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knyg4 paafusime.

173$ So. Halsted Street, Chicago, IllinoU W608

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

Taupykite dabar. -

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

r
B.

“ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 
Chicagos lietuviu gyvenimą ir iu atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs

(186M9S9) meto
664 psl. Kairu

Knygoje Aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija; 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, Rocailistinrų. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt •»

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti Čekiarba Money 
Orderi .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
x vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608
----r.r-

UNIVERSAL
SAYINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

TEL. 421-3070Įsteigta 1923 metala.
Įstaigos pietuos* kiemas automobiliams pastatyti.

r*
• — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL.



Atskirų organizacijų nueiti keliai irgi surašyti j ka- vertina JAV Konstitucijos Ly-
?iy Teisių Amendment^.

A-B K. 1 Daily Except Sunday by The Lithuanian Newt Pub.
(739 So. ** * Street, Chicago, lit (MIL Telephone HA 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS 

$7.50 
S2JO

Subscription Ratos:

in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
>ther USA localities $36.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
hree months. Canada $30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.

21 d., 3 psL).
Jokubka nusivežė į Vilnių naujai knygai apie Ame-

aaugotų ir globotų natūralinius 
resursus.

Anketa tarp 17 ir 18 metų 
jaunuolių buvo sudaryta, kadan
gi 18-mečiams suteikus balsavi
mo teisę, jų balsas ir nuaistaty-

'5 cents per copy.

Dienraščio kainos:

'hicagoje ir priemiesčiuose: 
metams  $30.00

$16.00
$8.00 
S3.00

trims mėnesiam/! 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metu __
vienam mėnesiui

$30.00
$16.00
$3.00

l^iemuūoe: 
mety m si _____________ $31.00

pusei metu _______ ______ $18.00
vienam mėnesini $4 no

Naujienos eina kasdien išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chieajo 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Mon— 
Orderiu kartu su užsakymu

pusei metu -___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

J

irtose JAV vietose: 
metam* ___ 
Duse i metu $14,00

NAUJIENŲ režtipė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, tmr
—į...

Pažaislio vienuolynas.

Supažindino Jokubką su Amerikos 
komunistais

ką nusivežė į Vilnių, kad kas nors jam tos medžiagos 
parinktų. Kaip matome iš čia pacituotų paragrafų, ten 
tos medžiagos “nuo grindų iki lubų”. Svarbiausia, vis
kas sukatalaguota. Nereikia ieškoti J katalogą pasižiū
rėjai ir nusirašinėk.

Bet Jokubka truputį daugiau pasakė, Jis pamatė, 
kad ten sudarytos papkės ne tik apie jo paminėtus “pa

ir amžium subrendusių piliečių.
Tarp 17 ir 18 metų amžiaus 

jaunųjų piliečių JAV-bėse yra 
apie 6.5 milijonai.

Depresija
Chicagos (Cook apskrities) 

žangiuosius”, bet ir apie daugelį kitų. Tame institute vi- Sveikatos departamento direkto- 
skas suregistruota, kas ir ką parašė ir -ką apie užregist- ^^^ep^erian^^1: 
ruotąjį parašė. Ten įrašoma ne tik, kas ir ką parašė, bet ’
ten yra ir ką agentai praneša- Jei kurį lietuvį rusai iš- Kupstis ir depresija paliečia 

leidžia užsienin, tai jam Įsako su kuo jis tun sustiikti ir priežastimi daugfaa ke„tėjtaų 
apie ką pasikalbėti. Jie reikalauja, kad įsakymą gavęs, negu bet kuri kita padėtis. 'Plie
kai grįš į Lietuvą, papasakotų, ką jis kalbėjo ir ką jam žasčių yra daug ir visokių, bet 
pasakė. j didtiausia dalimi tokią padėtį iš-

1 Jokubka Amerikos lietuviams pranešė, kad apie

koja niekus, kaip tos Bostono mokytojos, “susipažinu
sios su tikra lietuvių tautos praeitimi”, bet jis kalba apie 
nebuvusį komunistų judėjimą, kaip apie tikrą dalyką,. - - it
nes jis “savo tkimis matė dokumentus”. ^Jokubka, kelis1 kiekvieną Amerikos Jietuvį yra. užvesta byla, kurion su- - 
metus pagyvenęs Amerkoje, neturėjo progos susipažin- dedamos visos jį liečiančios žinios. Tai reiškia, kad pku- 
ti su Amerikos lietuvių leistomis knygomis ir laikraš- Was ne tik pačioje Rusijoj yra sudaręs pačią didžiau-___________ ___ ______
čiais. Neturėjo progos, nes nei Vilnies redakcijoje, nei <policinės valstybės tvarką, bet ta sistema jau įvesta nUovargį, apatiją, apetito stoką, 
pas jokį komunistą tų knygų jie nematė? Amerikos ko- visoje pavergtoje Lietuvoje, o josios nagai jau siekia 
munistai mažai kreipė dėmesio į lietuviškas knygas, ne-l Ameriką 
daug to dėmesio į jas kreipė ir pats Jokubka. Iš viso, jis ---------
nėra - -
jo, tai atidavė knygas renkančiam Draugo redaktorių^ 
Prieš Jokubką buvęs Andriulis bijojo knygas laikyti. 
Jam imigracijos komisijonierius buvo įsakęs išvažiuoti, 
tai jis manęs, kad bet kurią dieną gali bfiti krata ir vis
kas paimta. Vilnyje buvusios- senos knygos jo buvo išne- 
šiotos. 1. ■. . j

Kai Jokubka užėjo į šarmaičio tvarkomą institutą, gi a n šiai širdies, priepuolių: 
. - . . . . i ^a1' j*3 nustebo. Jis niekad nemanė, kad-pavergtoje Lie- • sėslaus užsiėmimo asmuo švietimo organizacija Educątio-

nyje, bet kai jam reikia informacijų apiejjacią. Vilnį i^ltuvoje būtų tiek daug įvairios istorinės > ir dabartinės Į ar ba jau peržengęs 35. m. am- ual Communications apklausi- 
medžiagos ne tik apie nebuvusią Lietuvės komunistų į žiaus arba turintis kokias prob- nėjo 23,899 aukštesniųjų moky- 
partiją, bet ir apie nebuvusius ir veik nesančius Amen- ” '' * ' ’ ’ " x—•* x-
kos lietuvius komunistus, Savo įspūžius tame ‘istorijos 
Idąstojimo institute” jis Vilnjrje šitaip apfešinėjar

“Ir ko jis ten man neparodė! Nuvedė į didžiau
sią kambarį, prigrūstą nuo grindų iki lubų lentynų, 
prikrautų ėjusios ir dabar einančios Amerikos lie
tuvių periodinės spaudos komplektų. Galva sukosi,, skausmą krūtinėje, veido žan- 
kiek ten visko prikrauta! O knygų, knygų 1 Viso-1 duose, rankose, riešuose arba

Stasys Jokubka, Amerikos pažangiųjų leidžiamos 
savaitinės Vilnies redaktorius, be Druskininkų ir dole
rinės krautuvės Vflniuje, savo viešnagės pavergtoje Lie
tuvoje metu buvo užsukęs ir į Lietuvos komunistų par
tijos istorijos institutą. Lietuvoje jis praleido tris sa
vaites, tai dabar kiekvieną savaitę rašo po straipsnį apie 

. matytus dalykus. Praeitą saavitę jis parašė, ką jis matė 
tąme institute. Jis aprašinėja institutą, bet jis įdomiai 
parašo ir apie save.

Mums atrodo, kad Amerikos lietuviams bus įdomu 
patirti, kas daroma pavergtoje Lietuvoje apie Amerikos 
liętuviųs, todėl ir norime pacituoti, ką Jokubka Vilniuje 
rado, ir; parodyti, ką okupanto samdyti žmonės daro 
apie kiekvieną Amerikos lietuvį. Pasirodo, kad Jokubka 
minėtame institute rado tokios medžiagos, kurios Ame
rikoje nematė ir nežinojo, kur galėtų rasti. Jis dirba Vai

šaukia moderniojo gyvenimo 
įtampa.

Depresijos diagnozė nėra leng
va, kadangi jos simptomai api
ma nemigą (insomnia), kronišką

svorio mažėjimą, irzlumą, ner

ėra linkęs prie knygų. Kiek jis tų senesnių knygų ture-1 J[u in nntfalftti 7161113
>. tai atidavė -knygas renkančiam Dratfgo redaktoriui. C 1 MtyUg. .............

Chicagos Tribune skelbia Chi- rimais užkandžiais (karvohmra- 
cagos Širdies Asociacijos dakta
ro' David Abrams patarimus, 
kaip laikytis šaltomis žiemos (Se
nomis. Visų patarimų svarbiau- į 
siu laikomas sniego kasimas, I 

Į dėl kurio kaHes- įvyksta dąų-.r

duris papildyti savo kūno kros
nį krakmoliniais ir angliąvandę-

tais). JPr.

Jaunoji Amerika 
bus konservatyvi
CHICAGO. -— Northbrooko

vos skausmus.

Deja, mūsų nesugebėjimas pa
ginti pirmuosius depresijos žen- 
'■T:r Ir pašalinti jos priežastis 

-a dalis atsakomybės už tai, 
kad apie 2A,000 žmonių kiekvie
nais metais Jungtinėse Valsty
bėse nusižudo. Nepasisekusių 
bandymų nusižudyti skaičius

vilnį leidusius žmones, tai jis kreipiasi į Paleckį ar kuri 
kitą rusams tarnaujantį lietuvį, kurie apie Amerikoje 
veikusius Jokubkos draugus jam suteikia įvairiausių

! ‘š į ‘ A ; J K
' Jokubka Vilniuje patyrė, kad ten yra Lietuvos ko

munistų partijos istorijos institutas, kurio priešakyje 
•■yra ukmergietis Romas šarmaitis, lengvai rašyti mokan
tis žmogus. Jis sovietų okupacijos metu padėjo rusams 
įsistiprinti ne tik pačioje Ukmergėje, bet su jais bendra
darbiavo visai Lietuvai “apvalyti” nuo nepageidaujamo 
elemento. Lietuvoje jokios komunistų partijos nebuvo. 
Rusams takią partiją reikėjo sudaryti, kad iš kitų kra
štų atvykusieji “mokslininkai” galėtų studijuoti doku-

praėjo tvarkyti Juoazs Žiugžda, jis padėjo pagrindus 
komunistų partijos “‘istorijos šaltiniams”. Dabar juos 
tvarko Romas Šamaitis, kuris tęsia Žiugždos pradėtą 
darbą.

Jeigu kuris Amerikos mokslininkas, pasidabinęs net 
daktaro titulu, nuvažiuoja į rusų pavergtą Lietuvą ir 
užeina j Šarmaičio tvarkomą institutą, tai jis ten randa 
tokios medžiagos apie lietuvių tautos praeitį, kokios jis 
niekur kitur neras. Išvažiavęs užsienin, jis ne tik paša-

menų.

Daugelis depresija sergančių
jų neieško medicinos pagalbos 
dėl to, kad nesijaučia tokia li
ga sergą, kiti dėl to, kad mano,

7ide’ė_ pažanga vėliausiais laikais

lemas (rūpesčius) dėl savo fi-jklų studentus tarp 17 ir 18 metų U , T _
■zinės padėties neprivalo kasti amžiaus, kuriame buvo pateik- jog jų liga yra nepagydomaNBet

' ta 85 klausimai. Iš gautų atsa- ’’ ’ - 7 . ’ A
kymų sudaryta anketa parodė yra padaryta rūpesčiui ir de-

sniegą.

♦ Asmuo neturi kasti sniego, 
jei nors sykį yra turėjęs širdies 
negalavimą ir j ei rūko cigaretes.

♦ Jei sniego kasimas sukelia;

kiausių brošiūrėlių, netgi leistų anak senais laikais, I Paiunti kvapo stoką — tuč tuo- 
D.T. Eaėka^ko Saulės gadynės. Dare vaizdu tar- /- ^"Zautobu- 
si viskas, kas ėjo n* buvo išleista Amerikoje, čia su- so laukdamas, nestovėti vietoje, 
rinkta. — 0 ne, dar ne viskas, — Romas Šarmaitis bet sparčiai vaikščioti, net šoki-. 
man sakė. — Dar daug pas Amerikos lietuvius yra nėti, tuo būdu paskatinant krau-1 
visko. . f .. '

' ' 5 ’ - i' !

“Taigi didelį įspūdį man padarė institutas Ame- j 
rikos pažangių lietuvių visuomenės veikėjų puose
lėjamos bylos. Apie kiekvieną kaip V. Andriulį R- 
Mizarą, L. Joniką, A. Bimbą ir apie daugybę kitų 
institute yra atskiros papkės. Jose užregistruota, 
ką jie yra parašę, kas ką apie juos rašė, Suregist
ruotos jų atskiros ir grupinės nuotraukos, laiškai 
duomenys apie jų biografiją^. Viskas sukatalaguota.

kad:
• 74 nuošimčiai studentų vi

siškai neturėjo lytinių santykių; 
j 61% yra priešingi kol nevedę _ ____

gyventi drauge ir 61% pasisakė f^Browi’mini'pskAiateį na^ 
esą nusistatę iki vedybų neturėti ^3^^; bet tikriau-
Ijdinių santykių; 74% pareiŠ-. sumažinti kenks-
It’A Lm zn i n v>iir<i čir nTTmn T1 •xn a S ••

! mingos depresijos efektus jis 
skaito ramią, lėtą, nuolaidžią 
arba f filosofišką pažiūrą į patį 
gyvenimą. - < jpr.

kė, kad jų nusistatymas yra jų 
pačių, o ne jų tėvų įkalbėtas.

• 80%> visiškai nerūkę mariju 
,'anos; iš jų 11% buvę pradėję,
bet metę “kanapes” rūkyti.

• 80% niekuomet nevartoję 
jokių narkotikų, nors 11 % pri-

Be visos eilės “trankrilaize- 
rių”, daųgęEui pagelbstinčių de
presijos prislėgtiems žmonėms,

jo cirkuliaciją, o už vis labiau — 
i šiltai apsirengti.

> Dar vienas esminis patarimas sipažino parūkydavę (marijua- 
savo kūnui šilumos padauginti.
— duoti savo organizmo kros-Į 
niai gero kuro — turint ilgė-j kerių, 
liau būti lauke prieš išeinant ge-1 *89% nori santvarkos, kur 
rokai užsikąsti, nes proteinai' nebūtų jokios diskriminacijos dėl 

yra geras kuras ilgesniam lai-1 rasės, tikybos ir lyties.
kui, o greitam trumpalaikiu! ap- ’ • 68%> lygia dalimi kaip ber- mę. Tai bus didelė pagalba ko- 
sišildymui prieš pat einant pro niukai taip mergaitės palankiai voje su aplinkos teršimu.

nos).
• Apie 50%. negeria jokių Ii-

Nauja plastika
TORONTO.

profesorius, išrado naują plasti
ką, kuri yra saulės šviesos su
naikinama. Ta plastika padėta 
saulės šviesoje, netrukus nuo jos 
^->indul:ų subyrėja į dulkes, ku
rias bakterijos “perdirba” į že-

Universiteto

JONAS JOKUBONIS

PAPILIEČIŲ PADAVIMAI
(Tęsinys)

Dvaro urėdija nenorėjo sutikti su nuomone, kad 
perkūnas būtų galėjęs trenkti beveik į tą pačią rietą, -.uh.; 
per trumpą laiką. Jiems, atrodė, kad tai buvo žmogaus 
darbas. Nutarė apklausiųėti visus, kurie prašė Kubilių 
sodybos.

Dvaro tyrinėtojai paskelbė visiems, kad Kubiliams?“ rys vyrų su kirviais, pietomis (piūklais) ir kitokiais 
jų žemė priklauso čiais ir dar kitais metais, kad esanti medžių kirtimo įrankiais. Atvažiavo rogėmis, pareng-
apylinkei gėda sudeginus Kubilių pastatus. Paskelbė, tomis sienojams vežti; su kaladėmis ir uodeginėmis
kad dar per tris sekančius metus nieko nebus daroma, rogėmis. Apsistojo dvare, samdinių butuose, kurie jau vieną verslininką, kuris, be kitų dalykų, šinkavo jr
kad kas nors gautų tą žemę, nes negalima esą duoti že- buvo išėję žiemai prie savo šeimų. Prasidėjo skubus degtinę (“arielką”). Visiems susirinkus, vienas iŠ kal-
mės tokiam žmogui, kuris iš keršto sudegina svetimus 1 sienojų kirtimas kaimyniniuose miškuose, 
namus.

Sudeginti Kubilių pastatai šlavėjo beveik keturisįVentojai nekreipė dėmesio į miško kirtėjus, bet kuo- 
melus, kol dvaras nutarė ką nors daryti. .Per tą laiką met pradėjo sienojus vežti į Degėsių atmatuotas sody- 
žmonėse įsigalėjo tos vietosvės pavadinimas “Degėsiai”. bų vietas, prasidėjo vietinių žmonių judėjimas, Vieni 
ir niekas kitaip nebevadino. Prieš sudegamą buvo va-'ėjo dvaran klausinėti, kas apsigyvens Degėsiuose, bet 
dinama Kubiliai, Kubiliarietė, Kubilių namai. Dabar negavę tinkamo atsakymo, pradėjo klausinėti sieno- 
ir dvaras įrašė į vietovardžių sąrašą “Degėsiai” ir tuo jų vežėjus ir mLško kirtėjus.' Iš jų sužinojo, kad at- 
vietovė gavo naują oficialų pavadinimą. / •r~ * _ 2^1—w,___ ____________________ _____ _

Po 4 metų dvaras atsivežė “kamarninkus” (mali-, tojų, kurie yra daug pasitarnavę dvarui. Taipgi pa- jiems nieko ir* neikime pas juos ko nors skolintis, 
ninkus), kurie atmatavo apie penkis šimtus margų že-l aiškėjo, kad naujieji Degėsių gyventojai bus kupiškė-
’y,~' astuonių ūkių kaimui. Matininkai dirbo visą va- nai. Vietiniai žmonės, kurie turėjo vitį gautj žemės, tojais. Taip tai baigėsi vietinių žmonių nesusiprati- 
smą. kol nustatė kaimo žemės nibežius, suplanavo^ liko labai nusivylę ir nusiminę. I-**1----- -------------- *—i.——
ūkius ir jiems sodybų vietas; pravedė kelią (gatvę) ir| Vėl iškilo Kubilių trobesių padegimo kaltinimai.)
sužymėjo ūkių n:bežiU ženklus (supylė kapčins ir įka- šį kartą padėtis buvo visai skirtinga, negu ką tik su-'vietinių gyventojų. Kupiškėnai dėjo didžiausias pa
šė stulpus).

1 Kaimo rytinis galas prasidėjo nuo Šaulio Kubi- dabar gi atsirado jų bent keletas, kurie jau kaltino tam * medžiagos. Artėjant pavasariui jau buvo privežta di- 
lliasu sudegusius gryčios (už-360 sieksnių); vakarinis tikrą asmenį, kaip padegėją. Vėliau pradėjo kaltinti džiausios krūvos sienojų, gegnių ir grebėstų. Baigian- 
kaimo galas tęsėsi tiek pat toli nuo Rovėjos, kaip ir net vienas kitą. Tarpusavio nesantaika ir pyktis smar- tis rogių keliui, kupiškėnai sugrįžo, iš kur buvo at- 
rytinis. Tarp šių dviejų punktų buvo atmatuotas ke- kiai plėtėsi. Pasireiškė gana karštų barnių ir net ap- važiavę.
lias (gatvė) 4 sieksnių platumo, šiaurinis kaimo rūbe- sikumsčiavimų. Rimtesnieji pradėjo galvoti, kaip ap- Atėjus pavasariui ir keliams pradžiūvus, atvažia- 
žius — Rovėja, buvo apie 100 sieksnių nuo gatvės, o raminti aistras ir sutaikinti karštuolius. Slaptai buvo vo kupiškėnų keturi vežimai su visokiais statybai, įran- 

apie 50 sieksnių nuo gatvės. Visą šį plotą susitarta pakviesti po vieną iš abiejų pusių, kad pri-1 kiais ir su keletu nemažų palapinių. Kartu su vežimais, 
.—•_ o •_ —— 1--------------- kalbintų savuosius susitaikyti ir pamiršti buvusius pėsčiomis atėjo apie dvidešimt vyrų statybos dar

bėmius ar norą keršyti. Apkaltintieji sutiko nusileis-1 bams ir dvi moterys maisto paruošimui ir apskalbi- 
ti, jeigu kaltintojai jiems pastatys gorčių degtinės už'mui. Bematant buvo pastatytas trikojis, pripiltas van- 
jų įžeidimą. Po ilgesnių derybų buvo prieita prie susi- deniu katilas, sukurta ugnis vakarienei virti. Kol va- 
tarimo: kaltintojai pastatys gorčių, o kaltinamieji — karienė išvirė, buvo sustatytos palapinės ir patiestos 
pusę gorčiaus. Suėjimui vieta buvo pasirinkta pas lovos.

■ Nuo pat ryto darbo vedėjas pristatė beveik visus 
lupti mauknas nuo sienojų. Dročiai (lentpioviai) su-

* sistatę kažilus lentoms plauti. Darbo eiga buvo sutyar- 
| kyta labai darniai. Vienos vasaros bėgyje pastatė dvi 
I crvčias. viena klojima, kuriame dar nebuvo išnluktas

padalino į lygias 8 sodybas ir susikirtimų kampuose 
1 (sodybų rubežių atžymėjjmui) įkasė po stulpą.

Atėjus žiemai, atvažiavo is kažin kur gerokas bū-

>4

Atėjus pavasariui ir keliams pradžiūvus, atvažia-

einamųjų prabilo:

—< Pirma, fiėgu mes pradėsime ragauti, aš noriu 
ką nors pasakyti. Dvaras su- mumis pasielgė neteisiu- ’ gryčias, vieną klojimą, kuriame dar nebūvą išplūktas 
gai, atiduodamas Kubilių išdirbtą žemę atėjūnams, laitas, o jaujai trūko lubų ir pečiaus; vieną diendaržį 
Mes turime gyventi taikoje tarpusavyje. Neišmetinė- su daržine ir kūtėmis (tvarakis) arkliams, karvėms, 
kime vieni kitiems ir nekeršykime. Aš noriu jums pa- ’ kiaulėms ir avims ir surėmė vienos klėties sienas, 
tarti štai ką: nebendraukime su atėjūnais, neikime Trijų metų bėgyje visi pastatai buvo galutinai 
pas juos į svečius. Jiems atėjus, elgtumės taip, kad baigti.

vyks į Degėsių sodybas keturios jaunos poros gyven- jiems atrodytų esą nepageidaujami. Neskolinkime

Kol sienojai buvo kertami miškuose, vietiniai gy-

Visų buvo sutarta nebendrauti su Degėsių gyven-
A <»*|z vai jLP<uQ*««9a ▼

mai, pasireiškę po Kubilių trobesių sudeginimo.
Praėjo pora gerų mėnesių, kol grįžo taika tarp

degus trobesiams. Pirma nebuvo nė vieno kaltintojo, stangas prikirsti ir privežti kuo daugiausia statybinės
— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— M»ndiy, Janwry jį" 1977

(Bus daugiau)
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jos institucijas ir

EUDEIKIS
DAIMIDPo karštos vasaros

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

the usual 
deaf most

munistinio sovietizmo auka, bet 
dar ir dėlto, kad komunizmo

ChicagoB
Lietuvių 

^idotuvių 
žireklorių

A&sociacijos

AKU4ERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

So. PuUsMi Kd. (Crawford

Medical Building). ToL LU 5-6446
H.-Iinm UgLUJUS pagal ail*'laimio 

«i aęuąUepia. skambinti

1977 m. veiklos lapą atverčiant

Iš Gen. T. Daukanto j’ūrų šauliu 
kuopos valdybos Chicagoje 

Bendraraščio Nr. 12/1

K

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS B1ENĄ 

IR NAKTŲ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI* TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

ANTANAS M. PHILLIPS
LUtfiAč Ht LAbttiNAb LABANALbnAO

M 0 ¥ I H G 
apdraustas p«*rkr*ustvma» 

iš įvairiu atstumu 
ANTANAS VILIMAS

Te L 376-1882 arba 376-5996

I turnyrą buvo atsilankiusi A. 
A V. Karpuskos našlė, ponia 
Ona Karpuškienė, o taip pat jos 
duktė Aldona ir sūnus Jinas su 
savo sūnum.

Ponia Karpuškienė šiltais žo
džiais padėkojo visiems susirin
kusiems už Memorialinio A. A. 
Vlado Karpuskos vardo turny
ro surengimą- Dalyvis

3307 bo. Li JUANIU A ayLNUE. Pilone: IatUs 7-3%Ul

lapą, prirašytą ir išmargintą di- 
’ dėsniais bei mažesniais pasiseki
mais ir veiklos pasireiškimais, 

[Lietuvos šauliu Sąjungos Trem- 
į tyje labui ir Gen. T. Daukanto 
Į jūrų šauliu kuopos gerovei.

Praeitais metais veikloje su- 
i stiprėjome, narių skaičiumi pa- 
■ augome, administraciniai apsi
tvarkėme ir, savo pasireiškimais, 
Įsirikiavome Į aktyvesniu LŠST 

: padalinių gretas. Tai nuopelnas 
* visų kuopai priklausančių narių, 
šauiiškai veiklai pasišventusių 
kuopos valdomųjų organų parei- 

: gūnų ir parodyto entuziazmo vei-

šiandieną Įžengiame Į 1977- 
sius ir 15-sius Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių veiklos metus Či
kagoje, kurie turėtų būti dar- 
bingesni, veikloje našesni ir sek- 
mingesni. Ryšium su tuo, kuo
pos' valdybos vardu, tenka at
kreipti dėmėsi Į tai, kad greta 
jau nusistovėjusių metinės vei
klos apraiškų, 1977-siai metais 
turime:

a. siekti dar didesnio kuopos

Libane, Maide lajos miestelyje šioje vietoje karo metu stovėjo 
kulkosvaidis, kuris kirto kiekvieną praeivį. Dabar {visi kovotojai 
išsilakstė, o iv vietą užėmė vaikai. Jungtinėse Tautose keliama min
tis skirti pjnigv Libano karo metu nukertėjusiems namams atstatyti

The home pictured above 
, doesn’t appear much different 
I than any typical suburban 
'home. But it incorporates en- 
:erry-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 56 percent It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
"76" house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately 14.000 ... projected to 
be amortized within 4 to 5

5VINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKIN1MA’ 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 

1490 kll. A. M.

Lietuvip kalba*: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
-—1:00 vai. popeL — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Tektų HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

pus t&ųųstiM. get 51 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresų:

N A U J I E xN O S.
I73H šo. Halsted Chicago, ill. 50608

DR, G K. BOBELIS 
inkstų ir šlapimo takų 

CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

&o summit street 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY Hills GĖLiNYčIA 

Z4-+J WtJI 301C 5IRECI
Telefonai; PR MJS33 ir PR 9-O83< 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Dnshry krautuvė

The DAISY STORE 
?918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

TobC. PR 8-3ZP

DKo ANNA BAUUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 
IR Gw^UtS LIGOS

2851 W. 43rd Sirwt

v aiancto. pagal sc^itarimg

mas lietuvių politinėje emigra
cijoje, ir šiame fakte glūdi ne
mažo nesusipratimo šaknys,

cup* canned pitted
California ripe olives

1 (14K) package 
frankfonen

^4 cop diced green oniom
2 tablespoons cooking oil
1 (1 -IB.) can tomato wedg<
Cut olivas in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 

Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoea. broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower beat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend comftarch with 2 tablespoons cold water. Stir

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

RČZ-; Gi <s-C873 .

LK. W -UiliSiN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

UiNEKyuūUiNE CrtmUXuDA
6Qx 5o. Kedzie Ave,x WA 5-2670

Valandos pagal sustUrimą. Jei neat- 
auiepia. skambinu Ml 3-ooOL

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad Šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmeti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. (JALU?UKN1A AVE. Phone: LAIayeUe 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
So, oOiu Avt^, Cicero, UL Phone; U-Ljiupic 2-1003

sulation within walls and ceil- 
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes. energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone re' 
heat loss chan 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy ”76.”

The fireplaces were supplied 
by Heme Crafts, Tnc^ Floral 
Park, New Fork. HeutUator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc,, located in Mt, 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of bidlt-in, 
freestanding and wall^ 
mounted fireplaces 9 > • peut,

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
. > Teltf.: GRovehlU 6-2345-6
& " 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-S

į.- Pagal tėvus G1NTAUTAITĖ.
=4Gyv. 7300 South Whipple Street

Mire 1977 m.'sausio 21 d._ 3:00 vai. ryto, sulaukusi 78 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, /

Tad dėkui visiems už atliktą 
darbą 1976-siais metais ir su 
aukščiau nurodytais siekimais, 
pradėkime 1977-sius metus.

Gero Vėjo!
E. Vengianskas, 

Kuopos Pirmininkas

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5«ndr« praktiką, spec. MQTExU. ligos 
Ofisu; 2652 WEST 59th STREET 

TsL: PR L1223
OFISO VAL.: Pirm., ąutran.. trečiad 
ir peakt. 2-i ų vąL vak. šeštadie
niais 2-4 vai- po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. 1EONAS • SEItlUnS
L; /IPUKS t v, PŪSLES IR

PRUS IA TOS CHIRURGIJA
'■ \ WEST «į3rd STREET

VaL: sDuad. nuo' 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso folsf.: 776-2330
Naujas roz. foief^ 448-5545

P. SiLHKiS, 0. P.
K < nu r Kv j ez. i o T A s

,t L apurgUu m-so. Bau
uazai. pašaipa mojo

i lArch Supportsj U L L 

/gi.. —4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
lb5ū WgM St., Chicago IH. o062'» 

Fataf^ FRoap«ct 6-SOba

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET R* public 7-121$
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos MPJa, HL £74-4411)

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S6. LHUAiMCA AVE. TeL: YArdu 7-113B-1139

Dd. VAUlu V. dAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius. .

i938 SeManheim Kd.,Westchester, ill.
VALANDOS; 3—4# darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni £—3 vaL
- leu 50x-Z/z/ arba 562-Z2Z8

LK. hvANK rUCKAS
OPTOMETRISIAS

i. ALBA LIETU V iSLAl 
iąia W Tirt St. — Tai. 7^7-5149 

ilirui* TritaiKu akuuos u
:L eouuict lease®' -

■,t. pagu ausitarimą. 'užmiryia tree. į'kloje sesių bei brolių. Pradeda
me Įsisamoninti, kad esame di
di iulės organizacijos dalimi, kad 
dirbame ir veikiame LšST-apim- 
tyje.

iK. K. A. V. JUČAS
<07-4441 0OI-4OUS

OPOS LIGOS — CHIRURGIJA 
«uO2 OESĮERN aVc. 
S2>4 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Prieš keletą dienų užvertėme
DIL A. B. GUJi v ECKAS gan darbingą 1976 metų veiklos 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY6Š AKIU LIGOS 

3907 West lUGrd Sireet 
panai susitarimų

UŪDĖSIO VALANDOJ ij 
MAŽEIKA s EVANS 
T" LAIDOTUVIŲ DIRELTORIA! I 
4845 S.. Wester. Avfc Air Conditioned Ctapel lai1

REpublic 7-8600-8601 F“aw* 
I-- trreu kitom «W«to daine rasine kotfrSą w3a«

IšejusL iį spuutlus 'j- gainuajgauU anygų jrinkojt .

AMEKHWiS UETOVTU POLITIKĄ 
' ■. ■ 5įv' ?. -

Dr Kaziu Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j kraštu politika. 1U2 psi. Kaina $1.50.

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please 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 tomatoes 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— 
•fl the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 serving*)

1 (10% ox.) can condensed 
chicken broth

1 small Bay leaf, crumbled 
teaspoon ba<il, crumbled 

% teaspoon salt
% teaspoon pepper

1% tablespoons cornstarch. 
Thin spaghetti

t>alciausio|i žiema
LONDONAS. — Po sausiau

sias ir karščiausios vasaros, ko
los nebuvo buvę Didžiojoj Bri
tanijoj per 5C0 metu, dabar ten 
viešpatauja šalčiausia ir blo
giausia žiema, kokios Anglijoje 
nėra buvę per 14 metų. {Pavyz
džiui praėjusį pirmadienį per 
keletą valandų prisnigo iki 30 
centimetru sniego ir temperatū
ra nukrito iki 11 laipsnių Celsi
jaus. Nepaprastai tirštos mig
los ^ujaraližavo susisiekimą 
sausumoje, vandenyje ir ore. 
Pietvakarinėje Anglijoje prie va- 

1 sarvietės Torquay dėl smarkios 
1 jūros audros sukeltų nepaprastai 
i didelių bangų visa pakraščio gatr 

vė uždaryti. jpr

einaati, Ohio, sudus Reinis, 2 anūkės — Sigita, ir Jūra, bei kiti gimi
nės draugai jr pažįstami. Velionė buvo žmona mirusio dr. Kristu
po Gudaičio'. .

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje 6845 South Western 
Avenue: - ’ T1

. Pirmadienį sausio ?4 dieną 1:00 vgL gopįet bus lydima iš koply
čios Į Lietuvių Tautines kapines;

Visi a. a. Elzės Gudaitienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvieaami'į&lyvauU laidotuvėse įr suteikti jai paskutini patar- 
navimą/ir atsisveikirama. '

" ■■ ■- ■■ <

Nuliūdę lieką:
' ’ Duktė, sūnuš< anūkės, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL 737-8600.

mzmas ir sovieto gija svarsty mutu yra Beun Ir paliečia kiekviena. Bet kur yre mk
ir tebesvarstomi neaprėpia- rusieii? I tf klausinę •tiako knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausite 
muose tomuose, jau daug ma- nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
IV. RAITO TYRINSTOJAI

NAUJIENOS, CHICAGO < ILL— Manday, January 24, 1977
- ė

Memorialinis turnyras
Meraorialinia 4 ratų turnyras 

Ą. Ą. Vladui Karp-ikai prisi
minti ir pagerbti |vyko sekma
dienį, š. m. sausio 16 d. Memo
rial Park Fieldhouse, Blue Is
land, Dalyvavo 26 žaidėjai, iš 
ju 6 lietyviaL

Romas Fąbijooąs, turnyro di- 
rektoriua, pnei pradedant žai
dimams tafė trumpą žodį ir pa
brėžė, kad A. A. V. Karpuška bu
vo ne tik pats uogausiąs ir ju
driausias šachmatininkas lietu
vis bet net iš viso vienas iš ak
tyviausių USCF (jungtinių Ame 
rikos Valstybių Šachmatų Fed e- ... ....
racijos) narių. Po įžanginio žo- I
džio p. Romas Fabijonas papra
šė susikaupimo minute pagerb
ti Mirusįjį į

Užtikrintai ir kietai žaizda- kad Lietuva yra ne tik kor 
mas pirmąją vietą ir dovaną lai

M 0 V I N G
L«idim«l — Pilna apdra«xSa

KAINA
L i E K f N A S

’ t T»l. WĄ 5-S06J
I). . „.Į _ j____ ■ I ■ I I I .J I

surinkęs 4 taškus. Toliau lie- niau palietusi politinę lietuvių 
tuviai išsirikiavo sekančia eile: ‘ emigraciją — w m
2. P. Tautvaišas su 3 taškais,' asmenis.
3. A. Zujus su 4. P. Saikaus- ‘ Algirdas J. Kasulaitis,
kas su 2, ~5. A. Dargužis su 1*4,1 Komunizmo grėsmė emigracijos 
6. A, Litvinas.su 1. kryžkelėje.

narių skaičiaus, b. stiprinti' ir 
palaikyti šauiiškai brolišką ir 
seserišką tarpusavio sugyveni
mo bei sutarimo dvasią, c. padė
ti pastangų, kad bent 50% na
rių Įsigytų uniformą, d. veikloje 
būti- darbštūs, vieningai, draus
mingi,. susiklausę jr entuziastin
gi, e. visokeriopai remti kuopos 
valdomųjų organų pastangas, 
kuopos veiklą organizuojant, ple
čiant ir ją reprezentuojant, f. 
stiprėti šauliškosios ideologijos 
bare, stoti ir tvirtai stovėti pir
mosiose kovotojų gretose, sie
kiant mūsų pavergtai Tėvynei 
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės.

Litvinas.su


HELP WANTED — MALt 
Oarb>inkv Reikia

REAL ESTATE

Notary Public

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMA8AUSKO

CTA NEPAISO APSAUGOTI
PATRONUS NUO BLOGO ORO

$3.00
$2.00

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

tvarkoje, nesugebėjo Sibire sau 
tokių namų pasistatyti. Sihirio- 
kai iš toli važinėjo žiūrėti lietu
vių pastatyto namo. Sibiran at
siųsti lietuviai bijo, kad komu-

PERSON^L 
Asmeny Ieško

Stasys: Pranckevičius, 
valdybos pirmininkas 
Liudvika Dubauskienė, 
sekretorė

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

patogumų savo piliečiam gatvėj. 
Vienų iš tokių nepatogumų žmo
nės skaudžiai pajunta, kai lietui 
ar sniegui krintant ir blogam 
orui ar speigui esant nėra jokios 
užuovėjos pasislėpti CTA auto
buso belaukiant dažnai po ke
liolika ir keliasdešimt minučių, 
kol pagaliau vienas po kitam, po 
du ir tris autobusai atpuškuoja.

Kodėl Chicagq|je beveik vi
siškai nėra CTA važiuojantiems 
pastogių, kuriuose neperšalę ar 
nesuliję galėtų autobuso lauk
ti?, klausia Chicagos piliečiai. 
Bet atsakymho iš CTA negau-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

uimni nemokamai ir be jokių jnpareigojimq.

PAVARDĘ IR VARDAS --------------------- -------

adresas r------ —----------------- :—

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

REAL ESTATE

TfWL ROOM AND 
LATHE MACHINIST

Experienced only able to work 
At close tolerance. Clean A-C 
shop. Top wages. Paid lunch. 
Call Mr. KONZEN —225-8700

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

. Naujienos buvo ir yra už de
mokratijų ir tolerancijų. Deja. 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiauto jus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

VIENA MOTERIS PAIEŠKO moterį, 
kuri nori pigiau pragyventi. Reika
linga padėti prie lengvos namų ruo
šos. švarus kambarys ramioje n uotai 
koje. Marquette Parko apylinkėje. 

Skambinkite telefonu RE 7-8105.

Namai, žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo 
gyventojus Ir gamta. L200 fiatuvilky vietovardžiu 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Peniuntinnii paštu reikia pridėti dar 50 centų

Siunčiu_________ dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Insurance, Income Tax

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

Namai, Žemė-— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HEATING AND AIR 
conditioning . ';

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, Hl, 60609 Tel VI 7-3447matę atvažiuojančią policijos 
mašiną,—pabėgo.
JAV LB (R) CICERO APY

LINKĖS VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

MAuJitlNOMS šiemet suėjo 80 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas imžinara lietuvybės išlikimui skel
biamu Naujienų platinimo vajus.

4 •' z ‘ " z \

RAUJIENOS trirfa! rtori fr kovoji už Uetnvof Ir pavergtu Hetarių Ulrre 
reidamof Ir nesidėdamof 1 sandėriui su okupantai! ir lu {galio- 
tinfafa

NAUJIENOS palaiko vigas lietuviu demokratines grupe*. Ju bendras institu
cijas ir remia vigp lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Half 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 Naujiena vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama 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
tuvišku reikalu renes«-w.
KAINUOJA: Chlcagoje Ir Kinijoje metams — $30.00, pase’ mėty — $16.00, 

trims min. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama sava Iff nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefouuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

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.-

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis- knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje, Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1,50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 push, kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONĖ Į'ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Tnturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PANAITĖJE. 
84 psL Kaina $1-50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami :
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6060$

atsilankant darbo valandomis arbe užsakant paltu Ir pridedant
9 čak| ar piniginę perlaidą.

neatim tų, kaip a tėmė 
namus.

— Dėkui K; Kaminskui iš 
Portand, Oregon, atsiuntusiam 
atskiru aišku penkinę už ka
lendorių. Taip pat dėkui Jur
giui Tumavičiui iš Pasadena, 
Cal., ir Edvardui Rupkui iš 
Gulf Breeze, Fla., atsiuntu- 
isems po du dol.

— Beverly Shores Amerikos 
Lietuvių klubo valdyba, vyk
dydama savo šakotos veiklos 

remti lietuvišką spau 
dą, paskyrė Naujienų para
mai §15 ir juos atsiuntė per 
klubo pirm. inž. Vai. F. Radį

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA N0RE1KIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU, Chicago, I1L 60629 • Tel WA 5-2787 
Didelis poškinkime* geros rūšies (valrip p rėki g.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsfed Pt., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

★ Pasakyti tiesų šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori jvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

j k u r 
klaidinga 
'Raudžiai 
riausius 
skaudžiai 
sov. komunistų. Tuo tarpu ide 
du dešimt dolerių: $5 už kalen 
dorių ir $5 Mašinų fondui. Gai 
la, negaliu surasti naujų skai
tytojų, nes čia nėra lietuvių.” 
Dėkui už laiškų ir už auką.

—Anthony Zakys, Cleveland, 
Ohio, atskirų laiškų atsiuntė 
gerus linkėjimus ir penkinę už 
kalendorių. Tos apylinkės tau 
tiete užsisakė Naujienas 3 mė 
nesiams bandomajam laikotar 
piui, todėl pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už auką ir už 
dėmesį.

rapinimą L._______________________________
Dr. A. J. Gvmn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -- -
Minkštais viršeliais tik __________________________

Dr. A. J. Gu«Mn — AUKŠTA KULT0RA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europa įspūdžiai Dabar tik __________

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

1977 metų sausio mėn. 30 die
ną parapijos salėje įvyks LB \ Bendrai, Chicagoje nėra jokių

(R) Cicero Apylinkės visuoti
nis narių susirinkimas. Bus 
renkama tos Apylinkės valdy 
ba ir revizijos komisija. Neuž
siregistravę nariai galės regis
truotis prieš pradedant susi
rinkimų. Pp susirinkimo —■ 
vaišės.

pasakojo, kad praeitų trečia 
dienį vakaie, ties Western ii 
39 gatve, po tiltu, buvo užpul- kos 200 metų sukakčiai 
ta dviejų juodukų. Reikalavo nėti šių mėtų vasario 5 dienų 
atiduoti turimus pinigus. Plė- šaulių salėj ruošia banketą. Vi- 
šikai nesuspėjo nei pinigų si privalėtų apsirūpinti tikėtais 
atimti, nei blogo padaryti. Pa- ’ iš anksto, kad Vėliau neliktų be 

vietos. Geriausia kreiptis j A.
Repšienė,101g Linden St.,Bell
wood, I1L 601041

Dail. Antanas Rukšlelė, 
Minnesotos valstijoje, gyvenantis St Petersburge, 

pagavęs / svarų Waleeye-star Floridoje, darbu ir rūpesčiu 
kį, laikaomas tame ežere di- daug prisidėjo prie dr. K.Jur- 
džiausią starkį pagavęs.Už tai gėlos kpygos^“Lithuaniat the 
įdėta jo foto nuotrauka Sport outpost of Freedom” išeidi- 
& Recreation žurnale. : mo §js vertingas Šaulių s-gos
— Emma Jarmalavičienė pa leidinys jau platinamas.

— Dr- Balčiūno vadovauja
mas Lietuvių komitetas Ameri- 

pami-

Jio ; knygų autu 
Naujienose aptarti 

studijos' svei- 
reikalus. Pa- 

iakcijos ir adininis- 
k ei damas 
mu,tautas

$2.00
Galimi taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ČalcJ arba menay urdarL prte 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidom*.

— New Yorko ir New Jersey 
Beturiu komitetas sklypų pirki- 

' m.) reikalu Sunny Hills, Flori
doje. įsikūrė korporacija — Lit- 
huania.i l’liily Corp., per kurią 
bus padedama visiems Ameri
kos lietuviams nusipirkti skly
pus bei įkurti Sunny Hills lietu
višką koloniją. Apie 50 lietuvių 
skrenda iš New Yorko apžiūrėti 
Sunny Hills sausio 29, 30 ir 
31 d., o Chicagos lietuviai va
žiuos automobiliais. Chicagoje 
tą korporaciją atstovauja Ma
rijus Kiela, 6557 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629. Tele
fonas (312) 434-9655. (Pr.)

— Kęstutis Miklas, Batuno 
pirmininkas iš New Yorko, kal
bės Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime vasario 20 d. 4 vai. 

popiet Klevelando NuolaL'nės 
Pagalbos parap. salėje. Ruošia 
Alto skyrius.

— Kongreso atstovas Edward 
Dervinskis tarptautiniais parla
mentarų reikalais vasario pra
džioje išvyksta į Europą. Grįš 
tiktai vasario pabaigoje.

—V. Bubnys iš Marquette 
Parko apylinkės, pratęsdamas 
iš anksto be raginimo savo pre
numeratą, įteikė penkinę Nau
jienų paramai. Dėkui. Tos apy-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gutsen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Heflančlas 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir susi- 
rūpinlmą._________________________________ $8.00

Kiekvienas lietuvis- gali ap
metu gyvenę komunistinėje san [ sidrausti gyvybę nuo $100 iki 

$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams 
Jiems yra ir Taupomoji — Ei 
lowment apdrauda aukštajan 
nokslui arba studijoms. Klau 

'rite apie grupinę Akcfdenlab 
ipdraudą organizacijų na 
riams — tik $2 už $1,000 ap 
Iraudą. Dėl šių ir kitokių in 
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin 
<el. 424-fihHi

nas vieneriems metams, bet pa
vardės prašė neminėti. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti. Visi Metu
siai kviečiami i jas atkreipti sa
vo asmenišką dėmesį, gerai su 
jomis susipažinti ir pareikšti 
savo asmeniška nuomonę jas 
užsisakant. Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites detalę 
nemokamai pagal gautus pagei 
davimus arba platintojų atsiųs 
tus galimų skaitytojų adresu.

— Dr. Antanas J. Gustainis- 
'Gtissen. d; 
' r lis, lankė

įaujo leidinio -i 
kalus klausjnab 
sveikinęs reti 
tradic. darbuotojus, 
gerą ūpą ir saulėtas

bei gwefifiuie, įteikė $25 
auką Mašinų tondui. Dėkui už 
malonų vizitų ir nuolatinę pa
ramą.
__— Skaitytoja iš tolimos pro
vincijos atsiuntė tokį laišką: 
‘‘Malonu skaityti geras žinias 
apie naujus skaitytojus. Žmo
nės pagaliau turi pamatyti, 

yra teisybė ir nesiremti 
informacija, kuri 

užgauna pačius gc- 
rnūsų žmones, net 
nukentėjusius nuo

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM vlerinteU 
lietuvi tadllnlnką 

Chicago)* «■ -

VsLnormaną 
^įRkBURŠTEINĄ 

263^826
(i»taifot) ir

(buto)

Dėkui vadybai ir visiems to 
klubo nariams.

— Illinois valstijos loterijoj 
sausio 2 d. Bonanz trauki
me laimėjo 10, 597 ir 1682, 
spalva mėlyna. Grand Prix 
traukime laimėjo 21, 28, 32, 
7594 ir 20091, spalva geltona. 
Prezidentiniam traukime lai
mėjo Hoover.

— Jonas Našliūnas, Chica
gos gyventojas, praeitą vasa
rą, mečkeriodamas Big Sand 
ežere,

DIDŽIULIS gražiausias 2 butu mu- 
Parko patogiausioj 

gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly- 
3 po prie Marquette parkų 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, karpy
tai ir daug priedu. Sausu pušu 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 vjsk4 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 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

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

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

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 ’ ra? .Marquette 
ir veikiantis biznis Arti 63-eios ii 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne 
riui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW, 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
lijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY

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 $3.. Su legatiško- 

’mis formomis — $3.50.

Sovietų armijai antrų kartą jai pasistatytų namų. Rusai, 30 
okupavus Lietuvą, tūkstančiai 
lietuvių ūkininkų neteko žemės, 
namų ir galvijų. Galvijiniais 
vagonais jie pusplikiai buvo nu
vežti į Sibirą ir paleisti šaltose 
tundrose. Trylika metų Sibire į 
išgyvenusi lietuvių šeima pasi-i'nistų partijos vadovybė ir šių 
statė šiuos namus, šeimos gal- ■ namų 
va Sibire mirė, o paveiksle ma-' Lietuvoje turėtus 
tome jo sūnų, stovintį prie nau- ‘ -----

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujiems”, 1739 S. 

jpr Halsted St., Chicago Hl. 60608.

HM

i .al! Frank Zapolis 
12081/2 W.95th St.

GA 4-8654

ES K į


