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MASKVA ATVEŽĖ ANGOLON DAK

ADIS ABABA, Etiopija. — Praeitą šeštadienį sovietų val
džia išlaipino Angolos upste dar 500 patarėjų ir specialistų, 
pareiškė užsienio miįnisteris Georgė Sangube,

Visi sovietų specialistai išlai
pinti Luandos uosteį kurą dabar
tiniu metu kontroliuoja sovietų 
ginklais apginkluoti Kubos ka
reiviai. .

Sovietų valdžia ..pripažino 
“liaudies fronto” vyriausybę ir 
ginkluoja šios grupės organizuo
jamus kariuomenės dalinius. Ki
tos dvi grupės, galėtų suorgani
zuoti daug vyrų, bet neturi rei
kalingų ginklų ir patyriino nau
jiems, ginklams vartoti.

Suvažiavusieji ministrai

Nixonas nepasitikėjo 
Kisingeriu

_ VAŠINGTONAS. — Kai Nik
sonas pradėjo Vietnamo karo 

metu stipriau apmėtyti bombo
ms! Hanojaus priemiesčius, tuo
metę pasak žurnalisto Anderso
no, Kisingeris, kuris tuo metų 
buvo tik prezidento patarėju, siū
lė atvirai šį klausimą paskelbti 
ir išaiškinti amerikiečiams.

Niksonas pasipriešino ir kai 
laikraščiai paskelbė vieną bei ki
tą slaptą iš .Baltųjų ūmų žinu
te, tuomet prezidentas, pradėjo

Į pasitarimą ' suvažiavusieji 
Afrikos valstybių ministrai ne
gali susitarti Angolos klausimu., įtarinėti Kisingeri ir kitus pa
vieni siūlo pripažint! lįr. Neves * 
sudarytą- “liaudies fronto” vy
riausybę, o atsiranda ir tokių, 
kurie tvirtina, kad j^Uaudiea. Prezidentas galbūt ir pagal-

I

reigūnus, įsakydamas slaptai 
tarnybai sekti Kisingerio ir ki-

Chicago, Ill. — Pirmadienis, Sausio-January 12 d., 1976 m.

Rusai negrąžins 
j japonams salas

TOKIJO. — Japonijos užsie- 
Inių reikalų ministerija pranešė, 
Ikad Sovietų Rusija atmetė ja
ponų reikalavimą grąžinti Japo
nijai keturias salas — Habomai, 
Shikotan, Kunashiri ir Etorofu, 
kurias rusai pasigrobė II Pasau

Kaina 15c

NESUTARĘS SU MINISTRU, GROMYKA 
ŠIANDIEN KALBĖS SU IMPERATORIUM

*• ‘ A -

Patarė pirma pasirašyti draugingumo sutartį, 
o vėliau galvoti aoie taikos sutartį

TOKIJO, Japonija. — Sovietų užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyka, didelės grupės patarėjų lydimas, veda pasita
rimus su japonų užsienio ministeriu Kiči Miazava, bet negali su
sitarti nei vienu svarbesniu klausimu, šis ministeriu pasitari-

Minesotoje, Rochesferio May© klinikoje yra jrėngta speciali moterų 
krūtims tikrinti mašina, kuri automatiškai visus davinius patikrina 
ir užrašo. Paveiksle matome medicinos technike, rišančią pacientę, 

prie vienos tokios mašinos.

liniam Karui;-ipasibaigus. Gro- ^a® iš anksto buvo ruošiamas, bet iki šio meto nedavė pagei- 
myka po 6 valandas trukusiu de- daujamų pasekmių. Japonai tikėjosi susitarti keliais dviejų vals
tybę su Japonijos užsienių rei
kalų ministeriu pasakęs, kad 
“yra negeistina matyti kaitalio
jant dabartines (teritorines)

sąlygas”.
šiandien (pirmadienį) Gromy- 

ką<turi pasikalbėjimus su Japo
nijos ministeriu pirmininku ir 
imperatorių Hirohito. Visa, ką 
japonai iš sovietų laimėjo, tai 
pasižadėjimą paleisti 32 japonų 
žvejus, kuriuos sovietai laiko Si
biro kalėjimuose, kaltindami žve
jojus “sovietiniuose vandenyse”.

kti visame*'krašte. i

Jeigu pripažins mažumos vy- 
riausbę, tai krašte nebus ramu
mo. Kai kuriems nepatinka so
vietų valdžios iijtervehciją į An
golą ir tokio didelio skaičiaus 
patarėjų siuntimas. .

Rusai patąrinėja ne tik /niau- 
dies fronto’ vyriąhąybei, bet jie 
patarimus duoda Kubos ka
riuomenės daliniams.

Prašo pripažirttį kitas 
vyriausybes •.

Vieni ministerial' buvo ..pasi
ryžę pripažinti “liaudies fron
to” vyriausybę, bet į Adis Ada- 
ba. atvyko ir kitų dviejų grupių 
užsienio ministerial, kurie prašė 
pripažinti ir jų sudarytą vyriau
sybę. '■

Atsirado ir tokių užsienio mi
nisteriu, kurie siūlė pripažinti 
ir kitas vyriausybes. Vyrauja 
įsitikinimas,' kad Ėtiopijon su
važiavusieji ministrai gali ne
pripažinti nei vienos Angolos vy
riausybės. Jie ruošia rezoliuci
ją,- patariančių užsieniečiams 
nesikišti į Angolos reikalus.

vojo pašaliu ti Kisingerį, bet vis 
.dėlto jį .vėliau paskyrė.vąląjy^ 
sekretoriumi,'b dar vėliau iškilo 
Wat4rgato klausimas ir pats 

Niksonas turėjo pasitraukti iš 
prezidento pareigų. Kisingeris 
tapo sekretoriumi 1973 m. rug
sėjo mėnesyje. ' ' '

Kūdikiai plėšikai
BARTOW, Florida. — Valst. 

gynėjo pranešimu, areštuoti ir 
kaltinami įsilaužimu ii; uždary
to revolverio pavogimu du vai
kai — šešerių ir ketvertu metu 
amžiaus. Vaikai piktadariai bu
vo susekti ir revolveris atimtas - ♦
tą pačią dieną, bet y revolverio 
kulkos buvo iš'&jps., £frokuro- 
ro padėjėjas žada vBgišiartis kel
ti bylą, kadan gi tyresnysis — 
šešerių metų vaikas jau turi mo
kėti piktą atskirti nuo gero. Vy
resnysis vaikas policiją pama
tęs labai persigando^ o mažasis 
nė supratimo neturėjo, kad yra 
ką negero padaręs. “Kai aš jiem 
pasakiau, jog jie turi konstitu
cijoje garantuotu/teises (nieko 
nekalbėti be 
supratimo neturėki iapie ką aš 
kalbu”, pasakė prokurore padė
jėjas. Vaikams byla keliama dėl 
to, kad jų kaimynai paroikąlavė.

to) jiedu nė

Sniego iki pažastų
BUFFALO, N: Yi — Praėjusį 

savaitgtlį šiaurinėje. New Yorko 
valstijos dalyje .nuo penktadie
nio iki:4eštadfenįd prisnigo iki 
puspenktos pėdos sniego. Vietos 
yąldininkų pranešimu padėtis, 
rytiniu Ėrie ežero pakraščiu į 
pietus nuo Buffalo pripažinta ka- 
tastrofinga.

.Oro Biuro pranešimu, į piet
ryčius nuo Watertown prisnigo 
54 colių. Tik "prieš 76 metus per 
tokį trumpą laiką panašiai be
buvo prisnigę. Tačiau rekordą 
sumušė Colorado, kur prie "Sil
ver Lake prisnigo daugiau kaip 
6 pėdas. , ' •

Akinantis sniegas ir sniego 
pūga privertė ■ uždaryti visus ke
lius į rytus nuo Ontario ežero ir 
į pietus nuo Buffalo išilgai vi
są Erie ežero pakraštį.

Per praėjusios savaitės sniego 
audras J. A. V-bėse dėl nepa
prastai blogo oro žuvo 29 žmo
nės, tame skaičiuje 10 žuvo Illi- 
nojuje.

Angola
Ugandos prezidentas ir Afri

kos valstybių' organizacijos pir
mininkas Idi Aminas sausio 9 pa
sakė, kad afrikiečiai pirmoje ei
lėje tur sustabdyti kraujo pra
liejimą Angoloje ir kad Afrikos 
valstybės negali remti nė vienos 
kovojančios partijos.

Jis priminė, kad Afrikos vals
tybių suvažiavimas turės pa
smerkti visas svetimas' jėgas, 
sulindusias į Angolą, įskaitant 
rusų kubiečių, Pietų Afrikos ir 
net juodųjų afrikiečių..

Kelios Afrikos valstybės siū
lo sudaryti visų kovojančią par
tijų vieningą Angolos vyriausy- idėją atmtftė.

PLIUŠČIO SEIMĄ VYKTI J VAKARUS
Ųž sovietu kritiką ukraijiteiis rpokslininkas 

?J^nu.6t$7 3 mėty buvo "gydomas^ beprotnamyje
■VIENA, Austrija..— Sovietų disidentas Leonidas Pliuše, vis 

dar -apsvaigęs nuo protą atbukinančių vaistų, kokiais buvo per 
ištisus 3 metus “gydomas” kalėjimo bepročių ligoninėje, praeitą 
■šeštadienį su žmona ir dviem, sūnum traukiniu atvažiavo i Va
karus ir jo daktaras pasakė, kad jis yra visiškai normalus ir jokia 
proto liga neserga.

Pliuše, 43 mėtų amžiaus ukrai
nietis matematikas, veiklus ko
votojas dėl -žmogaus teisių, su 
seimą pasiekęs Vieną, Austri
jos sostinę, pirmiausiai pareiškė 
spaudai:/' -

. “Dėkoju visiems, kurie pagel
bėjo man atlikti šią laimingą ke
lionę’*. Jo žmona pasakė, kad 
tik per vieną valandą po palei
dimo iš kalėjimo beprotnamio jie 
sužinojo, kad išvažiuojame į Va
karus”.

“Mano vyras yra labai labai 
silpnas”, pasakė jo žmona, “Jis 
vis tebėra įtakoje protą atbu- 
kančių vaistų, kuriuos jis buvo 
verčiamas imti”. Britų psichiat
ras Gary Lober, Pliuščo asmeni
nis gydytojas, užtikrino sakyda
mas ‘‘Nėra jokios abejonės, kad 
Pliuše yra visiškai normalus ir 
jokios proto ligos beturi. Jis tik 
yra labai sujaudintas ir, atrodo, 
vis dar tebekenčias nub jam ka
lėjime di^odamų “vaistų”, bet 
netrukus jis visiškai pasveiks”.

Pliuščo pasiuntimas į beprot
namį ir jo ten traktavimas su
kėlė didelį atgarsį Vakaruose, 
kur • net Prancūzijos komparti
jos lyderis George Mareliais už 
jį pasisaką .

Leonidas Pliušč, kurs dažnai 
pasisakydavo prieš savo draugų 
disidentų areštus ir teismus, pats 
1972 metais buvo areštuotas ir 
apkaltintas priešsovietišką pro
pagandą, o 1973 metais be jokio 
teismo buvo uždarytas Dniepe- 
trovsko “prieglaudoje”.

Sovietų žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad Pliušč buvo areš-

bę, bet‘Angolos respublikos liau
dies partijos vadas Agostinho 
Neto, remiamas Sovietų, tokią

tuotas už platinimą pogrindžio 
literatūros ir jį tardant rodė pro
to ligos ženklus”. - •

“Ketvirtadienį, ..vieną dieną 
prieš jo išleidimą į laisvę Pliuščo 
sveikata staiga tiek pasitaisė, 
kad buvo galima ji paleisti”, pra
nešė Tass.

Sovietų valdžia pagaliau pa
tenkino Mrs. Pliuše prašymą leis
ti visai jos šeimai apleisti Sovie
tų Sąjungą ir dayė vizas išemi
gruoti į Izraelį, nors Pliuše 
ma nėra žydai.

sei-

tybių klausimais, bet nei vienas pasitarime keltas klausimas ne
buvo išspręstas.

Japonijos užsienio ministras ~ -
pareikalavo Sovietų Sąjungą grą- TQnqnql’ tfnn Qninnk 
zmti Japonijai karo pabaigoje gvlL idplilvlG
rusų pagrobtas keturias dideles 
karilų salas, bet Gromyka griež
čiausiai atsisakė tai daryti'. Jis 
patarė japonams užmiršti salas 
ir nesvarstyti karo pabaigoje 
padarytų teritorialinių pakeiti
mų. Tos salos savo laiku priklau
sė rusams ir karo metu buvo jų 
atsiimtos. Kad tose salose gy
vena daug japonų, tai Gromyka 
ir klausyti nebenorėjo.

Vietoje teritorialinių pakaitų, i 
Gromyka pasiūlė japonams ap
tarti ir pirma pasirašytr*draū- 
gingumo sutartį, o vėliau jau 
eiti- prie, tikros/tail^s sutarties. 
Ministeris Miazava nurodė, kad 
karas jau seniai baigtas, kitos 
valstybės atidavė japonams ka
ro metu' pagrobtas žemes, tuo 
tarpu Sovietų Sąjunga net ne
nori to kląusimo svarstyti. Be 
to, jis pastebėjo, kad JAV yra 
pasirašusios daug Įvairių sutar
čių su Sovietų Sąjunga, bet nau
jų susitarimų jau neskuba ruo,- 
ti, nes nematančios prasmės.

— Kiniečiai lengvai apgavo 
Amerikos politikus, — japonams 
pareiškė ministeris Gromyka. — 
JAV santykiai gražiai vystėsi su 
Sovietų Sąjunga, bet pasimaty
mas su Kinijos valdžios atsto
vais privertę amerikiečius keis
ti savo galvoseną. ■ ■

Japonai susidarė Įspūdį, kad 
Sovietų Sąjunga yra susirūpinu
si santykiais su JAV. Preziden
to Fordo, o paskutiniu metu ir 
sekretoriaus Kisingerio padaryti 
pareiškimai rodo, kad (padaryti 
susitarimai tarp Brežnevo ir pre
zidento Fordo neduoda pagei
daujamų rezultatų. Sovietų val
džia tikėjosi didelių kreditų, nau
jų dirbtuvių, mašinų, bet pre
zidentas Fordas visą detentės po
litiką sieja su sovietų ekspansi
ja ir bandymais kolonizuoti Af
riką.

Pirmadienį sovietų užsienio 
ministras pasimatys su premje
rai Takei Miki ir abu vyks pas 
imperatorių Hirohito. Antradie
nį Gromyko planuoja grįžti Į 
Maskvą. Japonai buvo pasiruo
šę praduti pasitarimus, preky
bai plėsti, bet jie nesirengia pa
sirašinėti draugingumo sutar
čių, kol Sovietų Sąjunga ‘neati
duoda pagrobtų salų. Japonų už
sienio ministras paklausė, o ko
kios būtų tos taikos sąlygos, tai 
Gromyko atsisakė apie tai kal
bėti. Jis pabrėžė, kad pirma rei
kalinga kelių metų draugingumo

♦ Graikų teismas davė 5 me- j sutartis, o tiktai vėliau galėtų 
tus kalėjimo gen. loandes už įsa-į būti kalba apie taikos sutar- 
kymą sunaikinti karo policijos tį. Bet ir šiuo atveju Gromyka 
dokumentus, liečiančius opozici- patarė užmiršti teritoriaMnes pa- 
ją diktatoriui. kaitas. - - > •

Nacių medžiotojas 
medžioja Amerikoje
VIENA, Austrija.—Pagarsė

jęs nacių"“medžiotojas” Simon 
Wiesenthal pareiškė, kad maž
daug šiais metais jis baigs ieš
koti karo nusikaltėlių ir protar
piais tą laiką, panaudos nacių 
kriminalistų medžiojimui Jung
tinėse Valstybėse.

(»“Man jau 67. metai amžiaus. 
Tie. žmonės, kurie nacių laikais 
užėmė atsakingas pozicijas, da
bar yra apie. 75 metų amžiaus 
ar. senesni. Labai nežymus skai
čius jų yra apie 50 metų am
žiaus”,, .pareiškė-Wiesenthal, pri
durdamas, kad žiais 1976 metais 
jis toliau tęs. savo darbą.

“Aukštas , valdininkas iš Ame-1 
rikos vyriausiojo valstybės gy
nėjo įstaigos šio sausio 14 die
ną mane aplankys”, pranešė jis, 
bet nepasakė to valdininko pa
vardės.

Nacių medžiotojas Wiesenthal 
toliau pasakė: “Jungtinėse Vals
tybėse yra apie 70 nacių kolabo
rantų, kurie tačiau nėra vokie
čiai. Jie buvo bulgarai, rumunai, 
slovakai ir baltai’. Wiesenthal 
pasakė, kad dokumentai parodė, 
jog tie žmonės buvo įvelti į karo 
nusikaltimus ir jų susekimo re
zultate jie gali netekti Jungti^ 
nių Valstybių pilietybės.

W’iesenthal giriasi susekęs 
apie 909 nacių karo nusikaltėlių 
rūpestingai išieškodamas nacių

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Praeito penktadienio vakarą T 
Madridą iš Brazilijos atskridę 

; buvęs Portugalijos prezidentas 
gen. Spinola.

Dabartinė Ispanijos vyriausy
bė, vengdama konflikto su Por
tugalijos valdžia, gen. Spinola 
išvežė į aerodromą, pasodino j 
lėktuvą ir išsiuntė i Paryžių. 
Generolas Spinola buvo privers- 
tąs bėgti į Braziliją, kai prem
jeras Goficelves, apkaltinęs gen. 
ŠpinoTą sąmokslo ruošimu, no
rėjo ji suimti, bet nepajėgė. Gen. 
Spinola tada pasiekė Madridą, o 
iš ten išskrido į Braziliją. Gen. 
Spinola tvirtino, kad jis jokio 
perversmo neruošė, tai buvęs 
grjmiausias komunistų išmislas.

Graikų policija 
tikrina ginklus

ATĖNAI, Graikija. — Penkta
dienio naktį graikų policija ra
do ginklų sandėliuką, kuriame 
buvo du automatiški revolveriai, 
trys paprasti revolveriai, viena 
granata ir didokas kiekis amu
nicijos. Policija turi pagrindo 
manyti, jog tai būta ginklų, ku
riuos naudojo trys žmogžudžiai,
atėmė gyvybę amerikiečiui rį. bylas ir koncentr&cijos stovyklų 
chard Welch, grįžusiam prie sa- rekordus bei informacijas, ku- 
vo namo iš kalėdinio pobūvio. rias nu0 naciM nukentėjusieji at-

Polieija pakvietė geriausius siuntė Žydų -^Dokumentacijos 
ginklų specialistus, kad nustaty- Centrui. 
tų ar rasti ginklai buvo naudoja
mi amerikiečiui užmušti. Specia
listai gali tai nustatyti. Jeigu 
įtariamas pasitvirtintų, tai po
licija galėtų turėti siūlo galą, 
aiškinančio tikruosius pasikė
tojus.

Pasikėsintojai naktį grįžo į 
nedidelį viešbutėlį, paliko gink
lus ir pasislėpė.. Bet policija aiš
kina, kas minėtą kambarėlį bu
vo išnuomavęs.

♦ Nustatyta, kad Chicagos 
traukinio nelaimės priežastimi 
buvo vieno vagono blogi stabdžiai

siuntė Žydu 'Dokumentacijos

Savo sugautųjų stambiausių 
“žuvų” skaičiuje jis pirmuoju 
numeriu skaito A. Eichmaną, 
kurs buvo sugautas Argentino
je, teistas ir 1962 metais pakar
tas Izraelyje, nors kai kurie au
toritetingi asmenys Izraelyje nu
ginčija jo pasigyrimą esą jis vai
dinęs svarbiausią rolę Eichma- 
no byloje.

Italijos komunistai 
nepatenkinti

ROMA. — Amerikiečiu žinių 
agentūros iš Vašingtono yra pa
skelbusios, kad ČIA iš slaptų 
fondų yra išleidusi apie 10 mi- 
lijonų dolerių Italijos politikams 
remti. ČIA direktorius tą ži
nią paneigė: “Iš slaptų fondų 
nebuvo mokama ir nebuvo nu
sikalsta JAV įstatymams”.

Sausio 9 Italijos komunistų, 
partijos lyderis sušauktoje spau
dos konferencijoje pasmerkė 
ČIA papirkinėjimą ir priminė, 
kad toks ČIA elgesys pažemina 
Italijos savystovumą. Užklaus
tas žurnalistų, kom. partijos va
das pabrėžė, kad Italijos komu
nistų partija jokių pinigų iŠ 
Kremliaus negauna. Aišku, ki
taip ir negalėjo sakyti.

VAŠINGTONAS. — Valsty
bės departamentas Įsteigė nau- • 
ją istsi'.", kurios uždavinys bus 
prižiūrėti ir derinti JAV teikia
mą užsienio valstybėms pagal
bą, atsižvelgiant ar tos valsty
bės remia ar priešinasi JAV ve- 
damajai politikos linijai.

JAV jau yra atidėjusios pa
galbą Tanzanijai ir Gvajanui. 
Jos priešinasi sionizmo ir Pietų 
Korėjos reikaluose. Priešingai, 
Malavi ir Ivory Coast valstybėms 
pagalba yra padidinta.

Drėgna, galimas sniegas.
Saulė teka 7:17, leidžiasi 1:10.'
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išpuošė dr. Bronė ir 
Zelbai.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
URL PEŠ PASIRODYMAS

St. Petersburgo lietuviai, su 
sibū ę Į savo klubą, nesuau-

PETERSBURG, Ft A.
Lietuvių Klubo veikla

bo choras, sudainuodamas pen-

Tautinių šokių grupė, kaip 
ir kiti meno vienetai, pasiro- 

džia. i>rie jau veikiančių meni’ dys Amerikos Nepriklausomy- 
nių vienetų — choro, vad. A. bes 200 metų sukaktuvių nunė- 
Mateikos, moterų okteto, vadjjime: vasario mėn. 8 d., sek- 

. K- Rukštelienės ir pramoginių madienį, Williams Parke, o 
šoki1, grupės, vad. S. Velbasio vasario mėn. 20, 21 ir 22 dieno- 
~ buvo įsteigtą tautinių šokių -mis Bayfront Centro Arenoje, 
grupė, kuriai vadovauti ir šo- kur vyks visų tautybių festiva- 
kius mokyti sutiko Angelė Kar-jlis. 
nienė.

Pradžiai

Lit RW’ wtoim:.
pirm. V. Kleiwenei pasveikinus Pirm] 1978 metą sekiname- ėių sovietą ir kanadiečių. Jei- 
svečius, invokaciją paskaityti nį, kaip ir tarpfcventyįe, Lietu- gu pirmąsias dvi rungtynes, su 
buvo pakviestas prel. J. Balkū? vių Namų svetainėje dąr nėra aukšta persvara buvę ištašę šo
nas. Programoje Kūčių vaka- per daugiausia syeėių. Žmonės vietai, tai šias, pastarąsias 
rui pritaikinlą ę|jėraštį dėklą- dąr tebesipagirioja, tebelankp žaidė lygiomis 3-—3.
mavo Linda Jurgėlaitė, o visrĮsavo artimesnius kaimynus ir,! Prieš-pat Naujus Metus, spro- 
dalyviai, vadovaujant moterų 
oktetui, bendrai sugiedojo ke
letą tradicinių lietuviškų kalė
dinių giesmių. Kūčių vakarui 
salę ir sceną gražiai ir'pras
mingai 
Pranas

AL ČIURLIONIO MINĖJIMAS 
gavusi pagelbos iš Į 
tautinių šokių mo-1 Gruodžio mėn. 17 d. klubo 
Anicetos Mažeikie-| vadovybės pakviestas dail. A. 

tikslu net Rakštelė skaitė paskaitą apie 
M. Čiurlionio gyvenimą ir me- 

paskaitos dalis 
buvo pailiustruota skaidrėmis. 
Susirinkę turėjo progos susi
pažinti su apie 70 Čiurlionio

‘ pavei-ksh] ir suprantama kalba 
išklausjMl tos srities specialis
to — dail. A. Rukšlelės — paaiš 
tinimų.;? Po paskaitos dalyviai 

šokių grupė gausiai-^uvo pavaišinti kavute.

KŪČIŲ VAKARIENĖ

Gruodžio mėn. 24 d. Lietu
vių Klubo Moterų Skyrius su-

kytajos p.
mės, specialiai tuo
porą kartų iš Floridos rytinio
pakraščio (Daytona Beach) at- n<L Didesnė 

h vyku ios į St. Petersburgąė 
C tautinių šokių grupė praeitų 
5metų gruodžio mėn. 11 d. suren- 
Jgė savo pirmąjį pasirodymą’ 
:klubo salėje. Salės sceną spe- 
sciųiiai šiam pasirodymui buvo 

išpuošęs dail. Jurgis Jupdis.
-Taikiniu :
■ susi:inkusius svečius nustebino 
: savo gyvumu, susiklausymu, 
fdjscinlina ir technika, pašok- 
: darni Vėdarą, Kalvelį, Jonkelį,
♦ Kubilą ir Blezdingėle. Dalį tošį rengė klubo salėje tradicinę 
-^dįencs programos jšpildė ir klu-' Kūčių vakarienę su atitinka-

į

Kūčiose dalyvavo ir St. Pe
tersburg Beach atostogaująs 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir 
mininkas dr. K. Bobelis su šei
ma.

KALĖDŲ PIETŪS
i

Gruodžio inčn. 25 d. klubo 
salėje buvo Kalėdų pietūs, kurių 
metu pasirodė klubo choras, 
sugiedodamas tradicinę Kalė
dų giesmę ir sudainuodamas 
keletą nutaikingų dainų. Klu
bo pirmininkas, tarp kitų sve
čių, pristatė susirinkusiems, 
klubo salėje ALB Krašto Val
dybos pirmininką J. Gailą su 
šeima ir vicepirmininką B. 
Raugą su ponia.

JAUNIMO ŠEŠTADIENIS

Lietuviu klubo valdvba ir 
direktoriai, norėdama suartin 
ti vietini ir švenčių metu St. 
Petersburge ir apylinkėse atos

iėdes sfkno hvem bruožai
į

1

«4
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GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psi.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra na i Grali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kunanėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu 
siruota 300 psi. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore bino Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji len matė, kokias 
Kalbai girdėju ir ka jai žmonės pasakė. 95 psi. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

□. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psi. S3 00

O. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psi. Kaina $2.00.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
psl. Kaine S1.50
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173? S* MALSTEO,ST , CHICAGO, ILL. 60603

•HltanWfrt HArbe v ai ardomis" arba uržsaĖa’nl palfb' Ir nrMwl*M 
x*k»' gr oiniqin*

>- PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
L LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

□r. Juozas Dauparas^ ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- , 
. la i hjcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis.. Knyga dviejų da

liu. Žefnes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje; -

- Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nubirtų Sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
ntų- 'ir kultūrinių laimėjimų^ šiandienė? drąsiai galima sakyti, lietuvių 

. tauta galėtų didžiuotis- ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
7.ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

' Knygos apie žemes.’ ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
t a^ouuti lietuvių, tautos dauguma (8H2L2%buvo'ūkininkai ir po pa- 
Tsifuli išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma vra arba patys buvę ūki- 
į n ink ai. arba, ūkininkų vaikai,, reiškia, kad šf knyga bus brangi abso

liučiai lietuvį^ daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori. pertraukti. Knyga_ 

t autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
’ mai Tėvynei Lietuvai”. -i ' -

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik S5.00.
Gaunama Naujienose.' „ V ~ -■i - •

Čeki arba Money-Orderi siųsti-tokiu adresu: > -k
N A U S - --

-1 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Yhi GERlAlT<lA DOVANA

.otieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti Dėdę Šerną as 
.nvfiiskai pažino skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
.laiMi jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
'ieni> buis įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirkti AniaP'i Kuku parašytą V1KMS0 ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdes Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at 
šunena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo.ANTA 

Kl’KD eun**i> vaizdus gražia literatūrine forma pasakojimai- 
iuu'- progo> Misipažtnti su musu pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 

■ r ju kieta 'deuiogine veikla

Antanas Kukas VIENIŠO ŽMOGAUS GYVEN-’.MAS, Juozu Ado 
maičio šernu gyvenimo bruožai. Išleido Amerika Lietuviu isxori 

1962 m 206 psi., kaina 2 dol

A DMJMSTK Al IJO Ik

i 7l 
d kad tą iš

kilų'N. Metų- satUtiMio vakafr^ 
čii buvo labai dauj- stilingoj 
inovacijos. Ypač kiek tai liet^ 
ponių išradingumą. O-vos įsi- 
vaizduotino spalvingumo varsti 
žaidime, giliai dekoltuotose šT(k- 
nutėse ir juodo aksomo apnuo
gintais, elebastiniais pečiais, 
moterys atrodė kaip fėjos. Sti
prių vyrų rankų apglėbtos, 
skęsdamos tango sūkuryje, pri-

origilialianšiujTJatraukliausių ir 
spalvingiausių’’ aprangų vilkėj tį
sių ponių, jįfcnei kiek neklysda
mi gali pribirti; Birutę Abro- 
rnaitienę,'--Mariją Astrauskienę, 
Stefą - Giplijauskienę,- Aldoną 
Jaukaitiene, ’ Petrę * Jankaiiiėnę, 
Sofiją Balsienę,- f J ūdą Jagienę,

gyvendami praėjpsių avenčip ginėjan| šampano bonkų kamš- 
nųotaikom, Nauju Metų angdje^ člams, 12^ yri. Namų- valdybos 
svarsto įvairias galimybes besi- pirta. J?Stf£zdas tarė trumpą 

ekono- sveikinimo žodį^ Po to, orkest
rui sugrojus, visi dalyviai pri- 

’*->tardami sugiedojo Tautos Him
ną. Užbaigus Tautos giesmę, 
suskambėjo šampano taurės ir, 
nuo viršaus .leidžiantis spalvin
giems, balionams, prasidėjo vie
ni kitų sveikini piat .

Onai Indrelienei artimieji lin
kėjo ir tolimesnės energijos vi
suomeniniame darbe. Lietuvių 
namų knygininkui inž. P. Lė
liui įtaigojo parašyti dar vieną 
atsiminimų knygą. Dr, J. Kau
keliui ištvermės antibolševiki- 
niame darbe. Liūdai Gyildienei 
— skautavinie ir visuomeninia
me veikime. “Dirvos” bendra
darbiui Pr. Basčiui tolimesnio 
uolaus bendradarbiavimo. ĄI, 
Račiui sėkmės L. Namų darbuo
tėje. Inž„ Leopoldui Balsiui 
sėkminpos- užbaigos jo užsimo
tame dokumentiniame, Ii tėratū- 
ros darbė. Gitiarui Urbonui jo 
Speak up žurnalo lead'me. J. 
Jankaičiui ištvermingumo, su
kies tėjusiame torontiečių agro
nomų darbe. Dail. J; Dagiui sėk
mės jo kūrybiniam darbe.

Todėl-dabar, šį; sekmadieni, 
papietavę, vyrai reiškia savo pa
sigėrėjimą buvusia parengimo 
tvarka. Jaunom padavėjom — 
studentėm uoliai aptarnavus ir 
padą vi nėjus šiltą vakarienę. Vė
liau, pačių svečių pasirinkimui, 
gerai paruoštais šaltais užkan
džiais ir pasiskonėti liaiš pyra- 
gąfs — tortais m kavute. ; Na .ir- 
pačia publika, kurią vainikavo 
viena už kitą įmantriau išsida
binusios moterys, ir jų, net iki 
ekstavagaritiško Įįųb^nųjno b^- 

i^n^VVį; ib/U.T)’

maukiančioje Kanados 
mijoje. f

Tik tiek, kad jjrfeš .Kalėdas iii 
per pačias šventės rjškritęs, šf- 
met gausus sniegas, jau spėjo 
aptirpti. Gatvės. 4|^)O sausos ir 
švarios. Todėl žmonės, vykdą-? 
mi į balius, naudftjosi savom 
priemonėm, nežiūrint, kad Nau
jų Metų išvakarėse.visas miesto 
susisiekimas buvo veltui (Mc 
Guinness degtinės daryklai su
mokėjus- $45.000}-., 
/ Vyresnė šio. popiečio šeimi
ninkė Ona Rinkevičienė svetin
gai pasitinka ateinančius pietau
tojus. Jaunos, grakščios pada
vėjos su valgių lėkštėm sukinė
jasi tarpe ne taip gausiai apsės
tų stalų, o jaūrii vyrai — pada
vėjai iš Lokio baro aptarnauja 
pageidaujančius stipresnių gė
rimu.

Namų administratorius Pau
lius Dundėras, nuo scenos, per 
garsiakalbį praneša Buffalo 
mieste Įvykusias, besisvečiuo
jančių sovietų, ledo rutulio žai
dynes rezultatu 12-fi/ amerikie
čių naudai. Po j p. T, .Staniulisx X. .......................................................... j ■ A - A.VvJ^ X, >^U^UXię

togaujantį lietuvišką jaunintą,! primena apie netrukus p'rasidė-
paskelbė gruodžio mėn. 27 d., 
jaunimo šeštadieniu su atitin
kama programa: dienos metu, 
išvyka Į parką, o vakare klu
bo salėje “Aušros” miergaičių 
kvarteto koncertas, dalyvau
jant visiems lietuviams;

■ Kadangi šeštadienio... rvtas 
buvo vėsokas, tai buvo abejo
nių, ar išvažiavimas į parką 
įvyks, tačiau, pradėjus giedrin
us, buvomutarta važiuoti.

Apie 30Jaunuolių smagiai 
leido dieną, bekepdąnii dešre
les, te^a^a^i^r^rig^besĘ^- 
kučiuodąmi. -^Vakare pilną ;sa 
lė svečių- klausėsi . Windsor’o 
(Kanadoje) mergaičių pramo
ginės muzikos, kvarteto “Auš
ra’’ koncerto. Koncertas buvo 
puikus: jaunos, malonios, ge 
rai muzikiniai ir vaidybiniai 
išlavintos mergaitės pusantros 
valandos žavėjo publiką savo 
gera, aikia lietuviška tarena, 
geru sąskambiu ir dainų gyvu
mų. Joms pritarė kartu atva
žiavę instrumentalistai - akor
deonistas ir bubnininkas.

Klubo garbės narys ir Peter’s 
Bakery savininkas - P. Pocius 
padovanojo besisvečiuojan
čiam jaunimui statine alaus.. 
Alučiu gaivinosi visi — jauni 
ir seni, kai tik ištrokšdavo be
sisukdami valsą ar polką po 
koncerto vykusiuose šokiuose.

Šimą, steigiamą Lietuvių Namų 
vyrų susirinkimą.’ .L,

A. Lukošius pasakoja apie to 
paties stalo sėdįnti^ms pietauto
jams paskutines ^naujienas iš 
Pietų Amerikoję:yykstančio-jau
nimo kongreso, .į kurį išvyko 
gražus torontiečių pūrelis. Iš'ten 
jšvykusio savo, jaunimo Anice
tas- yra gavęs ne £i^dyitsveįkį- 
nimo nuotrauką^, -pęt turėjo ir 
.telefonini pasikalbėjimą., Kąlbė- 
-damas jis sužinpjo^įadf.ten la
bai šilta ir kad išujįkagos lėktų-

Jaunimo šeštadieniui vado- 
klubo vadovybės papra- 
A. lįarnaviėius su pade
ri. Urbonaite (Bramton, 
Kanada). Jaunimo regis- 

ir ryšininkės 
Jurgėlaitė. 
visiems dienos

varo 
sytas 
j ėja 
On L,
t racija pravedė 
darbą atliko R.

Dėkodamas
darbuotojams ir programos at
likėjams, pirm. A. Karnius iš
reiškė viltį, jog tokie jaunimo 
.šeštadieniai bus ruošiami kiek
vienais metais.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Gruodžio mėn. 31 d. klubo 
j salėje buvo surengtas nuotai
kingas Naujųjų Melų sutikimo 
balius,, kuriame dalyvavo ne
toli 200 vietiniu lietuviu ir svej <, <-
čių atostogautojų iš įvairių 

'JA'' ir Kanados vietovių.
Naujininkw

FIGHT HEART DISEASE

GIVE H&4&T FUND

gentįųaję ,kairiųjųVfpęį^ Pero- 
nienę keliamus neramumus.

Bet šiaip erdvioje/-svetainėjė, 
prie kai. kurių stalai papietavę 
ir užsisakę po papildomą stipru
me!}, svečiai kalbasi a£ife gerai 
prasidėjusius Naujus Metus. 
Ypač prie vieno stalo daugumą 
sudaranti vyriškoji Z^grupė pos
tringauja apie Tofatjfė įvykuT 
sius lietuviškus '.parengimus 
Prisikėlimo parapijoj galėję, jau 
prieš kelias savaitę^'/išparduo
tais Įėjimo bilietais, nežiūrint jų 
aukščiausios kainos' $18 asme
niui (su vakariene, gėrimais ir 
12 vai. šampanu l'. Lietuvių 
Namuose buvus perpildyta Min
daugo pilies menė su įėjimo mo
kesčiu $15 asmeniui, (su vaka
riene ir (12 vai. ša'ūipanu)t O 
Anapilyje, nežiūrint/ žemesnės 
kainos ($13) ir nešĮaitanl1, vel
tui leisto jaunimo, clėl'-nepatų- 
gios užmiesčio vietos, buvus 
mažesniam dalyvių skaičiui.

šios popietės svečiai, ypač at
šventę sutiktuves Lietuvių Na
muose patenkinti čiė, pastebėta 
naujove ir kai kuriuos1 dalyvius 
paliėtusia tvarka.

Grojant geram orkestrui, 
žmonėms šokant ir linksminan
tis, o paskiau vakarieniaujant, 
Namų administratorius P. Dun- 
deras, gražios išvaizdos vyras, 
buv. Kanados kariuotnenės ka
rininkas, protarpiais,nud scenos 
pranešinėjo tautiečius švenčian
čius gimimo dieną, susižiedavu
sius ir iš toliau besisvečiuojan
čius. Svečiu iš Amerikos buvo 
6. o iš Lietuvos 3. J y tarpe pra
moginės muzikos "dainininkė 
Ona Valiukevičiūtė, kurios kon
certas numatytas sekančio va-i * j ' - J
sarta 22. Iš tolimo Kapuskasitti 
go buvo Pranas Artiiauskas su 
žmona. Malonia staigmena bu
vo sutiktas pranešimas susižie
davus buv. Toron taHApylinikės 
pirmininkui, jaunain^Udvoitatpi 
Algiui-Puteriui su IJAhUie žoly
te. :
paminėjo ir 
pasibaigusias 
ful’.o

I

Savo pranešim e* Dundcras 
Ijjfi 
rū

ta dynes tarp vizituojan-

temdytame salės apšvietime, tos Jadvygą Paškevičfenę, Sūrią 
Paulidnren^jiąftdą^Siikaūšųėn^. 

a+..-4,/.STWg' Prarickuitaš' ’- 
‘ū 

?. .. .y.i aoT. '-nę

puošniosios damos savo /vylin
gom šypsenom, tarsi priminė 
nuodėmę siejančias undines. 
Prisimenant anų metų kukliuo
sius tėviškės parengimus, šis 
balius atrodė kažkas daugiau 
kaip aristokratiškos kulminaci
jos pasireiškimas. x

Pietautojams einant toliau 
prie originalesnių apdarų api
pavidalinimo ąr puošnesnių de
rinių, parinkimo, jie suabejoja, 
ąr būtų įmanomas tikslingesnis 
sprendimas. Ar būtų galimas 
individualus atrinkimas .toje 
puošnioje, geros nuotaikos .perf, 
sunktoje visumoje. • ’ d J
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Išėjusi iš spaudos ir galijųą g£ųtįf.kny^jąnkųbj.^L'

AMERIKOS LIETUVIŲ ČOSTIKŽ/t’
Dr KąžiuEŠid ta tiško knyga ■ apie” Ameriką 

.iš !;5U:

IS"Khvūos bus išsiųshėi. jei $1 5(1
buš pasiųstas to£įū‘ ^drė§ug?
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A lot of people don’t ' xwant to use that5rhoiiey -' 
buy U.S. Savings Bonds' right 
because they think it - a 10-yoar extension.
takes them10 years _ privilege. Either w^yU.’

look. The old green Bond mature at jnst the right., 
ain’t what it used to be. ’ \ age for you.
Now Bonds mature in 
less than 6 years. ;

That’s one reason 
Bonds, are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special, ■ _

U.S. Savings Bonds. 
Maturity kt 5 years, 
10 months. If you don’t

$

i: f
- Į

«■ £

1739! Sol Hnlsted1 Street ’ Chicago HL 60608
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inĄnienca.
Bonds matare in Tom t£an six years.

r. d aS£TJy»



Klaipėd
'(Prijjminimy nuotrupos apie Lietuvos Generalinio 

Kktip^doj atidarymq, yeiklq ir likvidavimq)
“ Lietuvoa ; Generalinis Konsu- 
lątaą Klaipėdoje buvo atidarytas 
ir likviduotas staiga ii nelauk
tai, kaip k^d buvo likviduotas ir 
patk. Klaipėdos kraštas

marškinių plovimas turgaus

pats Klaipėdos kraštas — kaip 
teriįiirinė'Lietuvos dalis. Tuo
laikinėje /Lietuvoje, plaukiant 
iėžūninib vėjo/kryptimi — kaip 
ūr iŽęivfjojė-lietuviška užsienio 
tdatfer “dipiomątinė tarnyba”) 
pplj$kh biiyo “terrą incognita”, 
kiek/ tai -lietė. valstybės pilie- 
ųiuąv-išskyrns. Vos kelis (gal ke- 
•Įįplfl(ia?^'“.didCTiOBius partijos 
((tautiiiinkų) -jr valdžios biuro- 
kratųš s— tuštybės’ .preziden- 
tn rttifesdkyje.
|r l^prikMtsomojėT Lietiwoje 
lįfeb&vGĮ jokių seimo IttĮnlisijų, ku- 
Hok .riešai' būtų apklausinėję, 
Ifetkūrį ministefĮ-ar išviso aukš- 
tėsaf- vUldinrnką, kaip kad Čia 
•daroma' Amerikoje (kongrese 
ąr šepątė)" “ - ;
K-rTJuia ■ lietuvyje niekas nekėlė 
Įęlkdsinrfb apife piliečių “‘right to 
know’" —k y-pąciai kfek tai liete- 
-^tefitojkjbfįkų (jei tokia pb- 
fitikįaiš'yiso buvo'vedama).* Bet- 
gi amerikietiškos (ypačiai šiuo 
Uikėtarpiu)-' '.užsieninės politikos

pteės -pavėsyje, — be abejo, nie
kada nebuvo ir (tur būt) nebus 
priimtas jokioje mažoje valsty- i 
bėję (kokia buvo Lietuva). To
kios “išpažintys” konstitucinėje 
klausykloje (sakykime, kad ir 
seime) mažą valstybę, kuri ap
supta didelių kaimynų — priešų 
— ją labai greitai būtų pražu
dę. (Lietuva apsupta: Lenkijos, 
Vokietijos, Rusijos, oh Heli! ■— 
net mūsų “brolio’ Latvijos, kuri 
viš dar reiškė pretenzijų į Lietu
vos sritis, kurias nuo Lietuvos 
atėmus, mes būtume’ j krašto 
gilumą nuo jūros taip;toli nu
stumti, kad, nei prie šventosios, 
nebūtume jūros oro net užuodę). 
Bet, kita vertus, tokio “right 
to know” “Įstatymėlio” (nekal
bu jau apie konstitucijos tei
kiamas privilegijas — kurių 
hėbiivo iš viso) nebuvimas — 
valstybinės tragedijos metu jos 
piliečius užklupo lyg Įkaitus už
rištomis akimis: staiga, nelauk
tai, netikėtai, nepasiruošus, ga
lima sakyti L-_ miegančius. Nes 
juk “santykiai su mūsų dideliais

Vandentiekio bokštas Klaipėdoj

qur tAvmes

seeūs for 

financing 

AT OUR LOW RATS

CHICAGO, ILLINOIS £0608 

Hjosjm V&glaia 74747 

Thur.9=>8 Sat. .3=1

TOĖtHKMO MD SUBURBS SINCE 1905

■
 M SUSIVIENIJIMAS 

UETUVIU 
AMERIKOJE

^'"^^CtBC'inėtrtgnštdaHetuyių. visuomenei ir išmokėjo dau- 
110 įEĘLYJnUS :MILiJONUS dolerių savo - apdraus-
1 a *n..j;*'-.’”'.\ .-v?.;.

;4MHšb>Ia- lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy^ 
;«itjrcrĮtyda Jrjrgaie pašalpą, kuri yra pi^, nes SUSIVIE- 

pelno, -d teikia patarnavimus savitarpinės 
pagMfios, pagrindu-—__
i& tttri-liangiiu, kaip tris su puse mlllĮono dolerių, kapitalą, 
tad. Jn aperrude tikra Ir xaugl. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gtutt* įnfeiįi Basių raikaiingiiv$ras apdraudas7 nuo $100.00 
ptf |Į0fflB,OO^ į , ■ r,.
IfciniinnL.duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In* 
W»f»ce,' kad jaunuolis -gautų pinigus aukštojo mokslo stndi- 
joms. ir gyvenimo pradžiai
duoda VAIKAMS Jr jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už"$l,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
AKCIDENTALR APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
niiM^.'iSSkoąenduojaina UetuvlMcę KLUBŲ ir draugijų na- 
riant*., AR, 51,000.00 akcidentaiės apdraudos mokestis 52.00 

j'metus. ‘

&Ą —. kuopos’ m daugumoje lietuvių koloniją. Kreipkitės l kuopų 
V?'*'1' ir jie Račiau paaižkins apie SUSIVIENIJIMO darbus.
J’K■<?.;_??,. ..... .................
V1 '• (Jądrite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

ir mažais kaimynas buvo... nor
malūs, geri, draugiški... Pagal 
tautos vadą: “tauta galt būti ra- 
mi .

Taip užliuliuoti sutikome Klai
pėdos krašto praradimą 1939 m. 
kovo mėn. 22 d., paskui ir visos 
Lietuvos sovietinį paglemžimą 
1940 m. birželio mėn. 17 d. “drau
go” J. Paleckio vyriausybės su
darymu, tų pat metų liepos mėn. 
14-15 d. liaudiės seimo “rinki
mais” ir savaite vėliau — “sei
mo” prašymu “priimti” Į TSRS 
šeimą, už ką (pagal bolševikinę 
statistiką) balsavę net 99^;% 
balsuotojų už 79 atstovus, prašiu 
sius Lietuvą priimti Į sovietinį 
rojų. Sakyčiau — tai labai get
ras procentas žmonių, kurie pa
tys prašėsi užneriami pakaruok
lio kilpą ant savo kaklo.

Ir vis dėlto trumpo “right to 
know” jstatymėlio” nebuvimo ar 
jo visiško ignoravimo, jei toks 
kada nors ■— kur nors buvo...

Todėl Klaipėdos krašto prara- 
dimą, paskui Lietuvos nepriklau
somybės nustojimą ir pagaliau 
Lietuvos Generalinio Konsulato 
Klaipėdoje (kaip lygiai ir visų 
kitų • Lietuvos diplomatinių ar 
konsularinių Įstaigų Vokiefijos- 
Rusijos susitarimo išdavoje lik- 
vidavithą j sutikome nėt tik Lie
tuvos gyventojai bet ir tų Įstai
gų — užsienyje — valdininkai 

“užrištomis^ akimis”. . . .
Taip buvo . 1939 m. vokiečiams 

okupuojant Klaipėdą, taip buto 
tais pat metais, sovietams ' Įsė
dant savo karines įgulas Lietu
von, taip?.buvo. 1940 m., sovietų 
armijomsc<^upająnt Lietuvą jr 
■panaikinant Lietuvos nepriklau
somybę, ; taip buvo; hkyidiipjąpt 
Lietuvos ūęnėralinį-; Kpnsuląįą 
Klaipėdoje, kurio aš buvau; vai
dininku’ir apie ka šiose prisimi
nimų. /nųptrjipose ..(ryšium - su 
sausio 15-tdsibs minėjimu) noriu 
įspūdžiai pasidalinti su “Naujie
nų” skaitytojais.

.Kaip 1939 m. vokiečiams oku
puojant Klaipėdą, taip ir sekan
čiais (1940)-metais rusams išr 
priėvartaujanat Lietuvą ir s»-_ 
naikinant nepriklausomybę, mū^ 
sų (Lietuvos)' valdžios viršūnių 
įsakymas buvo tas pat: likti vi
siems savo/vietoj e ir eiti parei
gas (Lietuvoje ar užsienyje) iki 
-atskiro parėdymo — kurio ta
čiau niekada niekas ir niekur ne
sulaukėme, nes pirmiausia “iš 
vietos” ir pareigų pagal “proto
kolą“ dingo Gubernatorius iš 
Klaipėdos, o paskui valstybės 
prezidentas iš Lietuvos. Visi ži
nome koks buvo tada chaosas 
Klaipėdoje, o paskui Lietuvoje

— kai skęstant} laivą pats pir
masis apleido vairininkas, ku
rio (nesenai prieš tai pasakyto
je kalboje) prezidentas Smeto
na ragino visus klausyti ir i Į jį 
orientuotis — kai laivas paten
ka Į audrą... Bet kąi “laivas” 
(Lietuva) tikrai pateko Į aud
rą,'kurioje ir nuskendo, pasiro- 
dė, kad vairininko tame “laive” 
jau nebuvę — jis buvo pasiritęs 
apytikriai sausoką krantą (už
sienį), o skęstančio laivo įgulai 
liko griebtis nerašyto jūrų įs
tatymo: gelbėkitės — kas gel
bėtis galite.

Klaipėdos “laitui”, paskendus 
vokiečių jūroje (1939 iii. kovo 
mėn.,22.d;), — padėtis buvo gal 
tiek geresnė, kad “vairininkas”
— Klaipėdos Krašto Gubėrna- 
torius (Viktoras Gąiliūs — tas 
pareigas pradėjęs eiti vos 1938 
m. gruodžio mėri. pradžioje) te
bebuvo Lietuvoje ir jį galima 
buvo pasiekti telefonu Kaune. 
Tačiau nežiūrint tos aplinkybės, 
kad Vkt. Gailiui, jį paskiriant 
Gubernatorium, buvo suteiktos 
ministerio teisės ir jis Klaipė-

. pinigu ;. :
VAFINGTCNAS.'__ Kylan-

kainos priverčia kai 
kuriuos pačius svarbiausius paš
to klientus ieškoti kitų perdavi
mo būdų. ’ į
. Naudojimamsis paštu, krito 
pereitais finansiniais metais 
cirmą kartą skaitant nuo 1930, 
ir paštas tikisi, kad apimtis 
siuntų sumažės ir šiais metais.

Pašto, rūpestį kelia sekantys 
Įvykiai : / . *

United Parcel Service, svar
biausias pašto konkurentas tarp 
privačių biznių, plečia savo siun
tinių paštą ir valstybinio pašto 
tarnautojai pripažįsta, kad Uni
ted Parcel yra pigesnis ir pa
tikimesnis ir, kad kompanija di
dins savo biznį ir toliau valsty
binio pašto; sąskata. . - ’
?♦ Žurnalai rečiau naudojasi 

paštu ir .daugiau savo numerių 
parduoda per prekystalį. Be to, 
žurnalai-eksperimentuoja su per
siuntimu savo jėgomis,Jiad apei
ti -kylančias pašto kainas.

♦ Kai kurios, komunalinio pa
tarnavimo įmonės svarsto.sąska-i 
tų perdavinėjimą irgi savo jė
gomis..?-—
\ Mažiau. skelbimų eina ^per 
paštą; - . • ' ' -

♦ l1*^) nuotolio telefonų pasi
kalbėjimai dažnėja, o ilgo nuo
tolio paštas mažėja.

Laitas tikisi, kad. naudojima
sis jo patarnavimais sumažės 4 % 
laike stenančių 5 metų, pasakė 
tyresnysis pašto viršininko asi
stentas J. T. Ellington Jr. “To 
padariniai mūsų finansiniai po
zicijai yra triuškinantys”.

Kai naudojimasis pašto patar
navimais sumažėja, paštas neten 
ka pajamų, pažymėjo Ellingto- 
nas. Kad padengtų šį nuostolį, 
paštas turi didinti užmokesčius, 
kaip kad jis padarė pereitą tre
čiadienį. Ed.

daryta koii%lihi<*itiė palaisa. rt4- 
kalaujanl, kad federalinis biu
džetas būtų subalansuotas ir 
federaliniai mokesčiai būtų a|>- 
rilioti realistiniu šalies produk
cijos procentu.

Šalies didžiausia fanny or
ganizacija taip pat ragino, 
kad prezidentui, vicepreziden
tui ir visiems Kongreso nariams 
nebūtų daromi algų pakėlimai, 
kol federalinis biudžetas ne
bus subalansuotas.

FAR.MERIAI PRAŠO 
VALDŽIĄ SUMAŽINTI 

IŠLAIDAS

St. Louis. — 215 milijonų na 
rių Amerikos fanny biuro fe
deracija ragino, kad būtų pa

--------- « ram RLitt—

Lytims r
r prcąpu aežne tide fB

HAUJICNAS

ĮJOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE
SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: '

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------------
Minkštais viršeliais tik------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą įspūdžio. Dabar tik------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderi.

ŽIAURŪS ŽMONĖS.

$3.00
$2.00

52.00

■nežiūrint, kad iš Kauno apie bet 
kokį pavojų tada dar nebuvo 
prasitarta nei vienu žodžiu.

Kitas "pavyzdys: beklausant 
valdžios Įsakymo “likti vietoje” 
— Klaipėdos džaulių ’ moterų bū
rio vadė pašto valdininkė Lyda 
Šelvaitytė, bijodama (kaip šau
lių būrio vadė) vokiečių perse
kiojimo — naktį, prieš vokie
čiams užimant, pabėgo - Kretin
gon “kaip stovi”, palikdama vis
ką, ką turėjo, bute kuriame gy
veno. ................. ■ • \ :

Tokių pavyzdžių,. kaip nesu
laukiant jokių- valdžios: nurody-

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060b

Naujienose galima gauti puikiy knygę, kuries papuoš bet 
krrygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psi
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psi
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, “ ‘ ‘
sėliais 
tais viršeliais ----------------- ----------------------------------

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psi
_ Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

I dalis. 208 psL, Įrišta
— S2,00; II dalis, 225 psL, įrišta

$3,00, minkštais vir-
$3,00. minkš-

kokia

$A0ą- 
$4.00“ 
Gra-ž 

55.00*

$2.00?
$530?

įjfęsehąi išėjusi laukta
<Judzes Vaičiūnienės knyga

^AUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
didelio formato psi., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Anšambliar, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

netaiką pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį lokfttadresu:

’ NAU JIENOS
į?39 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

nei jos dar neužėmus), ištisas 
dienas praleido Ministerių Tary
bos būstinėje Kaune — nieko tai 
nepadėjo?nei Klaipėdoje liku
siems Lietuvos piliečiams iš vi
so, nei valdininkams, nei liku
siam .Lietuvos valstybinių įstai
gų, pirmoj e \eilėj ė pačios Guber- 
natūros, bylų archyvui išgelbėti, 
kiek.jo nebuvo; suspėta, sųdegin- 
^ivoldęčių?kariū<Hhęnęi KZąipė- 
įoų jžengiarit;. ' '

L “Stebėtina;įlGi^rnąiūrGš-įtfr- 
l^pninisjsųąisiekimas- sii7 Kaunu 
tuo’. kritišku,- laikotarpiu niekada 
jnėbuvo“ 'nutrauktas/ ir aš; pats 
buvau liudininku, pirmomis die
nomis. kai mapo -tiestdįginis- “bo
sas” Tepti M* Kautis-' TGubęrna
tūros reikalų vedėjas) ' kasdien, 
net po kelis kartus; kalbėjosi su 
Ministerių Kabineto reikalų ve
dėju V. Mašalaičiu, kuris kiek
vieną kartą žadėjo Klaipėdon 
atsiųsti net septynis sunkveži
mius Gubematūros ir kitų Įstai
gų archyvams iš Klaipėdos iš
vežti. Nei vienas sunkvežimis 
nebuvo atsiųstas ir kas liko — I 
tai ir liko... vokiečių nuožiūrai I 
ir nuosavybei

Ne tik archyvai, bet ir gryni 
pinigai bankuose, dokumentai, 
įstaigų inventorius— žodžiu — 
pagal valdžios Įsakymą: “likti 
savo vietose”. Ir liko.

Tačiau ne visi liko “savo vie
tose”: Lietuvos Įstaigos ištuš
tėjo jau pirmąją okupacijos die
ną — valdininkai dūmė į Kre
tingą ar Tauragę, palikę savo bu
tuose net asmenini turtą (kai 

-kurie), kiti išsiuntę saVo šei-l 
Imas — patys dar porą dienų lau
kė naujų valdžios nurodymų, 

bet tokių nesulaukę — išvyko į j 
Lietuvą, kur kain buvo patogiau 
Įsikurti naujose sąlygose.

Geriausiai ' “susitvarkė” kai 
kurie didieji, pavz., Klaipėdos 
uosto direkcijos pinpininkas inž. 
B. Sližys, kuris valdišku sutik- i 
vežimiu, dar kelias dienas prieš . 
vokiečiams Klaipėdą užimant, į 
Lietuvą išsiuntė ne tik savo šei- | 
mą, bet ir brangesnius daiktus. < 
Ta aplinkybė buvo plačiai kortioti- 
tuojami net Gubėtnatū^bje, nifes | 
tai davė pagrindo gandams, kad < 
ietuviai iš Klai^Gdeo jau bėga, ’

ninkai, nėt darbininkai.-kai. ku
riais atvejais, nustojo, viso sa
vo turto, stengdamiesi pabėg
ti- nuo- vokiečių okupacijos - 
būtų gąHma surinkti labai daug,, 
nė ’ tik ;Klai pėdos mieste, bet iri 
krašte. .Nekalbant.jaųapie>ĮJfri 
tūvos piU^ffik‘^fdąs’,2teK.gyv^- 
HųisiūsyH^ii^obiĮSūš“' r “•>

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psL ______________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL —---------------------------------------------------------
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ

170 psL___________________________ ;----------------
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai ______ ______________ ;_________ .__
Knygas užsakant reikia.pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

N A U J I E N O.S,

$5.0G-
$3.00S

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
gyti.

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

»a

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

Įsteigta. 1923 metais.

Įstaigos pietaose kiemas automobiliams pastatyti.
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Subscription Rates:
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three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams ________ $7.50
vienam mėnesiui    ......... $2.50

Kanadoje:
metams   ________ $30.00
pusei metu ......... ~........ - $16.00
vienam mėnesiui ................ $3.00

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose: 

metams .. -......   $30.00
pusei metu ........ _.......... $16.00
trims mėnesiams .... .......... - $8.00
vienam mėnesiui ................ $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams .. -......__..............  $26.00

pusei metų ______ ______ S14.00

Užsieniuose:
metams _____________ __ $31.00
pusei metu  —:______ $18.00
vienam mėnesiui  $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
' Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius," nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Ingridos Bublienės skundas
Šios dienos Naujienose spausdiname Cleveland© vi

suomenės veikėjos Ingridos Bublienės laišką, kuriame ji 
nusiskundžia Naujienų skelbiamomis- “fantazijomis”, 
“melagingais pranešimais” ir laiško gale reikalauja, kad 
josios laiškas būtų atspausdintas artimiausiame Naujie
nų numeryje, o už paskleistą melą veiklioji ponia būtų 
viešai atsiprašyta.

Laišką skelbiame šiandien. Pirmasis josios prašy
mas patenkinamas. Būtume šiandien josios viešai atsi
prašę, jeigu ji būtų konkrečiai nurodžiusi, koks ir kada 
melas Naujienose buvo paskelbtas-ir kaip tas melas vei
klią ponią įžeidė, kad tektų atsip įrašyti.

Veiklioji ponia gražiai parašo ir dar gražiau pakal
ba, bet visa nelaimė, kad ji kalba ir laiškus rašo bendry
bėmis. Parašyti, kad Naujienos rašo fantazijas ir kon
krečiai nenurodyt nei vienos fantazijos — nedera. Vieša
me gyvenime Amerikos lietuviai taip nedaro. Bendry
bėmis pas mus kalba tiktai p. Stasys Barzdukas. Anks
čiau jis taip elgdavosi kitur spausdinamuose rašiniuose, 
dabar jis panašiai elgiasi jo redaguojamame Pasaulio 
Lietuvyje. Jis meta skaudžiausius kaltinimus, bet savo 
kaltinimų nepagrindžia konkrečiais duomenimis. Ponia 
Bublienė savo laiške pasisavino mokytojo Barzduko me
todą. Taip nederėtų elgtis, jeigu norima kuri klausimą 
tiksliai nustatyti. Dar tikslesni duomenys privalo būti, 
jeigu ponia nori paneigti melą.

Ponia Bublienė žino, kad Naujienos rašo teisybę, nors 
kartais ta teisybė yra labai karti. Taip elgiamės todėl, 
kad esame Įsitikinę, kad teisybė yra pats geriausias bū
das savo tautiečius tiksliai informuoti, pažangai plėšti ir 
šitokiu būdu padėti lietuviams dirbti didelį pavergtos tau
tos išlaisvinimo darbą. Juo tikslesnius duomenis lietu
viai turės, tuo lengviau jie tarp savęs susikalbės ir dar
niau bendradarbiaus.

Savo laiške konkretaus fantastiško nusikaltimo po
nia nepaminėjo, bet ji kalba apie Naujienų kaltinimus ki
tiems laikraščiams ‘nutylėjimais, iškraipymais ir tekstų 
sužalojimais”. Kada Naujienos tokius kaltinimus skel
bia, tai jos davė ir duoda pilną autoriaus tekstą ir kito 
laikraščio paskelbtą sužalotą tekstą. Iš viso, poniai ne
reikėjo maišyti Naujienų vedamo redaktorių auklęjimo

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS
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Gen. Rohr be tanko i pirmąsias linijas nevykdavo. 

Bet iš tanko ne visuomet galima pavyzdingai įsakinėti 
kariams, ką jie turi daryti ir ko jiems negalima. Jis 
uždraudė kariams jo fronto ruože sauvaliauti ir prie
vartauti lenkaites. Kad Įsakymas būtu vykdomas, te
ko sušaudyti kelis karius, rastus fronto ruože sauva
liaujančius.

Dvi lenkaitės vieną dieną grįžo i sukilėlių laikomą 
sritį ir papasakojo tokį dalyką: į jų namus įsmuko du 
Kaminskio brigados kariai, rado jas namie, liepė ap
sirengti ir išsivedė laukan. Kur jas vedė — niekas ne
žinojo. bet kiekvienam buvo aišku, kad ne geriems 
tikslams.

Du gerai ginkluoti kareiviai nusivedė mergaitei 
už mūro, ir pradėjo joms draskyti sukneles. Jos suspi
go ir pradėjo šauktisr pagalbos. Tuo tarpu prie to pa
ties mūro pasirodė gen. Rohr. Jis buvo vienas, ranko 
je nelaikė net revolverio. Jis tuojau paklausė dviejų 
kareivių, kuriam daliniui jie priklauso ir ką jie čia sU 
tomis jaunomis mergaitėmis daro.

Vietoj atsakvti į generolo klausimą, du kariai pa
klausė. o kas jis toks, kad atsirado šiame fronto ruo
že? Gen. Rohr pasakė, kas jis toks ir pareikalavo pa- 
sakvti vardus, pavardes, dalinį ir vado vardą. Kariai 
šitokio dalyko nesitikėjo ir nebuvo pasiruošę jam sa
kyti.

(ten. Rohr vienas kalbėjo su nepažįstamais kariais, 
la-l jis buvo ne vienas. Prie to paties mūro buvo jo tan
kas. o tanke buvo du karininkai ir tanko įgula. Tanko

P. STRAVINSKAS Z f
Taip jau yra įprasta, kad, laimės, lyg manos — tai kren- 

naujuosius metus, tančio maisto iš dangaus; be jo
kio darbo, be rūpesčio, be ap-

pardėdami
vieni kitus sveikiname, linkėda
mi vieni kitiems visokeriopos mąstymo pereitų metų savų

klaidų, nuodėmių ir Jie pasiry
žimo prisikelti iš jų/ ‘

Nors taip niekad ir nebus, 
bet vis dėlto geriau būtų, kad 
vietoje tų linkėjimų duotume 
vieni kitiems gerų patarimų, 
sugestijų, kaip turėtume prade-

sMaikhidų klaidų, taip gf tfoott,

ir ką daryti ir ko nedaryti, kad 
tais metais būtame laimingesni.

Paskirus asmenis, privati
nius, taip mokyti pr davinėti 
jiems neprašytus patarimus gal 
ir netinka, būtų nemattdagu, bet 
duoti gerų sugestijų mūsų vie
šosioms įstaigoms, Organizaci
joms, spaudai .irjpan. — kodėl 

Melagingų ir tikslių fantazijų reikalas. ĮBųlbienė^ batt
Todėl ąš, nutraukęs savo ki

tus dhfbtrš ii- tašyi^ts 
riuoš buvau užsiminęs savo vie
šame pareiškime ft975r XIL'll 
d., “Naujienose”), noriu, va, šio
je savo straipsnių serijoje pada
ryti; kaikurios mūsų pereitų me
tų veiklos apmąstymus ir pasa
kyti dėl tais metais mums pa-

darbo su tekstų braukymais ir nutylėjimais. Ponia.Bu
blienė jokio laikraščio neredaguoja, todėl nevertė joj savo 
laišką dėti klausimo, kurio ji nežino.

laiške šiek tiek susikomplikuoja, kai “melagingą” įK. ,Ka-; 
ralio raštą Naujienoms pradeda naudoti TdUiSiiigos poli
tikos pateisinimams. Ji tvirtina, kad Karalio rašinys yra 
melagingas, bet vis dėlto ji sako, kad buvo .Člevelando 
organizacijų atstovų kalbos ir pasiūlymai ALTo konferen
cijai buvo padaryti. Tegu tas pranešimas ir melagingas, 
anot p. Bublienės, bet ji bando pasinaudoti, ’kad ir mela
ginga jo dalimi.

Klausimas būtų daug paaiškėjęs, jeigu Bublienė bū
tų pačiu pagrindiniu klausimu davus daugiau šviesos. K. 
Karalis nėra eilinis Clevelando lietuvis. Jis ituri gerą 
vardą, rimtai svarsto lietuvių visuomeninius klausimus, 
moka nustatyti faktus ir Clevelando lietuviai ’žino, kad 
jis mėgsta teisybę, kaip ir Naujienos. 'Naujienos įdėjo 
visą Bublienės ALTo konferencijai padarytą pranešimą. 
Naujienos neiškreipė nei vienos josios dėstomos minties. 
Jeigu jos būtų tai padariusios, tai Bublienė savo laiške 
būtų nurodžiusi. Tuo tarpu tas pats p. Karalis, per
skaitęs Naujienose .Clevelando ALTo skyriaus vice 
pirmininkės pranešimą ALTo konferencijai, -rado reikalo 
pastebėti.

“Pasirodo, kad pranešimas buvo paruoštas tam 
tikrų tikslų siekiant ir todėl neatitinka organizacijų 
atstovų daugumos pasisakymams. Tai yra sufalsifi- 
kavimas visuomenės nuomonės. Pareikštos mintys 
nėra visuomenės nuomonės, bet atskirų asmenų su-, 
galvotos nuomonės, kad pakenktų ALToš' veiklai”: 
(Naujienos, 1975 m. gruodžio 27 d., 4 psl.).
Jeigu p. Bublienė būtų įrodžiusi, kad josios paskelb

ta nuomonė buvo Clevelando lietuvių daugumos nuomo
nė, tai tada jau būtų buvę kitas klausimas. Savo laiške -ji 
pastebi, kad susirinkime buvo ir kitaip galvojančių .lie
tuvių, bet tai dar nereiškia, kad Karalio aprašyti -žmones 
būtų sudarę daugumą. ;'

Bet'silpniausioji Bublienės skundo vieta yra stoka 
įrodymų, kad josios atstovaujamoji nuomonė butų buvu
si Clevelando daugumos nuomonė. Jeigu ji būtų parašiu
si, kad clevelandiečiai, klausimą aptarę, balsavo:‘•'TJž vie
ną nuomonę buvo paduota tiek balsų,, o už kitą — tiek. 
Toki duomenys aiškiausiai kalbėtų. Bet jokių balsavimų, 
atrodo, nebuvo, įvairių nuomonių šalininkų skaičius nepa
tikrintas, o Bublienė savo laiške sako, kad ji atstovavo 
daugumą. ~ ’

Panašiai elgėsi ir Barzdukas. Niekad Amerikos Jie-, 
tuvių daugumos pritarimo jo vadovaujama organizacija 
neturėjo, bet jis visą laiką tvirtino,' kad jis atstovauja 
daugumą, kad jam reikia duoti vieta gale Stalo ir' padėti 
pačią storiausią riekę. Ko'l Bublienė Vartos Bai^dįiko 
metodus lietuvių visuomeniniame darbe, tai josios vardas 
bus siejamas su Barzduku. ,

vadas nieko pačiam gen. Rohr nesakęs, paleido ke
lias zalpas iš dviejų priešakinių kulkosvaidžių. Kul
kosvaidžiai abu karius smarkiau paveikė, negu gen. 
Rohr įsakymas. Abu gen. Kaminskio kariai dingo, kaip 
kamparas. Jie nieko nesakė ir nieko neklausinėjo...

Tuo tarpu abi mergaitės ližgirdūsios kulkosvaidį, 
nukrito ant žemės. Gen. Rohr jas apklausinėjo ir pa
sisiūlė jas nuvesti namo, bet jos bijojo pakilti.

Tada gen. Rohr nutarė nuvesti jas prie pačių pir
mųjų linijų, pranešti lenkams, kad nešaudytų ir priirrr 
tų dvi jaunas mergaites. Jis pats tas,mergaites nuly
dėjo iki pačių pirmųjų linijų. Užtikrino joms, kad nie
ko joms negali atsitikti. Jis tiktai jiepė joms pasakyti 
sukilėliams teisybę, kas joms atsitiko ir kas jas paleido. 
Jis pasakė joms savo vardą ir titulą.

Atrodo, kad šios mergaitės paveikė visus sukilė
lius. Jie pajuto, kad tenka kovoti prieš vokiečių ka-. 
riuomenę, o ne prieš laukinius ir pakvaišusius krirtii-' 
nalistus.

LENKAMS PASIŪLĖ BĖGTI IŠ VARŠUVOS
Lenkai laukė paramos iš Londono, bet kai įsitiki

no. kad tos paramos nesulauks. taT’yisus apėmė nu-, 
liūdimas. Jie priešinosi vokiečiams, bet jie žinėjo, kad 
sukilimas bus pralaimėtas. :

Gen. Rohr pasiūlė lenkams pasiduoti. Jis garanta
vo jiems visas belaisvių teises. Bet lenkai juo dar neti- 
k< jo. Jis pasiūlė lenkams laisvą kelių į miškus. .

Bei lenkai atsisekė. Jie žinojb, kad jie gali ką nors 
padaryti, jeigu bus vieningi, bet jilė* nieko nepajėgs 
padarvti. jeigu bus suskirstyti į mažus dalinius. Vo
kiečių aviacija ir tarikai juos tuojau llkvidads. Lenkai 
pasiūlymą atmetė ir pasiliko Varšuvoje.

Tada vokiečių karo vadovybė nutarė suvaldyti gen.

padaryti geresnę.r- * v / 1 J ■ • , |

Nepretenduoju d neklaldin- 
gam<’ Crali 'ir man Čia pasitai
kyti klaidų. Todėl prtfeu ki
tus “NdUJienų” 'bendratfarbius 
■savo pastabomis *ir pataisomis 
įsijungti į-inirio paliestų kldUsi- 
mų svarttyntą, pasisakant kartu 
ir dėl mano klaidų, jėi tokių 
kas rastų Šioje ihano streipsnių 
serijoje. Man biri labai mirta 
čia padiskutuoti Sū kitais, bet tik 
SU savo raštus pasirašančiais 
savais vardais, ne pseudonimais, 
kuriais aš niekada'nerašiau ir 
kurių labai nemėgstu. ': ‘

Toliau pateiksiu savo sugesti
jų VLiKui, ĄLTūi, LB vadovy
bei, įjos oigaiųzuoiąi opozicijai 
ir dar kaikurioms organizaci
joms bei kaikuriai mūsų spau
dai- '•

Dvidešimtasis amižus hftit’i*'-

manais it didelio masto kruni na-

vintais, lėktuvų grobimais pabė
gimo tikslu iržinariuj grįihiidkiš 
pasileplriyrno -tikslu. ’Stkitjk 

■vienos dienos spaudos ’praneši
mai: vienas iš Paryžiaus dr iffli 
iš Italijos; į ' 1 ’ *

Paryžius. Philips rekordų ir 
kasečių firmos 'Europos skyriaus - 
Phonogram direktoriams posė
džiaujant Naujų Mėtų vakarą J 
posėdžio kambarį ųėjo -šeši įsū
ni vyrai darbiniais“ “blue jeSns” 
apsirengę, parįkais;irdirirtinJai8 
ūsais užsimaskavę ir šautuvais 
bėi .automatiniais pistalietais

į f

tarihs' suraišiojo, pąre&riavo 
puskverto milijbno .dolerių iš
pirkimo ir užstatu paėmę pati 
firmos viršininką jJMfe iHčžan

Ronia Ingrida Bublienė, 
Amerikos ^Lietuvių ; Tarybos, 
Clevelando skyriaus 'atstovė 
į Chicago j e vykusią paSkUti- 

:nę "ALTo;konferenciją, -vėkar 
atsiuntė Naujienų redakto
riui laišką, kurį šiandien iš
tisai spausdiname; o’.šibs die
nos įžanginiame :tuo reikalu 
darome’^kelias pastabas.

Didž. Gerb..Redaktoriau, t '■ - •• • • . ' - - > ■ --- 7 ".' ( (
Jau visas mėnuo, -kai Nau

jienos spausdina 'manė žėfrii- 
nahčius ir visūomferię -klaidi
nančius straipsnius; “Pradedant 
1975 m. gruodžio '4 dienos ve
damuoju, kiitis mano’ ‘ALTb 
atstovų-konferencijoje darytą 
pranešimą ’be jdkid; pagrindo 
priskiria Stasiui. ' B'arzdukui, 
baigiant sausio 2 d. tvirtini
mais, kad aš neturiu Jokios 
nuovokūs, esu Barzduko įkiaiii- 
pinta ’į nešvarų darbą, įparei
gota. dėstyti frontininkų pažiū
ras, infekinti^ęlmaiŠyd šu pe
lais visas’ Lietuvos “ ‘ poĮįtines 
pa’rtĮjaš. bei jkenkti Amerikos 
iietuyfu .vedantam jiafbini ’"

Į visa tai ir eilę ;kitų “Nau- 
jiehoms’’ jokios garbės neda
rančių ' pasisakymų noriu trum
pai atsakyti:’"' ' '"”4?

1. Stasys Barzdukas neturėk 
jo niėkd bendrb def sb mano iš- 
rifikihiu į Cleveland© ' ALTo 
t^idybą, ’ k’urioje^dybu :jauĄĮ2 
mėtų'/mei šu irižno jtfaneŠimft; 
Šre “Naiijienų’r ?ėdakčijos išši-į 
gklvo'jimdi “yra 
zija. '' :

k Gruodžio 27 dienbs -K. 
Karalio strfiipsnis (su praneši
mą “nifeia^ih'gtį’’’ vadinančia

farita-

Apie davaitalaftb:p^jc^sti«ri> 
Inkais tbesMėtint rit ykonipanija 
tari jau -paruošusi -reikalaiijšsią

antrašte) t^k patvirtina, kad 
pranešime pristatytos ^mintys __ _ _ .
buvo (Clevelando organizacijų pntfgų>auim£ betiHa0*;d8r,n> 
atstovų keltos, diskutuotos ir •■kadangi
siūlytos ALTo1 Tarybos konfe- tartas susitikimo vietas nesirodo, 
rencijai. Jeigu X; Karalius ir 'šiomis dienomis -krii vgrotekai 
jo pnetelių nuomonės skyrėsi 
tai nereiškia; kad jie sudarė 
daugumą.' / '

Visiškai melagingas yra K 
Karaliaus įtvirtinimas, Jkssf Pa
nešimo įkojl^a -buyo pašiųšta 
ALToš jCentrm pįiė^ 
ęiją? “ . . yy v

Beveik ^kiekvienas ^Naujie- Guidaknets^tuf1 
nų” fnumdtfcltyir 
visada ,rąšo’ teisą 
kaltina’ kltiislrii:

areštuoti; ų N.vdjj-

m&nešių'
UZ .
layo
ją sfibiftk !tai, 
kūdikiojVincenzo ų^s^nŪnib

t

Čuicto ai

turto-
at

tų sužalojimais. ““ jpasakė '*1^0
Todėl prąsau .jNaiįj.re

daktorių šį Wano“ j^^ką1 jjffįi- 
mižtĮsiam ĮjdUjSemų“ ‘Taimery
je atspaŪsdiUti'ir - Už 
melą ihanįš sViėšąi' atriį>r$Žyti:

h Šu'pa^Bt1

Sausio 6 d. 1975 m.

-dalys — .piririiausiaidriena lau-
- -paskiau antra ausis, 4»nau 

įpirštas su santuokos žiedu, pa-
w____ i^fgąliau jos įgaiva... Ją

nesį įsigalios naujos laikė^randinėi^s prikšus- t
■ - tę prie si^o’s b* nukiipotjOs <al-

vošplaukus, ’bet ’šiaip fiziškai 
jos nekankino. Kalėdų .naktįįją 
het pavaišino šampanu;ir tortu. ';
: Dvyliką-'toš^ūjoš1 narių .po
licija jau ■ suėmė, -^trys tetfegau-

% Vašingtonas.,

bes taisyklės , kurios -leĮs (pir
kėjams sustabdyti’ "mokėji
mus už netinkamas naūdoji- 
fatfi " prėkėš;'' reniiantfs-.'iit^p.' 
'Į’rank Annunzio, atstovų pir
kėjų reikalų pakomitečio-pir
mininku. ’ .<= ■ r ■ * \ ‘ -.

Taisykles išleido Federalinė 
prekybbš komisija. Kalbėda
mas apie jas IHinoj’uj-AjMtoaĖi® 
pagyrė komisiją už gerą darbą.

SKAITYK IR KITAM ĖAĮAEK 
‘SKAlTYx - '^EMCfeATINĮ 
;111 F.N R A 4! rjlENAŠ •

jo tokiu Stalino aiškinimu, šiandien sunku pasakyti 
Ar savo abejones jis išdėstė Rooseveltui, 'taip.pat nie
kas nežino, iš knygos nesimato. . ' '

^Lenkai labai ndrėjo patirti, ką-amerikiečiai pasa-> 
kojd St&lihhi“ir fcftretas šbrifetų vWdmsj^twjt nieko iš 
jų nesužinojo. Dar daugiaulenkainorėjo patirti išįRo- 
kosbvskid,'>be£ir'tas tytęjo. U1" *' ' ? T ‘7 "■ fv’.

NEBUVO \TLTIES ,ĘĘ<T KOVQJ0 >:
Gen. Bar pranešė, kad Jis pasiduos rugsėjo^! die

ną, bet tikrumbjė jis pašidavė tiktai spalloū5’dieną, 
šią.žinią paskelbė nė lehkb štdbas, 'bet'Vbkfėčiųkariuo- 
menės oficialus .pranešimas. \Vokiečiai .pasakė, »kad 
lenkai taip atkakliai “knvvdomi, -veilc -išgriovę visą 
fnTellą.
juos visai apleido. Jie tarėjo galvoje prie.Variu vos pri
ėjusius so vi etų'ptilkus ir tihhj'avi^c^? ‘ * - . ? Z
- Vųkiectai * pąėtoė ^laisvėn 9,000 krašto armijos 

deųkų, o. JJjOO paęios .armijos Jkarių nuėjo pogri^- 
dm. 4ie ątiišąk^ pasidėob vrJcidČiams. Manau. khd Ir 

Tas jVasafcntejas. *kur?a man įVainų dalykų, prišni-

ta¥a'birrd’išgrijtata« jb<t jie/tiittčgė^fao vokiečių paši-
,Jš Vaivos ^j»£«$j<* į Ęerlingo vr- 

dovaujamą divri'įąi jan(būroJl^osovsWo te
orijos karys. jPaąųlęėjMne metu jri Kųvo čiereko žmo- 

i.•5/m incfrr X . r
^s- ... - •••. ■;

Kaminskį ir jo gaują. -Guderian jam buvo įsakęs trauk
tis iš,įronto ir vykti į pietinę VėritiVos pusę, -bet jiš 
neklausė. ^Paaiškėjo, kad jis 'atvykoU Variuva pasiplė- 
šikauti. .Per dešimt dienų jis priširinkb tiėk aukso ir 
visokių brangenybių, kad nebfetttfėjįbrkur-jų dėti. '(4a- 
lų gale pats Hiriimleris jam įsakė trauktis, bet jis ir tie
sioginio savo viršininko neklausė. Gdliį gale patys smo
gikai jam įsakė vykti į ‘LodziUr,ir‘ prisistatyti smogikų 
viršininkui. Teri 'jąrn btivb suruoštas karo teišdms, at
neštos visos autoinėbtiįyje ristas brangėriyBės. Jis ten 
buvo teistas ir vietoje sušdudvtas. '' ' "' 1

C ... . . ■' >-> -alų/ - j
Vokiečiai turėjo bėdos su Jo brigados karininkais.

Jie norėjo patirti, kur dingo gen. Kaminskis. Jd’.lavb-’ 
nas buvo atvežtas į .Varšuvą, .mašina,ištepta .paplautos 
žb'sieš;krdųjais, ten nuvežti jo štabo karininkai ir įti
kinti, kūd tėilkų .partizanai nužudė vyriausią jų vadą.

ILGAI GINTIS NEBEGALĖJO v- i < ■ - 4
Visi pripažįsta, kad Varšuvos sukilėliai labai :at| 

kakliai gyrtėŠi bet ilgai išsilaikyti .nfebegalėjė. Jiend 
trūko neįtiktai amunicijos, bet nebuvo,inmąisto. Leoi!^. SSĮĮH <iaiy*ų. prrtnF-
kai giude hia is tą, kiek pajėgė, bet liebT/vo Įcilr joJieš- 
koti. ‘ Vienintelis šaltinis — pagalba iš
mų. bet ir šis šaltinis buvo-tįhtvojfnghš;’ rfėA Vokifeėiši 
labai stropiai viską saugojot

Rugsėjo 4 dienos vakarą gen,,Bor jau pranešėjLon-į 
done ^esantiems lenkams, kad jis yra priverstas pasi
duoti, nes iueko,‘tJCįbeturi, ,0 jokios pagalbos iš niekur 
negali,tikėtis. Jis manė, kad lakuiiai ką' nors Atneši 
bet ir štas Viltis Stalinas išblaškė.

Vėliau Stalinas, kai kalbėjosi'su ambasadoriurrl 
Averill^Harrirriabu, prisip ažino.,kad Jis .padarė, lyląi- 
dą. Jis nesupratus Varšuvos sukilėlių tikslų, Todėl ir 
uždraudęs teikti jiems pagalbą. Ar Harrimanas patikė-

•V?*.’
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TELEF. HČfSžtt'I: i p’-T'"'"

DR. ANKA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NUSIES S 
IR CERKLŽS LIGOS- 
2858 W. 63rd Slre^1

Valandos pagal susi tarpią.

i

DR. K. G. bALUKAb 
akušerija ik. moickų hgus 

ginekologine ‘chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5.-6446 
Priima Ligudius pagal šuSuJtfužį.' 

Jei neatsiliepia, skambinti 3/4-oO<2

1>K. C. K. BUBtuf
INKSTU . IR ŠLAPIMO TAKŲ, 

i CHIRURGIJA' v,._ >
•' - T«leK 695-O52Į3

fox Metfical Cėntęr. ,J
8Gft. SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DK. HUit bKAZlS
2434 WEST 7.1st STREET^ 
Ofisas: HEmiock 4-5b49

Rexid.: 3td-2z33 ' -
dr&u v Alandus: h- ; 7 7

7 , ■ f _ . • A

Pirmadieniai^ ir Ketvirlad. 1.^7 vali, 
anu.au.. punKtadiein nuo 1—fį, txep 

ir sesiau. Halai susitari

M PAUL V. UMU1S
\ GYDYTOJAS IR CHikuKuAS 
Westchester Community klinikos 

Mecncioosdi rektorius.':'
1933 S. Manheim. Rd., Wesrchestęr, Iii.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą sesiadieiu 8—3 vaL 
Te F.: 562-2/2/ čroa 562-2723

Dunsmuir namid’

SAN JOSE, Kalifornija. — 
Anglies kasyklų ir transporto 
laivų SSf Įninkąs Aleksander 
White Dunsmuir paviliojo savo 
draugo (Wallaee) žmoną, bet jai 
atsiskyrus neišdrįso susituokti, 
nes motina protėstavo ir grasi
no visą turtą palikti kam kitam, 
jei jis yes Mrs. Wallace. Ir taip, 
išgyveno drauge apie 20 metų 
ir susilaukė dukters. Galop, kai 
žūt būt buvo sutartos vedybos, 
Dunsmuir užsakė ir per 9 mė- 

, nesiūs buvo pastatyti gražiausi 
■ namai, kaip dovana žmonai ve
dybų proga.

Namai pastatyti 1899 m. ir 
tais pat metais busmuir slap
tai susituokė. Namų planą pa- 

\ ruošė architektas J. E.. Rree- 
man, sūnus vieno iš Dunsmuir 
laivyno kapitonų. Tų namų sta- 
tybą tais laikais kaštavo 350,- 
000 doleriu.

GARANTUOTI 
RADIJAI 

NUO $8.50
2512 W. .47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ke'tv. 12—8. 
Sekm. ir tree, uždaryta.

KEZ.; Gi 8-ŪS73.
DR. V/. EISiN- EISINAS
AKUŠfcKlJA IK MOTERŲ LjGOS

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-00 GI.

TEL. — BE-3-5893
DR. A. B. GLiViCiUs 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS c 
odos Ligos — chirurgija

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS < 
3907 V/est 103rd’ Street. .’ -r į .. ._

Valandos- pagal susitarimu  y

DR. K.' A. V. JUČAS:
TeL: 561460? 'ir 489-44«‘

T * i. , —« - 
1002^ N' WESTERN AVE"-' ; 
5214 N. WESTERN AVE; -

Valaddbs pagal susitarimą.

Ofiso tek:'HE 4-1818 ’ _ " ' / 
Rezidencijos: PR 6-98G1

dr. L Meškauskas
GYDYTOJAS IR ^CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki vaL popiet 
Tik susitarus.;

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1S TAS

z KALBA LIETUVIŠKAI.
2618 W. 71sf .St. — Tęl. 737-5149
Tikrina akis; ‘Pritaiko akinius' ir 

••contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą..- Uždaryta tree.'

•t 
i t

DR. LEONAS SE5SUTIS
INKSTŲ,. UOSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an^'ad. nuo. .1—4. po piety, 
ketvirtai nuo 5—7 val."vak. x

dfISO- telef.: 776-288fln£. L- i.
Naujes/i-ex. telef.1 448-5^5f-

(PUTRAMĖNTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMĖNTAS)
5525 So. .Harlem Avė. 586-1220

Po vedybų neužilgo Dunsmuir 
mirė, sulaukęs vos 46 m. (mat, 
buvo pasidaręs alkoholiku). Po 
pusantrų metų mirė žmona, sir
gusi vėžiu.

Namai su visu 310 akrų ūkiu 
atiteko dukrai (tuo laiku gar
siai aktorei), bet tuos namus iš
laikyti jai buvo perbrangu. 1906 
m. tuos namus nupirko San 
Francisko bankininkų šeima, 
kaip rezidenciją vasarai. 1962 
m. šiuos namus, su likusiu 48 
akrų žemės plotu, nupirko Oak- 
lando miestas, tikėdamas per
tvarkyti namą į centrą suvažia
vimams, bet tai pasirodė per
brangu. Dabar tą turtą globoja 
rie pelno tikslu organizacija, ti
kėdama iš- bilietų ir aukų iš
laikyti kaip retenybę — muzie
jų. ‘

Namai tarpukalny, dviejų 
aukštų, mediniai, baltai dažyti, 
su .di.dtiule veranda ir balkonu, 
37 kambarių, be centralinio ap
šildymo su 10 židinių — ugnia
kurų ir daug didelių veidrodžių. 
Iš lauko, ir viduje labai gražiai 
atrodo, nes pasinaudota kla
siškuoju Viktorijos stiliumi, ko- 
rintiškomis kolonomis, graikų 
skliautais, italų ornamentika ir 
kt. Net grindų parketas papuoš
tas skirtingais ir labai gražiais 
raštais. Dėmesį ypač patraukia 
vestibiulyje vitražo kupolas sto
ge, Tiffany stiliaus. Virtuvėje 
tebėra originali malkomis ir an
glimis kūrenama plyta — kros
nis.

Prie vidaus įrengimo (baldų, 
indų, gėlyno ir kt.) yra prisi-

jr fet.). uldžiiuiai kamba-,ku stelėtiiio. kad Nla Yorkąs 
r. c&3i oahkrutaoti, o šios vals
tijas miestams trūksta lėšų švie
timo reikalams.

Ekskursijų organizavimo pa
dėtis pasikeitė, įsisteigus San 
Jose vienam ar dviem kelionių 
biurams, kuriems reikia tik pa
sakyti kur norima keliauti, o jie 
apskaičiuoja kiek kaštuos kelio
ne, nakvynė ir kt. Centrui belie
ka surasti norinčių ton vieton 
keliauti mažiausiai 30 asmenų 
(mažesniam skaičiui neapsimo
ka) , nustatyti bilieto kainą (kaš
tų sumą padalinus iš 30) ir par
duoti bilietus.

Kelionių mašrutai ir bilietų 
kainos skelbiamos centro leidžia-

puošti puikiais ornamentais ir 
kt. pagražinimais, atvežti — per
kelti iš Europos. Netrūksta ir 
dailiais piešiniais papuoštų vė
duoklių. '<

Rūsyje nepaprastai gražaus, 
kruopštaus ir, tur būt, daugelio 
metų darbo keliolika japonų mi- 
niatūrinių skulptūrų, su 10 ar 
daugiau figūrų išpjaustytų 
dramblio kaulo gabale.

Net .automobiliams pastatyti 
kieme elektros stulpai papuošti 
špyžiuje atspaustais paveiks
lais: indėno, keliaujančio veži
mo, galvijų, “kovbojų” ir kt.

Beje, šiuo metu tame muzie-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Vi»ipati»s žodis bus įsakymas po Įsakymo, truputi čia, tru-

• pūtį ten". _ ha. 28:13. i

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

. 2443 WEST~63rd STREET
- Telefonai: PR .8-0833 ir PR .8-0834

PERKRAUSTYMA1
i" t X

-Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
. - . ' Tel. WA 5-3063

M0 VI N G
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu af stūmy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place *
Tėte FRontier 6-1882

SOPHIE BARCUS’
• ‘ ; K • ’*■*-.? . y J.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
i Visos programos iš. WOP A, į 

1490 kil. A. M.
Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio’ 12:30— 
į/ 1:00* v. popiet. — šeštadieni ir! 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

r^\ Teįef.: HEmloęlę' 4-2413
71591 So. MAPLEWOOD AVE. t

CHICAGO, ILL. 60629

2850 West-63rd St., Chicago lit. 60629 
Tetef.; FRospect 6-5004-

P. ŠILEIKIS; 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Piviezai, Mėd. Ban
dažai.'Apecia K pagalite Lbjoms 
(Arch Supports) ir t t.

CHIRURGAS 
2454- WgSTf 71>t; STREET

Ofiso tetaf^HEmJock f,
Rezid, Glbson^-ėl^Ji,,.,.-

Priima ligonius .pagal Susi tarimu: Dėl 
valandos skanįbtmi tetek "HE 
jei neatsiliepta, tti telet,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CA(R0RGAS "f

Bendra praktika, spec. MOTERIŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 57th STREET

Tėte PR ^1223 v
OFISO V AL.: pirau antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 (r 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kįtu laiku 

pa^al šūsitarimą. ‘

V. Tumoscnis, M. D.; S. C'

mnmn

juje vyksta ir moterų dailininkių I mame Senior Info laikraštėly, 
paveikslų paroda.

Miela buvo pasidžiaugti gra
žiais dailės darbais pačiame mu
ziejuje ir skulptūromis bei pa
minklais kieme.

Mes buvome bene paskutinio
ji ekskursija, kuri buvo. įleista 
į muziejų be mokesčio, o vėliau 
visi turės bilietus pirkti, nes 
muziejaus išlaikymo išlaidos di
dėja. z z ;

Ekskursijų organizavimas z
Mano pažįstamas ir geradaris

E. V., dabar gyvenąs Floridoje, 
teiravosi kaip San-Jose orga
nizuojamos pensininkų ekskursi
jos. - ■:

Gal tai būtų įdomu ir įsistei
gusiems liet. pens, klubams. Tai 
va, šiek tiek informacijų.

Valdžiai paremiant, San Jose 
miestas prieš keletą metų pa
statė centrinio parko kampe 6 
pastatus, sujungtus bendru kie-

dėjusips įvairios organizacijos ir mu. Pavadino Community Cen- 
asmehs, tad kur ne pažvelgsi tru. 5 '
visur dvelkia senove, prabanga, 
grožiu ir geru skoniu. 1

kuris turi apie 5,000 narių — 
prenumeratorių. S. šurkus

, Pradžioje tame centre dirbo 
Didelia- 5-6 tarnautojai, kiurių vienas ar 

me valgomajame, ištisai per-dvi du rūpinosi ekskursijomis pra
sieitas, puikūs bufetai indams, šė' ar.- telef.. skambino viešbu

čiams, jei buvo reikalinga nak- 
ir

o taip pat ir patys indai.
Beje, mes lankėmės prieš Ka- ^vynei, parduodavo bilietus 

ledų šventes, tad daugely kam-j t. t.), o kiti tarnautojai globojo 
barių buvo vis kitaip papuoštų —.
Kalėdų eglučių. Galėjomė ir pa-

priešmokyklinio' .amžiaus vai
kus, rengė Įvairins, kurselius ir 

tisakytiIžilsuoti Jjž patinka- t. tū . .į'. . . š* /. . .
Dabar centro tarnautojų yra 

bene 131 ir: j ų darbo: apimtis pa
didėjo (ieškomi savanoriai įvai
riems pagalbos darbams ir kt), 
p tuo pačiu" nukentėjo bu v. sporto 
patalpa — bilijardinė (dėl vie
tos stokos- pašalinti’ abu bil. sta-

. ’'-’y'/ r'rt ifdrr'rtT!- •• '—'.T miausią-. '• * .
Nuo įvižiavimb ‘ Vartų iki 

puošniųjų namų ir buvusių ark- 
lydžių kursuoja tos vietos ma
ži autobusėliai. Prie namų, se
niems laikams pavaizduoti, pa- 
sitihka senovės rūbais (livrėjo
mis) aprengti jaunuoliai: vienas 'lai, prie kuriu ir aš“prakaituo- 
v..—4.-----^-^davūu’’);-;-' - ‘

‘ Pastabėlė:-jei tokia sparta di
dinami ir kitų žinybų bei mies
tų tarnautojų skaičius, tai nie-

bušelių durininko - patarnautojo 
pareigose, kitas — bene maršal
kos. Į mano klausimą, tai kiek 
čia žmoijių dirba, kuris tai as
muo atsakė,, kad.' apie 100 (tur 
būt,.su savanoriai^— talkinin
kais) nes kiekviename kamba-' 
ry, kad . kas nedingtų ar. nebūtų 
sudaužyta, dežuruoja po vieną 
gražiai pasipuošusią senyvą mo
telį — prižiūrėtoją).

Nuo vartų į puošniuosius na
mus atėjome pėsti, o nuo namų į 
bu v; arklydes-važiavome vietos- 
bušeliais. Arklydėse dabar toks 
vaizdas: viena patalpa skirta su
venyrų- krautuvei, kitoje — ma
ža užkandinė, o trečioje matėm 
piešiant paveikslus ir kt. dailės 
darbelius dirbant.

Pravažiuojant matėm labai' 
gražiai įrengtą ir išpuoštą šei
mos maudyklę.

Šią vietovę* aplankyti, pasta
tais ir švenčių eglutėmis pasi
džiaugti, suaugusiems bilietas 
kaštavo 3.5 dol.,. vaikams iki 12. 
m. — 1.5 dek:

Garbės Legiono Rūmai
Antroji ekskursija vyko į San 

Francisko apžiūrėti ten esan
čius Garbės Legiono Rūmus — 
dailės muziejų (Pajace of the 
legion of Honor). Pastatas ant. 
aukšto skardžio, ties Pacifiku, 
prie įvažiavimo į San. Frąndsko 
įlanką, Linkolno parke. Iš kie
mo žiūrint, pastatas labai soly- 
dtiai atrodo ir gražūs vaizdai ap
link. šie rūmai pastatyti sekant 
tokius rūmus Paryžiuje.

Rūmuose — Muziejuje daug 
gražių paveikslų garsiųjų; dai
lininkų. iš paskutiniu trijų^šimt- , 
mečių. Be to, daur pasigėrėti
nų skulptūrų prancūziškų skulp
toriaus Rodiho.

čia yra daug meniško darbo 
senovės didžiūnams priklausiu
sių baldų (neštuvai, raš. stalai

Krikščionio gyvenimas yra panašus mokinio gyvenimui. Kiekvieną die- 
ną mes sužinome ką nors daužau apie save ir apie Dievo išmintį ir teisin- 
gumą^ Pasimokinę reikalingu pamoku mes sužinome kaip ir kur pataisyti ir 
pagerinti savo pasielgimą. Pamatę savyje kaikurias netobulybes ir trūku
mus, mes turime nereikalauti tobulybės kituose, bet turime pagirti juos jei 
matome, kad stengiasi daryti tiek gerai, kiek išgali. Apaštalas Povilas duo
da mums štai kokį gerą patarimą: "Būkite Dievo sekėjai, kaip mylimiausieji 
vaikai, ir elkitės meilėje, kaip ir Kristus mus mylėjo ir pats save davė už 
mus Dievui atnašą ir auką meiliam kvapui”.,— Efez. 5:1, 2.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rasto tyrinė
to |ę aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rūšie|i? Į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties^, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite?

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

LOS ANGELES.
Paminės -Klaipėdos 

» sukaktį
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugija Klaipėdos krašto atva
davimą, 1923 m. sausio 15 d. — 
rengia Los Angeles mieste, sv. 
Kazimiero (lietuvių) parapijos 

-salėje š. m. sausio mėn. 16 d. 
Pragramoje bus svečio iš Či
kagos ev. liut. parapijos kunigo 
,A. Trakio pagrindinė kalba ir 
meninė dalis, kurią atliks prof, 
dr. Tumienė—deklamacija ir so
listė St. Pautienienė-— dairios. 
Po minėjimo —ten pat kavutė. 
Minėjimo pradžia — tuoj po pa
maldų —12 vai.

Visa lietuviškoji Los Angeles 
publika kviečiama šio istorinio 
įvykio minėjiman atsilankyti, 
tuo parodant dėmesį Mažosios 
Lietuvos klausimui iš viso. '*•

Minėjimo išvakarėse, šeštadie
nį — sausio 17 d,, per lietuvišką 
Los Angeles radiją bus perduota 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio. 
Sąjūdžio atstovo Vlike — nepa
ilstamo Mažosios Lietuvos klau
simo puoselėtojo' išeivijos spau
doje — Martyno Gelžinio (iš 
New Yorko) kalba.- V.,B.

ITALIJOJ NUMATOMA
ILGA KRIZĖ

^BBBBBMBBBBIB1BBBBBBBBBIIIIHIIIIIIIIIllk

CALIF, 
pagrobimo

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

į?

■

UR-CONDITIONED KOPLYČIAS

REpubBe 7-8608 REpubSe 7-8651

EUDEIKI
Roma. — Dar viena sunki Ita 

lijos valdžios krizė buvo išpra
našauta, kai krikščionys demo
kratai neteko socialistų para
mos parlamente.

Socialistai skundėsi, kad 
valdžia ignoravo jų ekonomi
nius pasiūlymus bei reikalavi
mus.

; IDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

MODERNIŠKOS AIR-.GONDITIONED KOPLYČIOSO

Chicagoš
Lietuvių •
Laidotuviu fc _ . 4»

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show*’ award at the State Fair of Texas, and' they are sure to 
ge t equarbflling at your party table ’

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

HAppy Hour Mashrooms may be made in advance and refrig
erated until party lime. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 

* light color during cooking.
. _ - tiAPPY HOUR MUSHROOMS

28 medium-sized Fresh mushrooms
k i tablespoons 

IsUck * ;
1 clove

a cup
2 tablespoons
2 tablespoons
1 packarc

BUTKUS - VASAITIS
1446. So. 50th Avė, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

Melted butter
JJūtter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red Wine
Soy sauce
FrKo-Lay brand toasted onion dip mix 

^Finely crushed Fritos brand corn chips

MRECnONSt
Remove stuns from mushrooms. Wash caps and brash with 

melted fcutte*:.
Combine rofteaed butter, garlic, and crated eheese; mbe well. 

Adtt «<ne. 'oy saoce. dip mix and crashed com chips to make 
s paste. '*t ,

TTt mushroom caps with mixture. Place on baldnx sheet and 
. Wall for 3 trCMtrtaaį a until bubbly and lightly brewnad.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeU YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P? J. RIDIKAS
3354 So. MA1ETED STREET Phone: YArds 7-1911

1
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ZciKuant j trump i pi uejlp 
1975 m balandžio 16 <1. Caro
lyn Parish gulėjo St. James 
Chicago Heights ligoninėje be 
sųmonės. Gyvybė buvo j)alar- 
konia de^uonio pagalba, šir
dis ir plaučiai veikė mecha
nizuotomis priemonėmis. Ji 
buvo dirbtinai maitinama. 
Bent vieną iš mint tų priemo
nių atėmus, gręstų mirtis. 19 
metų Carolvn ir jos 21 melų 
vyras Henry Parish buvo kri-jjnalų gyvenimą 
tiškai sužeisti automobilio ne-! Kai kurie sakė, 
laimėje, netoli Park Forest, būtų geriausia išeitis,

Daktarai dėl jų pritiškos pa
dėties negalėjo jiems prižadė
ti gyvybes išlaikyti. Carolyn at
rodė amžiams užmigusi. Neat
rodė kad ji į kų nors reaguotų.

Henry buvo irgi ojteruolas, 
kaulai siūleli į jiems priklau-j 
su nei as 
vinilus, 
Ųvjima,

vietas, žaizdos susiu-', 
daktarai pastebi? jo, 

bet Carolyn nerodčj 
gyjimo žymiu. Įvairių

specialybių daktarai susirink-j 
davo ir tardavosi, kaip galėtų! 
jai pagelbėti. Atrodė neišspren
džiamas uždavinys. Buvo aiš-! 
ku, kad smegenys buvo suža
lotos. Viltys sugražinti ją i nor- 

labai mažos, 
kad mirtis jai 

bet jos t
šeima jokiu būdu negalėjo su 
tuo sulikti.

Jie budėjo pasikeisdami 21 
valandas ir dėjo visas pastan
gas sugrąžinti ją į šeimą, nors 

.Jos operacija truko 7-nias va-į jie dar nepastebėjo jokių išvir- 
v Avnrvia. SCIIllOS

tu- nariai buvo giliai įsitikinę, kad
landos . Jos kepenys buvo la-! žinių gyvybės ženklų.
bai sunkiai sužeistos, jos
rėjo būti susiūtos ir sulopytos, ji girdi, mato ir jaučia, bet ne- 
Daugelis kaulų sulaužyta. Nu- gali atsakyti. Jie visą laiką jai 
matyta, kad reikės daug mė- kalbėjo, klausinėjo, prašė, kad 
nešiu kad sugvtų. Vėliau ją parodytu bent mažiausį ženk- 
perkėlė į Oak Forest ligoninę,*lėlį, kuris duotų bent kibirkš

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos ‘"Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina S3.00. '

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, pa^ečiant to laiko T i etų vos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knysu vra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas salima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

TAIP ATRODO PASAULINĖ GIMNASTIKOS ME1STERĖ

Abendblatt savo šių metų Nr. 1 paskelbė DaD informaciją iš Schwerte, 
Vakarų Vokietijoje, apie Madride įvykusias Septintąsias Pasaulines Gim
nastikos rungtynes, kuriose dalyvavo 37 mergaitės iš 14 valstybių. Pašau- • 

. linį gimnastikos čempionės titulą laimėjusi čia matoma Fraulein Carmen
Rischer iš Schwerte, Vakarų Vokietijoje. Carmen yra 18-metė teisiy stu
dentė, kuri 37,10 punktais titulą perėmė iš Maria Gigova (Bulgarija) .ir 
Galina šugarova (SSSR), kuri "politiniais sumetimais" negalėjusi rungty
nėse Ispanijoje dalyvauti. Naujoji gimnastikos čempijone/Carmen yra 1^3 
metro aukščio, jau 1973 metais pripažinta geriausia sportininke Vakaru

Europoje. ~<

HILP WANTlb -r* MAtl 
Darbininkv Reikia

RELIABLE HELP ' | 
needed to work in: steel warehouse. 
Familiar with sheat operation helpful.

Apply at: 
BLACKHAWK STEEL CORR.

3230 W. 31 ST
CHICAGO, ILL.

ros, paskutinį kartą buvo ma
tytas iš Mauritanijos.

Pentagono šaltiniai pasakė, 
kad tikimasi, jog šios savaitės 
gale kreiseris pasieks Conakry, 
Gvinėja. Sovietų karinio laivyno 
laivai operuoja š Conakry apie 
tris metus ir yra' nežinoma ar 
kreiseris sustos ten, ar plauks 
toliau į pietus link Angolos ir 
ten prisijungs prie jau esančiu 
mažesnio eskadrinio minininko 
ir dviejų kitų laivų.

Kaip ten bebūtų, kreiserio pa
sirodymas prisideda .prie sovie
tinio karo laivyno buvimo ties 
Angola tuo laiku, kai JAV ragi
na visas pašalines jėgas atsi
traukti iš Angolos ir palikti šios 
nesenai nepriklausomybę gavu
sios šalies ateities klausimą pa
tiems angoliečiams. Ed.

1739 South Halsted Street. Chicago. III. 60608

SIUNTINIAI I LIETUVA • 
MARIA NORETKTENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St. Chicago. Hl. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING Andrancfjre pprkranstvmas
^trnc ir .-arininsyaK nafarnavimas Kauiausi kraustyme 

fn>r»lr?a« Hp-p Ttpfn rwtvrimas

•i2? « CHICAGO ILL 60636' Tel. WA 5-9209

qtt^TTXU Ą t T T TETTWĄ

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
>501 w 69fh St. Chicago 111 60629. - Tel. WA 5-2737 

133? So-Makted St. Chicago HI. 60608 - Tel 254-3320 
'■nirin nrelrin nasirinkimas motociklai ialdvtuvai automobiliai 

maistas doleriniai Certifikatai
V. VALANTINASTURIT IF n\n T WFTU NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

cn Urbiant nirmm
lietuvi™ di^r^c^ln ę+oicrp-inc lipfvviJVnc pirmii

nūs ir atliAVpnf hvtinae narpit^s amžinam lietuvybės išlikimui sk?i 
biamas Nauįienu platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stnvi. ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalio 
tiniais.

NĄTT.TTFVnę npHiVn liptwin HpmnkT-^finpc gnmes iu bendras institv 
rijas ir rpmia vien lietuviu bendruosius darbus bei tikslus

NAU.TTRvnę qtcfpva»iia bvlijna lietuviu dauguma Šiais oasimetimn rrt< 
nkne ir rr>1fmiu ili’^'in laikais Tne vijoms irinmios. naudin<uv 
ir reikalincrne npf hvtinnc N p vrltni gprnep draugiose girti Naujir 
nas vra mada Lai ta mada tampa jas prenumeruoti

Tndėl Nauiipnu vadnvvbė ir Vaiaus komisija Jubiliejiniu metu pr0o- 
skelbdama nlatinimn vain kreipiasi i vjsnę lietuvius nasekfj lietuviško 
spaudos pirmūnu navvzdžiaic? ’^cip^pnnmprunjqnt Naujienas tikslu sūriam^ 

ne tik laikrašio bet ir visos išejvjjo* 
j žmonių gerovei, siekiant visuotino lir

tėle vilties. Jos tėvas sakė ir 
daugybę kartų kartojo: “Mes 
jau nepaprastai pavargome, 
mūsų jėgos baigia išsekti. Su
kaupk visas jėgas ir atsakyk 
man, o aš tavęs klausiu, taip 
ar ne? jei taip sumirksėk vie
ną kartą, jei ne — du kartus” 
Tada tėvas sukoncentravo vi
sas savo matymo jėgas ir pa
klausė ar nori išgyti? Jis lyg 
pastebėjo vieną" sumirksėjimą. 
Pašoko 4š džiaugsmo, susišau
kė daktarus, slauges ir kitus, 
kad žiūrėtų, o jis paklausė ant 
ra klausimą ar nori čia ligoni
nėje1 mirti?

- Jos akys sumirksėjo vos .pa
stebimai du kartus. * Visi nu
stebo. šeimos nariai labai džiau 
gėsi.

Jos šeima, vyras, tėvas, mo
tina, dukterys, seserys ir kiti 
laukė jos su nepaprastu pasi
ilgimu.

Po trijų mėn. Carolyn paro
dė džiaugsmo šypsenėle. Vi
siems buvo laimingiausia va
landa. Jie pajuto, ^kad už rū
pestį ir dėtas pastangas* — at- 
Ivginimas gaunamas. Nuo to 
momento Carolvn pastebimai 
pradėjo syti. Ji turėjo moky
tis vaikščioti ir kalbėti. Dakta
rų, slaugių ir šeimos pagalba 
no šešiir mėn. ligoninėje su
grįžo į gYA’enimą.

Vėliau ji pasakė: — Mano 
šeimos ir giminių gilus pasiti
kėjimas manim sugrąžino ma
ne į taip brangų gyvenimą.

Sfasjjs Patlaba

110 aukštų dangoraižį, praėjusį 
šeštadienį pranešė, kad ji likvi
duoja saw-krautuvę — parduo
tuvę Englewood apylinkėje, 63 
ir Halsted gatvių sankryžoje, 
kur nuo 1934 metų, turėjo biz
nį, apimantįTaukštus su 290,000 
ketvirtainių pėdų grindų ploto.

“Sears buvo didžiausioji maž
menomis pardavimo bizniavietė 
ir pirkėjams , pritraukti--magne
tas. Dabar, ..ją likvidavus ne
beilgai trukus ekonominės ap
linkybės priyerš ir susipakuoti 
ir išsikraustei”, aimanavo vie
nas tos apylinkės biznierius, pra
šydamas jo pavardės nei biznio 
neminėti. pfįt.-i.

Kitas bandė; perdaug nenusi
minti pareikšdamas: . “Taip, 
Sears išsikraustymas yra baisus’ 
smūgis. Baisiai’rimtas dalykas i 
yra, kai kuri. didžiųjų. paduotu- 
vių likviduojasi kuriame preky-' 
bos centre. Bet-'Sears šioje rie
to j e yra tik <vįena iš daugiau 
kaio šimto krautuvių. -Nėt-Sears 
neteke mes tačiau liekame /bai
siai didelis prekybos,- centras”.

> 2 ‘ '■ ‘ -i '

Sears - susilikvidąvimas :Engle- 
wood apylinkėje (63 ir Halsted 
st.) skaitomas ‘‘baisiu smūgiu” 
Chicagos miesto planuotojų pla
nui, kur visa apylinkė 1969 me
tais buvo perstatyta, gatvės 
naujai išplanuotos, medžiai ir 
gėlynais ir dengtais šaligatviais 
papuoštos ir pagražintos. Chica
gos miestui, federal, valdžiai ir 
piliečiams tas eksperimentas 
kaštavo S17 milijonų.

Melrose Parkas

REAL ESTATE FOR SALE
NamaL Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS 
f DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Namai. Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
22ŲJ W. CermaE Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS —' BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. ; — 778-2233.
3 BUTŲ BO '4 KAMBARIUS mū- 

rinis/ 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.—- '

3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA. Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS realty;
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436r7878

— Marijos Aukšt. mokyklos

grandine fnHrnrtcniprnę darbams i 
tain oat navprgtnc Lietuvos ir ios 
hivisku reikalu renesanso.
KAINUOJA* CHJcaaoi? Ir Kanadol* 

trims mėn — *8 50 vienam 
— $26.00 ousei metu 
te — $31 00 metams

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

matams — *30 00 pusei metu — $!A 00 
m£p *3 00 Kitose JAV vietose metam*

- *14 00 vienam mėn. — $2.50 Užsienine 
Susi pažinimui siunčiama savaite nemokamai

NAUJIENOS.
1739 So Halsted St..
Chicago. Til. 60608

Į Į Siunčiu ............. dot Naujienų prenumeratai. Jubiliejini'
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

1975 m. NU. 14 d. Melrose 
narko Lietuvių Amerikos pilie
čių klubo įvykusiame susirinki
me buvo išrinkta nauja klubo 
valdyba 1976 metams.

Slaptu balsavimu pirmininku 
trinktas Otto Mejeris, pinnuo- 
iu vicepirm. Petras Tautkus, 
antruoju vicepirm. Jonas Čer
nius, sekretorium K. Tautkus, 
’ždininku Juozas Urbelis, finan
sų sekr. Jonas Utaras ir tvark
dariu Pijus Pažerūnas.

Klubo adresas: 1611 N. 34 
Avenue, Melrose Park, Illinois 
60160. telef .344-2507,

ILLINOJUJE-DREBA ŽEMĖ

Į paklausimą, ar žemės dre
bėt imai JAV Vakaruose gali at
siliepti Viduriniuose Vakaruose, 
taigi ir Illinojaj, Northwestern 
universiteto Chicago j e geologi
nių mokslų departamento prof. 
W. F. Remien pastebėjo, kad 
“keletas mažų žemės sudrebėji- 
mų, daugumoje Dlinojaus pieti
niame gale įvykę sudrebino ir 
Chicagą 1965, 1968 ir 1972 me
tais, bet nuosti>lių labai, mažai 
tebuvo ir iš žmonių tik vienas 
1965 metais pietiniame. Illinojuj 
ŽUVO. Į’ -

— Rekordinis lietuvių gimna- ...
zistu skaičius 4š Chicagos piet- Motinų klubas praeitą sekma- 
vakarių šiemet-pateko į Ameri- dienį, sausio 11 d., suruošė mo
kos aukšt. mokyklų mokinių kyklos karinėje Tarptautinę die- 
garbės draugiją ir į. almanachą ną.. Buvo paruošti lietuvių, vo- 
“Who’s Who”:. Loreta Andri-i 
jauskaitė, Regina Balčiūnaitė, 
Judita Bardytė, Vida Brizgytė, 
James Adomaitis, Ofelija Barš- 
ketytė, Antanas Bindokas, Vida 
Dėdinaitė, Rima Janulevičiūfė, 
Jonas Jaugilas, Dana Kardokai- 
tė, Dėbora Juciūtė, Robertas 
Kaminskas, Ramunė Macijaus
kaitė, Anthony Kodis, Jeffery 
Kordas, Kristina Miniotytė, Ri
čardas Monfwill, Anita’ Mostei- 
kaitė, Aldona Nakutytė, Allen 
Prusis,.' Dana Saliklytė,,' Alan 
širvinskas, Kristiną Stasukaitis, 
Judita' SeddrtytėjA Jonas ISirėvi- 
čius, Barbara'tis, Laura Sut
kų t ė, Danutė Uševičiutė ir Do
minikas Yoėius. 

-U . - ...
. -š- Vilija-: Kęrelytė - iš; Mar

quette . Parko apylinkėj išrinkta 
St.'' Xavier; -kolegijos. .studentų 
komi tetoj sekretoreir iždininke. 
Komitetas suruošė, biologijos bei 
chemijose mokslui propaguoti 
parodą, kurią aplankė .daugelis 
aukštesniųjų mokyklų moLinių 
-iš Chicagos pietvakarių;-: - y : ?.

H — Aldona Grinceyičiehė, Ade
lė Hermanienė ir Nina Urbonie
nė iš Chicagos pietvakarių, gavo 
Amerikos pilietybę.

— Stanley Balzekas Jr. pak
viestas vadovauti specialiai Chi
cagos pietvakarių dienai šieme
tinėje automobilių parodoje 
McCormic Place vasario 21— 
29 d.. ' . * ; ;N Y U

— New Yorko Ramovėnai mi
nės savo 25 metų veiklos sukak
tį banketu su humoristine pro
grama sausio 17 d. Kultūros ži
dinyje. Programoj dalyvaus 
Leonardas Žitkevičius ir Jonas 
Rūtenis. Paskaitą skaitys Justi
nas Liaukus.

kiečių, lenkų, italų,'slovakų bei 
kitų tautinių mažumų stalai su 
tautiniais valgiais ir tautodailės 
dekoracijomis.

— Laikrodininkas A. Šerkš
nys. Taisau laikrodžius, aukso 
ir gintaro išdirbinius. Darau 
gintarinius žiedus. 3362 South 
Halsted St. Tek 523-2044.

v, (Pr)-
— Naujienas galima užsisa

kyti, telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant-siįsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia 
mos susipažinimui 2 savaite^ 
nemokamai pagal-gautus pagėi 
davimus ir gaiimų skaitytoji 
adresus.

(Pr)

Thę. Lithuanian American 
Community of the United 

. States, Incorporated

CENTRINE RAŠTINĖ
Atidarą nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk- 

- tadienio).
2951 W. 63rd ST., CHICAGO, 

ILL. 60629. Tel. 436-7878

Branganybit, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST, CHICAGO 
Telef. 434-4660

[ Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS _______________________________

Sovietu karo laivai 
ties Angola

ADRESAS

CIVILIZUOTI DŽUNGLES 
CHICAGO! NUOSTOLINGA

Viena stipriausiu prekybos fir
mų Sears Roebuck & Co., kuri 
neseniai Chicagos miesto centre 
pastatė aukščiausią pasaulyje
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— Ponia Julija Pečeliūnas iš 
Marquette Parko apylinkės kar
tu su gerais linkėjimais Nau
jųjų Metų proga atsiuntė penkl

inę Naujienų paramai. Tos apy- 
I linkės tautietis užsisakė Naujie
nas 3 mėn., bet pavardės prašė 
neminėti, nes užsisako tik tin- 
kamesniam susipažinimui. Pla
tinimo . vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai.. .

— Cicero apylinkės lietuviai 
gausiai perka Naujienas platini
nio vietose, prenumeruoja ir re-

Sovietinis kreiseris, ginkluo- mia. Pratęsdami prenumeratas 
tas valdomom raketom, plaukia atsiuntė po penkinę P. Sirgedas 
į piety pusę Vakarų Afrikos pa
kratėm. Kyla galimybė, kad jis 
galiausiai įsijungs į jau esantį 
laivyną ties Angola. Gerai ap
ginkluotas kreiseris “Krėsta II”, 
kuris išplaukė lt Viduržemio jfl-

ir J. Barkus. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės 
prašė neminėti. Naujienų, va
dovybėm visiems nuoširdžiai dė
koja. ~

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av« 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvi kailininką 

Chicago}© ... flmnit

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263^826 
(įataigoc) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabaah Avenue 
2nd "Floor Chicago, JU. 60601

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” —' TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE ■'

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS, NAUJA REZIDENCUA, 

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDĘĮJS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia; naujas gazo šildymas. 
$21,000.

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. . Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras > ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, ^air cond. Arti Maria High. — 
545,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas, gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
515,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RĘ 7-7200

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

■ Maloniai jums patarnaus ~
BALYS BUDRAITIS

+369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE
• ž-’ TeL 254-555U -

135-TA IR ARCHER AVE. 
Tel. 257-5661’

V Real Estate. Notary Public, 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai; giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

; symai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Fr Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujusj ir 
oerstatau menus visu rūšių namo ap- 
Hldymo pečiuj air-conditioning, van- 
lens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS X 
A 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURANCE

Call Frank Žapolis 
32081/1 W. 95th St.

GA 4-8654
4Oifan.

DĖMESIO
62—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523^8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
i Talat: Republic 7-1941

HEART 
FUND




