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Jaime Benitez, Washington© komisi- 
jonienus Puerto Rico reikalams, pa
ruošė įstatymo projektą/ kuris dar 
glaudžiau sujungtu JAV ir Puerto 
Rico. Paskutiniu metu saloje atsira
do keli ekstremistai, kurie nori atsi
skirti nuo JAV, bet didelė gyventoju 
dauguma nori glaudžiai bendradar

biauti su JAV.
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Libano prezidentas skrenda Į Damaską, 
kad gcRetų greičiau baigti kovas

- ■ ,za • ... i ' '
BEIRUTAS, Libanas. — Palestiniečių ir musulmonų karo 

vadovybė pradėjo, artilerija ir motorais apšaudyti krikščionius.

Palestiniečiai reikalauja, kad 
būtų paleisti stovyklose laikonii 
palestiniečiai ir jų, šeitnos. Li
bano vyriausybę laikė ątovykio
se didoką * skaičių palestiniečių, ’ 
atsiradusių Libane po to, kai Jor
danijos karalius įsakė palestinie
čiams išsikraustyti.

< Palestiniečiai neturėjo darbo 
ir neturėjo kuo misti. Libano

. 'vyriausybę davė ji^ąs pastogę 
ir'maistą. Kad stovyklose laiko- 
komi palestiniečiai neprisidėtų 
prie vedamų kovų, tai krikščio
nys apsupo palestiniečių stovyk
las ir neleidžia prisidėti prie ko
vos.

Visi skrenda į Damaską 
pasitarimams

šios savaitės pabaigoje, D a-

arabų vadai, JJbaųp žmogžudiš- 

paslaptis, kad Sirija duoda gin
klus, siunčia maistą ir patarėjus 
kovojantiems palestiniečiams.

Sirijos prezidentas yra pasi
ryžęs panaikinti Egipto-Izraelio 
taikos sutartį. Jis nenorėjo tar
tis su Izraeliu, kol nebus išspręs
tas Palestinos klausimas. Izrae
lio pulti jis bijp,bętjjelti W*a- 

: t numos Libane Atro
do, kad arabų valstybės yra prie
šingos kovoms Libanfe, bet Siri
jos prezidentas nenori kovų 
baigti..

“. z’ Pilietinis karas 
kenkia Libanui

ALBANY, N. Y. — Taupymo 
ir deficitų mažinimo sumetimais 
New Yorko valstija nuo. kovo 29 
dienos atleidžia iš tarnybų 2,590 
savo tarnautojų. Paleidžiamųjų 
tarpe yra 845 valstybinių uni
versitetų personalo žmonės.

BOSTONAS. — Rytinius JAV 
pakraščius nelauktai užklupo ne
tikėti šalčiai su temperatūra že
miau nulio. DPI ’ pranešimu, 
Maine,, temperatūra naktį Į sek
madienį buvo nukritusi net iki 
35 laipsnių žemiau nulio, Con
cord mieste. New Hampshire iki 
27 laipsnių žemiau nulio. New 
Yorko valstijoje ir Naujoj Angli
joj siautė sniego audros, -ri t- * --

SUDARYTI NAUJA VYRIAUS Y B E
HaU ics social'stai reikalauja, kad 

dauciau skirtu viešiesiems darbams
ROMA,, Italija.

visų partijų; vadais, antradienį įpareigojo tą patį Aldo Moro su
daryti naują ministerių kabinetą. Pasitarimus jis pradėjo ilgu 
pasikalbėjimu su socialistų partijos.vadu Francesco de Martino.

Paaiškėjo,; kad socialistai rei
kalauja v y gausybę skirti dau
giau pinigų,ųiešiesiems darbams. 
Premjeras 
mas stabilizuoti lyrą, gerokai 
apkarpė visas valstybės išlaidas, 
bet nuo to gabiausiai nukenčia 
bedarbiai. Jas nenori, kad tau
pymas eitų Įtiktai vienos italų, 
grupės sąskaitom

Negalima versti žmones badu 
krašto finansus tvarkyti. Rei
kia imtis.tokių priemonių, kurios 
verstų visus, krašto gyventojus 
prisidėti.'r<.į.

Socialistai pasižadėjo 
bendradarbiauti

Iš pasikalbėjimo su socialistų 
partijos vadu de Martino aiškėja, 
kada Italijos socialistai sutiks 
bendradarbiauti su Aldo Moro

Socialistai nesispiria įeiti' į 
vyriausybę, bet jie nori, kad Al
do Moro imtųsi priemonių eko
nominiams krašto reikalams 
tvarkyti.
.. Vyriausybę išleidžia milžiniš
kas-sumas visai bereikalingai. 
Socialistai nurodo, kad viešieji 
darbai galėtų palengvinti bedar
bių būklę keliose-Italijos vieto
se. '

Nori, kad Arias Navarro vyriausybė 
pasitrauktų, skelbtu amnestiją

MADRIDAS, Ispanija. — Visą kraštą sukrėtė Madrido ir 
kitų Ispanijos miestų darbininkų streikas. Prasidėjo jis nedideliu 
Madrido požeminio traukinėlio darbininkų streiku, o šiandien jau 
darbą metė 150,000 Ispanijos darbininkų.

Streikuojantieji reikalauja 
dviejų dalykų: geresnio atlygi
nimo už darbą ir pašalinti Arias 
Navarro vyriausybę. Streikai 
tvarkingi, nieko nelaužo ir ne
sprogdina, bet nebedirba. La
biausiai kraštą nustebino Ispa
nijos pašto ir telegrafo darbi
ninkų streikas, šiandien metę 
darbą visi laiškanešiai ir pašto 
tarnautojai. Ne tik Madridas, 
bet visa Ispanija liko be laiškų.

■ Neramumai prasidėjo, kai 
naujas karalius paskelbė amnes
tiją tiktai keliems politiniams 
kaliniams. Vyriausbė išleido 
kelis komunistus ir kelis šimtus 
kriminalistų, bet politinių gru
pių vadai, sindikatų pareigūnai, 
nuteisti ilgiems metams kalėji
mo, nebuvo paleisti. Premjeras 

„ AHas Navarro, paleisdamas ke- 
dT^j^^į'n^is^rendžiani^'ūfe 'fe/' friukšmaūjančrns komunis

tų partijos pareigūnus, tikėjosi 
apraminti krašto gyventojus. 
Kelis paleido, o didelę daugumą 
tabelaikė kalėjime.

Arias.Navarro vyriausybės pa
dėtį apsunkino įvykiai Ispanų 
Sacharoje. Kaip pats karalius, 
taip ir vyriausybė skelbė, kad 
nedarys jokių nuolaidų Marokui, 
bet tikrovė buvo visai kitokia. 
Vyriausybė net nesirengė kovo
ti. Ji be kovos visą Sacharą, ku
rie kurioje buvo nepaprastai di
deli ispanų bendrovių investa
vimai. perleido Marokui. Pridė
tas dėl visa ko ir Mauritanijos 
vardas, bet Sacharą, ilgus me
tus ispanų valdytą ir supramo
nintą. perleido Maroko karaliui, 
kai pastarasis sutiko respektuo
ti investavusių turtingų intere
sus. Sacharos atidavimas be 
priešinimo labai pakenkė dabar
tinės vyriausybės prestyžui. Sa
charoje gyvenusieji ispanai ir 
ten laikyti kariuomenės daliniai 
paskubomis išvežti į Kanarijų 
salas arba j pačią Ispaniją.

Oficialus valstybės praneši
mai sako, kad komunistai kelia 
streikus ir kursto prieš naują 
karalių. Niekas netiki, kad strei
ką būtų paskelbusieji komunis
tai. nes niekad krašte nebuvo 
toki skaičiaus komunistų. Opo
ziciją dabartinei vyriausybei su
daro Ispanijos socialistai, krikš
čionys demokratai, sindikatistai. 
anarchi /.ai ir liberalų partijos 
žmonės. Pinna jie reikalavo ple
biscito. kad būtų leista krašto 
gyventojams pasisakyti, ar jie 
nori karaliaus. Karalius buvo 
gen. Franko ir gen. Navarro 
kraštui primestas.

Nepajėgia apsiginti 
nuo teroristuBuvęs Kalifornijos guber- 

patorius apgailestauja, kad jis 
prasižiojęs apie 90 bilijonų dol. 
.valstybinį biudžetą Tai buvusi 
didžiausia jo klaidą nes kiek
vienam mitinge žmonės ji klau
sinėją kaip jis galėsis tai pada
ryti.

Libano kariuomenė taip pat 
vartoja artileriją prieš palesti
niečius, be jokios prasmės apšau- 
dančius kaimuose gyvenančius 
Libano ūkininkus.

■* Ispanijos valdžia paėmė ka
ro tarnybon visus pašto tarnau
tojus ir Įsakė baigti streiką. Is
panijos vyriausybė mano, kad

VAŠINGTONAS. — FBI di
rektorius Cl. M. Kelley, kalbėda
mas — American Security Coun
cil — organizacijos susirinkime, 
sakė, kad Amerika susiduria su 
vis augančiu ir didėjančiu klau
simu, tai su prievartavimu, žudy
mu, padegimu, sprogdinimu ir

t. k
Terorizmas, pasak Kelley, mū

sų visuomenėje yra tiek įsigalė
jęs, jog nieks nėra tikras ry
tojumi, nieks neturi imuniteto 
bei neliečiamybės. “Aš nesakau, 
kad terorizmas gali, sugriauti 
mūsų gyvenimą, bet aš pripažįs
tu,.jog jis yra tikrai pavojingas,Prezidentas prašo 

paramos Angolai
WASHINGTON. D. C. — Pre- 

zidentas Fordas kreipėsi į kon
gresą, prašydamas paramos lais
vės ir nepriklausomybės siekian
čiai Angolai' < •

Atrodo, kad kongreso atstovai 
nesirengia teikti jokios paramos 
nelaimėn patekusiam kraštui. So
vietų valdžia ginkluos' vieną ma
žą angoliečįų ' dalį, kad galėtų 
primesti savo valią daugumai.

tybių dipk>mataf "s^ibja, ricad 
'Kinijos premjeras čou Enlai, 
kurs mirė praeitą ketvirtadienį, . 
pats nežinojo, kad serga vėžiu. 
Ta liga ir Kinijoje labiausiai pa
plitusi, bet daktarams griežčiau
siai uždrausta pacientams pasa
kyti, kad, serga vėžiu. Kai čou 
1974 metais buvo paguldytas li
goninėje, valdžios oficialus pa
aiškinimas buvo kad premjeras 
yra “pervargęs’ ir neilgai tru
kūs grįš į savo pareigas. Pirmas 
oficialus valdžios pranešimas 
apie jo vėžio ligą buvo paskelb
tas oficialiame mirties prane
šime.

BONA, Vak. Vokietija.— Po
pieriaus pramonininkai gamin
tojai yra skaitomi didžiausiai ap
linkos, labiausiai vandenų terši- 
kais, leisdami Į sroves ir upes 
nuodingus skysčius. Dabar Va
karinė Vokietijos tyrinėjimų mi
nisterija. paskyrė 9.2 įhilijonūs 
markių, kad tyrinėtojai išras
tų, būdus ir priemones, kaip pa- 
gerihti popieriaus gamybą ne
teršiant vandenų. Vokietijoje- 
statoma tokia pavyzdinė Įmonė, 
kuri būtų nuo aplinkos visiškai 
'izoliuota, kad celiulozę fabrikuo
jant joks nuodingas vanduo iš 
fabriko aptvaro neišeitų.

baigti laiškanešių ir pašto tar
nautojų streiką/. Toks' valdžios 
nutarimas metė Į streiką dar 
50,000 darbininkų. Vakar va
kare jau sreikavo 200,000 dar
bininkų.

o Palestiniečio kalba Jungti
nių Tautų pošėdyje nepaliko pa
geidaujamo Įspūdžio. Jis bandė 
paveikti-jausmais, bet politikam 
reikia aiškinti faktai.

♦ Atstovas Paul Simon, 1972 
metais rėmęs gub. Dan Walker, 
dabar pranešė jam, kad jis gu
bernatoriaus pareigoms remsiąs 
Michari J. Howlett.

davinys”. '
Pereitais 1975 m. 89 sprogu

sios bombos buvo teroristinių 
veikėjų padėtos. 1974 m. spro
go 45 bombos, užmušdamos žmo
nes ir suardydamos pastatus,, 
o 1973 m. — 24.

1975 m., sprogus teroristų pa
dėtoms bomboms, 11 asmenų už
mušta ir 72 sužeista. Nuostolių 
nuosavybės turtui buvo pada
ryta daugiau kaip už 2.7 mili
jonus dolerių. Be to, buvo su
sprogdinta bomba La Gardia ae
rodrome ties Niujorku, kuri už
mušė 11 asmenų, šis teroristi
nis aktas dar neišaiškintas.

FBI direktorius pabrėžė, 
FBI įstaiga ir jos veikla 
būtina amerikiečiams ir jų 
tų apsaugoti.

pre-

nors pagyvinti krkšto ūkį.

kad 
yra 
tur-

Prieš metus laiko ištremtas iš 
Sovietų Rusijos, Solženicynai 
pastoviai apsigyveno Šveicari
joje. ' \ ‘ L

di- 
pa-

Oil 
di-

♦ Buvęs Kalifornijos Nixon 
Freeway jau perkrikštytas Į Ma
rina Freeway.

šiandien kiekvienam aišku, 
kad palestiniečių pradėtas pi
lietinis karas Libane kenkia vi
sam kraštui. Jeigu kar&s nebus 
baigtas, tai Libano bankai, ūkis 
ir prekyba sužlugs. Jau dabar 
nukentėjo visa eilė prekybos 
įstaigų. Libano prez. Fmkjieh 
skrenda į Damaską, kad galėtų 
galutinai pilietinį karą baigti.

pesimizmas
LONDONAS. — Nobelio pre

mijos laureatas rusų rašytojas 
Aleksandras Solženicynas pasi
kalbėjime su prancūzų savait
raščio “Le Point’ koresponden
tu pasakė, kad Vakarų pasaulio 
sukurtajai civilizacijai gresia su
naikinimas. Pasidavę materializ
mui Vakarai nebenori aukotis 
dėl laisvės, visur eidami į kom
promisus ir dėlto jokios politi
nės ar karinės kombinacijos ne
beišgelbės Vakarų nuo komuniz
mo prarajos.

Jei Vakarai parodytų ryžtin
gumą, kaip parodė Berlyno, Ko
rėjos ar Kubos atvejais, Krem
lius būtų priverstas trauktis, 
tikrina Solženicynas, Sovietų 
žmonės trokštą laisvės, bet ma
tydami kaip balansas krypsta 
priešingon jSsėn/ jie pasiduodą 
rezignacijai.

• Oil direktoriai
GulfPITSBURGAS. 

alyvos bendrovės vyriausias 
rektorius B. R'. Doreyus atsista
tydino iš pareigų. Jį pesekė du 
krti.vicedirektoriai. Pasikeitimai 
įvyko po 16 valandų bendrovės 
vyriausios tarybos posėdžio, są
ryšyje su kyšiams išdalintais 
12.3 mil. -dol. Vyriausio direk
toriaus vietą dabar užims dabar- 

' tinis Gulf Oil Canada Ltd. vedė
jas J. McAfee.■ , •'

! . . •

Argentinos derlius
Vašingtono žiniomis Argen

tinoje šiais metais, yra labai ge
ras derlius, 40% didesnis už pra
eitus metus ir siekia 8 milijonus 
metrinių tonų.

■ Apie 3.6 metrinių tonų Ar
gentina tikisi parduoti į užsie
nį. Tokio derliaus nebuvo nuo 
1965-66 metų.

Didžiausi pasaulyje grūdų par
davėjai yra JAV, Kanada ir Aus
tralija. Argentina yra ketvirtoje 
eilėje.

Kiniečiai pirmieji 
atrado Amerika

LOS ANGELES, Cal. — Dide
lė krašto dauguma yra įsitiki
nusi, kad Ameriką atrodo Kristo- 
fas Kolumbas, o prieš jį Ameri
kos ’ pakraščius lankė vikingai.

»Dabar aiškėjo, kad kiniečiai, 
o gal ir kitos Azijos tautos buvo 
atradusios Ameriką ir su josios 
gyventojais vedė prekybą. Ka
lifornijos pakraščiuose rastas 
didelis skylėtas, akmuo, pragulė
jęs vandenyje virš 1,000 metų. 
Tas akmuo galėjo būti kiniečių 
arba japonų prekybos laivo in
karas tais laikais Azijos laivai

Išrasta mašina - 
pagalba akliesiems
CAMBRIDGE, Mass. — Rai

mondas Kurzweilis, 17 m. am
žiaus, išrado mašiną, kuri gali 
skaityti balsu raštus, knygas. 
Taipgi ji įrašo žodžius, diktan
tą, ir, jei yra reikalas; atgal bal
siai paskaito. Mašina kaštuoja 
25,000 dol.. bet vėliau jos kai
na galėsianti kristi iki 10-5 tūks
tančių dol., Mašina balsu paskai
to iki 200 žodžių'per minutę. Pa
ti mašina, nors dabar gali būti 
jau naudojama, bet dar reika
linga geriau ištobulinti.

Išradėjas Kurzveilis yra tuo 
pačiu įsteigtos bendrovės “Kurz- 
weil Computer Products Ine.” 
prezidentu. Minėta bendrovė tą 
mašiną pastatė padedant svei
katos, auklėjimo ir pagalbos de- 
paxfcamentui. - t

Pasitraukė darbo 
sekretorius

VAŠINGTONAS. — Darbo se
kretorius J. T. Dunlopas yra įtei
kęs prez. Fordui atsistatydini
mo pareiškimą. Iš darbo jis pa
sitrauks sausio 31 d. Jis yra la
bai nepatenkintas,'kai preziden
tas nepasirašė jo paruošto ir 
kongreso priimto, statybų pike- 
tavimo įstatymo. Pradžioje pre
zidentas tą įstatymą rėmė, bet 
vėliau persigalvojo ir atmetė. 
Prezidentas mano, kad toks įsta
tymas suardys'statybos pramo
nę.,

Vakarų Vokietijos 
ekonominė padėtis
BONA. Vok*. Anglijos ir 

Italijos ekonominė krašto padė
tis yra labai sunki ir pakrikusi. 
Vakarų Vokietijos — kiek geres
nė, bet ir joje jau yra daug be
darbių, reiškiasi streikai, fcy- 
la kainos. Privatus kapitalo in- 

____ ______ __ ,r_ vestavimas. gamyba ir įmonių 
panašius akmenis naudojo inkW-lpėlnai krintą Pačios vakarų Vo
rams. Be to, įvairiose Azijos kietijos ir jos valstijų išlaidos 
tautos yra įdomių legendų apie J1975 m. turėjo 28 milijonus do- 
kėlionės per vandenyną ir Ame-' lerių nuostolio — nedatekliaus. 
rfkoe pakraščius._____________ ' Daugiau ir daugiau, vis didėjan-

REIKJAVIK, Islandija. — An
tradienį šiaurinėje- salos dalyje 

- sudrebėjo žemė. Drebėjimas pa
gal Richterio lentelę siekė 5.5 
laipsnius. Kol kas apie drebėji
mo padarinius žinoma tiek,, kad 
Kelduhverfi ir Axarfjord apylin
kėse ir Kopasker miestelyje dre
bėjimas nutraukė telefonų lini
jas.

Nortonas-patarėjas
VAŠINGTONAS. — Baltųjų 

Rūmų spaudos sekretorius Ron 
Nessenas pranešė, kad prez. For
das paskyrė prekybos sekretorių 
R. C. B. Mortoną Baltųjų Rūmų 
patarėju vidaus ir ekonominais 
klausimais. Neoficialiai, tačiau, 
jis tvarkys ir politinius preziden
to .reikalus, surištus su rinki
mais. Mortonas pasitrauks iš 
prekybos sekretoriaus pareigų ir 
pereis į Baltuosius Rūmus, už
imdamas buvusį eksperezidento 
Niksodo darbo kambarį.

Mortono politinė veikla, pasak 
Nesseno, bus tik atsitiktina, iš 
tikrųjų jis turės patarinėti 
zidentui krašto reikalais.

FBI mano
VAŠINGTONAS. — FBI 

rektorius C. M. Kelley yra
reiškęs, kad La Guardia aerodro
mo pastate, New Yorke, sprogu
si bomba buvo namų darbo ir ji 
buvo padėta kairiųjų teroristų 
pogrindžio, kaip Weatherman.

Vienok "kol kas policija neturi 
tikrų įrodymų ir negali paša-

čios socialinių visokių draudimų
išlaidos piauna valstijų sąmatas.
Neaiški ateitis gąsdina vokie
čius.

Kancleris Schmidtas meta 2
bilijonus dolerių į statybos ir, 
konstrukcijos pramonę, kad kaip ' kyti ar tą darbą atliko Vienas i šilčiau.

,-V; : asmuo ar keli. Saulė teka 7:16. leidžiasi 7: t f
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Paskutinės Lietuvos dienos Klaipėdoje 
(Pr'r minimy nuotrupos apie Lietuvos Generalinio 

K-r ••’ato Klaipėdoj atidarymą, veiklą ir likvidavimą) 
(Tęsinys)

G i! kiek komplikuotesnė kon- 
Tttilat) padėtis buvo Tilžėje, Lie
tuvos -asienyje, kur dar teberu
seno "lažosios Lietuvos lietuvių 
dva': . tebėjo lietuviškas laik
rašti’ “Tilžės Keleivis”, tebe
veikė ’.iena — kita mažlietuvių 
draugi a, ten gyveno Vydūnas.

Tiaučiuje — “šventa”: jo- 
rtuviškų reikalų, papras-
i.i normalus konsulato dar- 

aikant ryšius su vokiško- 
• a1 t ios ir prekybos įstai

gon^’ bei asmenimis ir vokie
čių turistams bei prekybinin
kams \i~ų (vykimui Lietuvon) 
išdav'mas. Gi Klaipėdoje? Tūks- 
tanėri (tarp 8 iki 10 tūkstan
čių) 7 ietuvos piliečių (daugiau
sia darbininkų pramonėje ir že
mės ūkyje krašte), milijoninis 
Lietu‘.os piliečių (didele dalimi 

‘žyd*J privatus turtas likęs Klai
pėdoj ir krašte, nekalbant jau 

' apie valstybinį turtą (kairio li- 
•k:m’/.s niekada, praktiškai, ne
buvo galutinai išspręstas ir su

tvarkytas kol Rusija nepaglem- 
.žė.vi^ I ietuvą (1940 m.), o pas
kui Vokietija (1941 m.) viską »»* 
I ictuvoje (ir Lietuvos piliečių 

‘Klaipėdos krašte) sušlavė į sa- 
, vo aruodą — jau kaip Sovietų 
’'T’usijcs turtą. Prisimenu net 

šiandien ilgas eiles lietuvių (dau
giu-šia žemaičių) darbininkų, 
laukiančių iškeisti Lietuvos vi
daus pasus Į užsienio pasus, ku
rių reikalavo Vidaus Reikalų Mi
nisterijos biurokratai iš Lietu
vos piliečių grįžtančių iš užsie
nio i Lietuvą.

Gal tas įstatymas ar potvar
kis buvo- tvarkoje, kai norma
liais laikais koks nors lietuvis
norėjo grįžti iš užsienio (kur carijoje gyvenusiu dr. J. Gabriu) 
ilgesnį laiką gyveno) į Lietuvą, ymieste tūrėjo apie dešimtį na-

iš tūkstančių Lietuvos piliečių, 
įstrigusių Lietuvos dalyje —Į 

staiga vokiečių okupuotoje. Tai j 
buvo tas pat, kaip gelbstint ang- i 
’iakasiųs vandens užlietose ka
syklose -- tikrinti ar vandens 
pompos yra legaliai parduotos.!

Tiesiog kvaila buvo “politi- i 
ka” (Kauno) Klaipėdos krašto' 
ikusių lietuvių (Lietuvos pilie-1 
iy) ūkininkų-dvarininkų atžvil

giu.
rui toleravo likusius' lietuvius 
"kininkus, kurie gerai tvarkė sa
vo ūkius ir laiku ir su kaupu 
valstybei (vokiečių) parduodavo 
nustatytas normas žemės ūkio 
.produktu.

Vokiečiai, rengdamiesi ka-

Vaizdas iš Klaipėdos krašto pries 53 metus prisijungime prie Lietuvos. Klaipėdos krašto sukilėliai įjoja į ju; 
išvaduotą Klaipėdos miestą.

. . ~ ' . ,ul f

; ų gestapas v IT 131 kOli“
šului,,ypač A, Kalvaičiui suda
rydavo nemažai pastangų ir var
go juos gestapo voratinklių 
išnarplioki, šitas “gestapo išvež-

x < ZV \J > 7* , 1(vienoj gyventojo yiaauą ar 
(turėjusiu^) tietttves užsienio 
pasus t+‘keisti į Vękieti jos'-rej- 
cho pasus, -gi tam reikėjo turė
ti naujas (paso formatui nusta-

tų j y” laikotarpis užsitęsė gana t y tas) fotpgrafijas. Nestebėti-
na, kad užėjus tokiai pasų kei
timo “epidemijai”, daugelis, net 
vokiečių, naudojosi ir Jankausko 
(lietuvio fotografo ) patarnavi- •

" ’' Užeina tas jj vjodrietė mote
riškė, nusifotografuoji ‘naujam 
vokiškam' pasui”/ ’Jankauskįs, 
fotografaą buvo geraVo* Įr 'šiaip 
— mandagūs, ‘ paslau^ūšĮ latfei 
kalbus, net‘įplepųs”.’ T’Ai’jįlii- 
kė‘ gerame1 ’ tnGšU lai
kais ir gal5 būt dėlto j fe'tok *^e- 
'pid” politikos nėt>akėibli nęt’''(b- 
ki ečiams 'Klaipėdą' itž&biisrbet... 
nepataike .anos moteriškė nei 
politinei nuolaikai,'nei naujo iši-

(Būš- dėugi9ų)‘f-:

ilgai, nuo antihitlerinės “propa
gandos” pradžioje iki užsienio 
radijo klausymo (karui 1939 m. 
rugsėjo 1 d. prasidėjus). • Buvo 
tiesiog kvailai .—- juokingų kuo
ne tragedijų (galėjusių -būti): 
Palangos 'g-je eilę metų (mūsų 
laikais) savo foto-atelje turėjo 
geras, kauniškis, fotografas 
Jankauskas, kuris, atrodo, bu
vo pasiryžęs toje profesijoje lik
ti ir vokiečių okupuotoje; Klai
pėdoje.- Bet... tas gero profesio
nalo (fotografo) liežuvis — bu-" 
vo kiek nerilgas...

Matykite, vokiečiams vos Klai
pėdą užėmus, Klaipėdos gyven
tojai, pirmiausia vokiškos dva- ko dvasiai S’viso.’ 
sios, skubo Klaipėdos krašto t '

Šitie ūkininkai, būdami lietu
viais ir pasilikdami Lietuvos pi
liečiais, .savaime aišku, norėjo 
ir turėjo; palaikyti gyvą ryši su 
Lietuva ir ten gyvenančiais ar
timaisiais. Tokių ūkininkų ge
rai pažinojau net kelis pačiame 
Klaipėdos apskrityje: Zaboras, 
Labanauskas, Kizlaitis, Plikai- 
tis ir kt. Jie dažnai lankėsi Ue- 

jtuvoje, tam reikalui, turint , už
sienio pasą jiems buvo reikalin
ga daugkartinė Lietuvos viza — 

I i Lietuvą Įvažiuoti ir išvažiuoti. 
.Būtu buvę logiška, tokiems ūki- . *■ -
t inkams — lietuviškiems stul
pams- vokiečių okupuotame kraš
te — daryti visas galimas leng
vatas, pirmoje eilėje duoti vi
zas, lankytis Lietuvoje, nemo
kamai.

Betgi — ne. Toks buvo Kauno 
vyriausybės nepateisinamas pa- 

•fėdymas.
■ Pamenu incidentą (konsulate) 
■su 'Antanu Zaboru, turėjusiu 
Smeltėje (Klaipėdos priemiesty
je) didelį ūkį ir (kartu su švei-

i> į v;(
B-of, Valiavo , Biržišką

j
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- :------------

mas mane (jis man padarė daug cipas, jei jo ilgainiui būtų buvę 
gero, kai 1925 m. atvykęs Klai- laikomasi — Inetuvos piliečius 
pėdon . mėginau atsistoti ant (Klaipėdos krašte) būtų priver- 
“nuosavų kojų” — pradedant į tęs imti Vokietijos pilietybę ir 
savystovų gyvenimą), jis atvy-1 tuo labai ir labai susilpninti te
ko tiesiog pas mane Į konsulatą nykščią lietuvybę —- :LL/LL_ 
— su prašymu gauti užsienio pa
są ir daugkartinę vizą.

Į Padariau ką galėjau: užpil
džiau reikiamus formuliarus, iš
rašiau užsienio pašą, prispau
džiau reikiamus štampus ir ant
spaudas ir... drožhr pas gen. kon
sulą gauti jo parašą.

Viskas buvo tvarkoje, kol kon
sulas neatėjo iki vizos pasirašy
mo, sako — kur-žyminiai ženklai, 
už 50 markių (tai buvo tada 
apie 100 su virš litų) už vizą.. 

.-Mėginau konsulą įkalbėti,- kad 
tokiems lietuviams gyvenant 
Klaipėdoje ar krašte reikėtų vi- - * 
zas duoti nemokumai, betgi kon
sulas nurodė j veikiančius nuo
status (kuris nedarė skirtumo, 
ar užsienyje gyvenantis.tųrtin- 

bet buvo nesąmonė to reikalauti?mų/ Iš anksčiau gerai pažinoaa.- į^s
4’ ' ■ ’ t |pleko. . dėlto . padaįyH " negalįs/

r j Grįžęs Į savo kabinetą paaiski- 
Tnaū'A. Zaborui,’kad nieko nebus 

! — reikia sumokėti 50 markių už 
■ pusmetinę vizą;
! Tas žmogus, galima sakyti, 
! kuone sprogo iš pykčio, rėkda

mi mas garsiai, kad, esą: 4‘...tai ką,
i ar Jūs norite,’ kad' aš' pasidary-
I čiau Vokietijos piliečiu? Ar Jūs 

’ taip rūpinatės likusiais čia lie- 
; tuviais?.-ir A.’t.”.

Nebuvo patogu su juo (ir iš: 
viso su bet kuo tokiu atveju)

II ginčytis, nes, kaip sakiau! jis sa- 
! vo laiku man buvo padaręs labai 
! daug gero, tąi aš savais pinigais
/ sumokėjau tas 50 markių, gavau 

konsulo parašą ir atsisveikino
me — lyg niekur nieko nebūtų 
buvę. Net juokinga: po tokios 
“audros” — A. Zaboras į Lietu
vą (Kretingon) per tą vizos ga
liojimo pusmetį tebuvo nuvykęs 
vos... vieną kartą.

Bet gi negaliu praeiti šio įvy
kio ip kitų pasekmių. Kai vė
liau konsulatas buvo uždarytas 
ir rusų išgrobtas, kai aš su šei
ma, kaip “langhaarige Szameit” 
pasilikau nepageidaujamu sve
timšaliu vokiečių malonėje, kai 
kartais būdavo net labai “trum
pa” (kaip svetimšaliui) su mais
tu (ypačiai mažamečiui mūsų 
sūnui) — anas žmogus, A. Za
boras, vis tebeūkininkaudamas 
Smeltėje, prisimindamas aną ep-i 
zodą -dėl 50 markių, mano šei- 

. mai labai ir labai daug pagelbė
jo. Jis buvo pajėgos silsi mokėti 
tas 50 markių (ir daug dau
giau), bet būdamas labai princi
pingu, — vis juokdavosi, kad 
“pastatė ant savo ir laimėjo” 
prieš .“tautininkų biurbkratus” 
(lyg, kad konsulato pareigūnai 
turėjo ką bendra su tautininkų 
partija — kurios A. Zaboras bu
vo didelis priešas.).

Ret tautininkų valdžios prin
cipas. kad užsienyje gyveną lie- ( 
tuviai turi grįžti gyventi Lie- , 
tuvoje, o jei nori užsienyje gy- 1 

venti ir lankytis laetuvoje — ■, 
tai ir tegul užsimoka už vizas 
(Lietuvos $Jiečiai). bnvo per
dėm neišmintingas, ypačiai kiek 
tai lietė Lietuvos piliečius, liku- meniška (A. Kalvaiflo) inicia-

——;—r— zr r ■ g*-
PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 

LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis

ta Chicagoje 1966 -metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių. Žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas -Lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai, išaugusių ir suklestėjusių’ Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi* abso- - 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skinama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. - 
Gaunama* Naujienose.

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

173') So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

I-’-" ~ '——- ,_TL. .. / V. :—   ——————

VIU
Čia

KNYGA - 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 bolševikų ir gyvenimą tremtinių štovyk 
iose Vokietijoje 273 psl.. kie’ais drobės viršeliais kaina 4 doF.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia * 
yra M urali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knvga garsiai iliu- 
-ruota 3O0 psl Kaina 7 doi.

čikagietes įspūdžiai komunistu pavergtoj Lietuvoj. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. KauneyNaudafcniose 
Klaipėdoje ji Palangoje Vaizdus aprašymai, ka j: xenAmale kokias 1 
Kalbas girdėjo rr ką jai žmones pasakė 95 psl. S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą -

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones 1 Lietu 
įspūdžiai Iliustruota foto nuolankomis. 331 psl. S3 00'

D Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl Kaina S2.00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE 
H4 psl. Kaina SI 50

ir kiti leidiniai yra gaunami 1

NAUJIENOSE, 1739 Sc HALSTED ST , CHICAGO, ILL. 6O6OI' 

atsilankant darbe valandomis^ ar&i tflta-kant įy pridedant_ 
ar pTniįinf perla'ida.

toieshėn 
atėitin žvilgsnio.,prasme.. Juk 

buvo nesąmanė, kad ląikantis Vi
daus Reikalų Ministerijos tai
syklių, užsienyje gyvenančio 
Lietuvos piliečio; prašymo leidi
mui įvaižiuoti Li^uvos (pirmo
je eilėje — gauti užsienio pasą) 
patenkinimui ar paneigimui, rei
kėjo gauti Vidaūš Reikalų Mi
nisterijos sutikim^.,, .

Ta taisyklė, ;g^ j pateisinama 
normaliais laikąsįįr aplinkybė
mis, galiojo neLtgkįoš išimtinos^ 
padėties atvejų, kokia buvo su-

turi pakeisti normalių laikų ad
ministracinės (ir biurokratinės) 
sistemos įstatymus bei potvar
kius, kurių (sena tvarka) besi
laikant pažeidžiami ne tik tų 
įstatymų raidė, beĮt ir jų dvasia.

Sustojau čia,.prie pasų išda
vimo, užsienyje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams, taisykle 
kiek ilgiau dėlto) kad tas dar
bas sudarė, ir '“pibvė” didesnę 
dalį naujai atidaryto Klaipėdoje 
Lietuvos .Generalinio Konsula
to darbo, nežiūrint, kad labai ri
boto personalo apimtyje ten bu
vo kur kas daugiau darbo ir pa
reigų,.-Begu vien išrašmžti užsie
nio pasus ar “primušti”- vizų 
itampus'Joei “iškolektuoti” vals
tybinį (žyminį) mokestį. Ypa
čiai ;tuo laiku, ■ kai. kasdien (ar 
beveik = kasdien) , '•bent okupaci
jos pradžioje į konsulatą “pul-i 
davo” klykiąnti. moteris (lietu
vė): “...Jėzau Marija, gestapas

i ta

Pirmajame tome yra 208 puslapiai/ c .antrajame, r*1236}
Ahu temaj minkštuose viršeliuose.parduodam’!.-už $4.00,; o?kietuose 

viršeliuose > už $6;00. -7 f >7:
Abi knyga^ gausite, įei. pinigus pasiųsite tokiu adresu

fSo. Haistėd Street Chičkg'<Ž'fniinbi.š 6iriŠ(lSJ;

Klaipėdos kraštą, <Į$ųr buvo “Įs
trigę” ne keli, ar^jios dešimtys 
Lietuvos piliečių, norinčių grįžti 
Lietuvon — bet ^nikstančiąi.... 
. Ir tai, muš konsulato tech-’išvežė mano vyrą”..'. 
hiŠkąjĮ perspnalą/£kšrio dalimi Tikrai, ; kad' ‘b'erit 1 pirihomis

.<?ūii'-Z'oįįtipačiįoš ‘dienomis- ^okiu'*vy-

-DĖDES ŠERNO. (’YVENŠi(Ęl5RlBXĖ]
Yh < <; Ele i a Osi a i n) va jį-a:7 \ ’ b •

■■ - . f ■ ■ ■ c .. V . — 'ISTtfV 4 L . • iP'O. j
/ ‘ - '* ^1

Vyresnieji Amerikos lietuviai ,Juozą; AUom?, De^'-Sej^ną,| 
meniškai pažino skaitė jo si l aipsnius, knygas trtklausesi jo paskali u I 
Dabar jie gali paskaityti gražiaisurašytą Dėdės Šerno'. gyvenimuJ 
Jiems bus įdomu pnsrmmu seifįš^ laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai ..atvykęs lietuvis galėtų -žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu'- j 
pirkti Antano Rūko .“parašytą ViENISO ŽMČGAUS GYVENIMĄ -<1 
Dėdės Berno ‘gyvenimo bru.ožiiiį -Ji^^fc^džiugins kiekvieną? kas ;ji alv į 

'•simena Tr pažinojo, o ^naujiesiems atėi-y^Q&v jaunimui, rašytojo ANTAKI 
NO RŪKO lėngvąs, Vaizdūs, gražia :Btejatūrine forma .pasakojimaU | 
duos progos susilažinti su^mūsų: pirmųjų išeivių šviesuoliu gyveninn^ I 
tr jų kieta, ideologine veikla. < - " -1

' ' ’ ’ ‘-L.-' '' ' 5'- v-r-

Antanas Rūkas, VIENIŠOŽMOGAUS 'GYVįENLMAS, -Juozo Ado-Š l 
maičio - Šerno gyvenimo: bruožai. • Lievuviij Jstori J
jos i/raugija, Chicago, ’ iįl62 206 ’ psL, ^a^3SioL.. Į

...............
jau'bųVau n• iŠ ■ ‘ '^airt^piovė’’ i- 
kasdien prie durų šfižtar -žmonių, ■ 
kiekvienas sū savais arguftėn-^ 
tais, kad jam pasak‘būtinai rei
kalingas šiandien,'.'-kad jo trau
kinys išeinąs' už poros valandų, 
kad jei jis neišvyks- per porą 
dienų — bus vokiečių-suimamas 
ir t. t. <•-/ .

Rašydavome tuos.užsienio pa
sus beveik visi, neūvkartais'-pats 
gen. konsulas A. Kalvaitis, kai 
jau temstant — prie konsulato 
durų dar matydavpkelis ar-ke
liolika tebelaukiančių ar galės 
tą dieną gauti .savo.užsienio pa
są ir grįžti savo gyvėnamon vie
ton ir sprukti Lietuvon. Bet bu
vo nemažai atsitiktai^, kai toks 
pili etis, pavaizdavęs- “emergency 
case” ir per visų ki^ų. galvas ga
vęs, pirmoje eilėje^ užsienio pa
są — grįžęs savo.; gyvėnamon 
vieton ten išgyveno net iki pa
so galiojimo datos pabaigos, o 
kai kuriais atsitikimais paso ga
liojimo terminas net buvo pra
ilgintas... Ta praktika parodė, 
kad nevisada ir nevišur ir ne vi-’ 
sais, savais piliečiais, galima pa
sitikėti... ■ "T r.

Bet gen. konsulas ’A. Kalvai-' 
tis tą “Ordnung Ynuss sein” 
(tvarka turi būti) principą, po 
kelių mėnesių (ir k&ių tūkstan
čių) pasų rašymo, -sulaužė ir 
pritaikė moderniesiems laikams 
— neatsŽklausdarrtas Vidaus 
Vidaus Reikalų Ministerijos; dėl 
kiekvieno piliečio, o leisdama^ iš
duoti užsienio pasus kiekvienam 
turinčiam Lietuvos ividausrpasą. 
Pradžioje reikėjo rašyti kiekvie

nu atskiru atveju raštą Vidaus 
Reikalų Ministerijai, ... plakui 
rašėme vieną raštą štatu/ar 
daugiau, o galiausiai — Status 
vidaus pasų pakavime į dėžes 
ir per Užsienių Reikalu Minis
teriją siuntėme Vidąus Reikalų 
Ministerijai su sąrašu (pavar
džių ir vidaus pasų nr.), nuro
dant, kad tiems asrfi^rims išduo
ti užsienio pasai ir kad jie be vi
zų (Įvažiuoti) grjžja J 
gyventi. Tr... stebėtiną, 
ąpmplaint”, nei iš JX R 
V. R. M-jos. Tai parodė.

S? I

A lot of people don’t
. buy U.S., Savings Bonds 
because they think it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 

- ain’t what it used to be. .
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 at 5 years, < 
10 months. If you don’t

RACIJOJE

want w use that moneys* L-.-t 
right ąway'/tįei^s. . , 
a 10-ycar extension ...
privilege Ei
you’ll fin'd
mature’/at just thę y/V
age for you. / ~ ' •

Bonds matare in less•than ex yean.
Xev K Bewfa p<y taWot vta 1m44 to »iiiniw.H|

t ‘ >. <■ * i

« Kiai/Los krašte. Toks prin-' tyva kritiški

etuvon
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UEStyOS ARCHITEKTŪRA
NBQ XVI AMŽIAUS IKI DABAR
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f$$$%£’Kad tuo 
i^ietu* • j jVi Intos >; peny nįę i j oS

Q ; tųęš ta y? cbus , ti iri ve rsi- 
įniktas j Ne tik iLntyer- 

‘ p asiŽMiH ė jo į moRsJ i n i n-
V-if b’tafęsoriais,
^ęf.pątatnŲfesšfas. ir JO gyventd- 
laiįek'dppĄihiai sūl^lrtėjb, do- 
mėjosi ^Į^p^šįu fr'nięhuj o taip

.riąfaju" 'tafchitektŪFOŠ išsi- 
tyys|ymų.|

. jtartyuą$. Knakfusas atžy- 
waejp^r^' var^. ne; tik archi- 
^Ičlūi’taiais,;bet.ir* svarbiais vi-j 
sųpmeBįp^4grbąis.''.' Jis bu- 
jĮo L^uves'tkarįuomeriėš kapi
talas, aktyvas 17& mėtų su-: 
^yjrdb'r^afi'š, Vilniaus miesto 
Magistrato- įnįrys. S ^Lietuvos 
.Ę^vka^infc^vĖpnĮimjos ar'chi- 
lękląs: - ;Njip;U774- mgtų jis dės- 
te ;¥ilbįayS. jiniVersitete Prak
tinę Architektūrą ir; vėlesniais 
^etąjs^yprttsi ^privačia prakti
ka ■įžjTtafcdriūšų istorikas Te- 
^ddrass^taižriitaš; pirmasis iš- 
įflė.E’nąkfursą, .tkaipypirmuti- 
riį- Lietuvos' nėpklasiluhį ąrčhi-

TPągul ■'pbškųt&iius'įrodymus 
arikslyMaūšieji archi tėk to Kna-

'.yiaūši’- j^jluv'os: riedklašikmės 
a rchi lektūros pavyzdžiai, buvo 
^yr-B^oldflgęjaus':bažnyčia ir 

ši^tyęBusIų ba j orų pensi j o- 
^žaTUniyefsitęto Poca- 

^uto Jiįęme' ^^tronpmįj os, ob-;

servaforijos siena, papuošta 
Zodiako ženklais ir dviem di
džiulėm kolonom. Nors Kna- 
kfuso, projektai pasižymėjo to
bulu grafišku / atlikimu, bet 
bendrai jo darbams prikišama 
Varšuvos formų išraiškos at
kartojimas.

Nėra abejonių, kad didžiau
sią įnašą nėoklasikinei Lietu
vos architektūrai padarė L. 
Stuoka — Gucevičius. Pirma
sis jo darbas buvo — su mažes
niais ūkiniais trobesį aisę_ trijų 
rūriių Verkių dvaro ansamblio, 
jiriklausęs tuo metu Vyskupui 
Masalskiui. Senieji Verkių rū-» 
iriai jau beveik griuvo ir vys
kupas nutarė juos neberenion- 
tuoti, bet statyti naujus, aukš
toje Neries atkrantėje. L. Stuo
ka''—’ Gucevičius suprojektavo 
naujus dvaro rūmus su elegan
tišku parku ir liaunais lenktais 
keliais ir privažiavimais prie 
rūmų. Deja, bendrą Verkių 
dvaro vaizdą galima-susidaryti 
tik iš senų litografijų. Centri
niai rūmai XIX amžiaus vidu
ryj.^ sugriuvo, o išlikusiųjų tik 
galima įmatyti tikslias akade
mines neoklasikines architek
tūros tradicijas ir charakterin
gus L. Stuokos — Gucevičiaus 
kūrybos bruožus. Studijuojant 
Verkių rūmų architektūrą, 
nenoromis pastebimas Vilniaus 
miesto pastatų skalės, proper^, 
cijų ir elementij tęsimas, atkar

Rotušes aikštė ir katedr# K^une 1910 tn.

sušvelnina klasikinį 
įsijungia pastatą į

lojimas, .kas ir įrodo autoriaus; saduose, 
aplinkumos pažinojimą ir kąr- šaltumą, 
tu sėkmingą neoklasikinio sti- baroko dominuojančią Vilniaus 
liaus įgi-vėtidinimą.

Stambiausias L. Stuokos — 
Gucevičiaus darbas vra, be 
abejo, Vilniaus katedrą. Apie 
1783 metus katedros stovis bu
vo tikrai apgailėtinas. Pasta
tą jau anksčiau buvo sužalo
jusi švedų kariuomenė, o da
bar, atsiradus rūsiuose van
dens, sienos neremontuoja
mos iro. 1769 metais audros 
metu katedros Bokštas griuvo, 
pramušdamas koplyčios stogą 
ir apie septynerius metns ka
tedra stovėjo uždaryta ir nenau
dojama. Bažnyčios vyriausy
bė, pagaliau, nutarė' skelbti 
architektūros konkursą šu ypa
tingai komplikuotomis sąly
gomis — iš seno, daugiastili- 
nio pastato perstatyti katedrą. 
Konkursą laimėjo L. Stuoka — 
Gucevičius,' pasiūlęs išorėje pa
keisti katedros stilių į klasiki
nį, o viduje, Išsaugojant seną
sias šv. Kazimiero ir bajorų 
Valavičių šeimos koplyčias, pa 
naudoti esamas konstruktyvi
nes sienas, jas tik. paaukšti
nant, pritaikant prie naujo sti
liaus.

,Už tokį sumanų projektą, 
kurio originalas tarp kitko sau
gomas Varšuvos Universiteto 
Bibliotekoje,, karalius .Stanis
lovas Augustas apdovanojo ar
chi tek tą “Mere h tibus” ’(N ųsipel- 
niusiems). aukso medalių. Kom 
pilkuotą katedros . rekonstruk- 
cija pavyko sėkmingai, d. už
baigtas tapo vienas; ir . geriąii-- 
siu ir žinomiausiu Lietuvos ar
chitektūros paminkhp. Katedra: 
dabar įgavo klasikinį stilių ’ąu 
dominuojančių dorėnu • stiliais, 
šešių kolonų portiku. Kolonos; 
tapo pailgintos, negu kad rėi-’ 
k alavo klasikinės tradicijos, šu - ■ 
teikdamos- -pastatui didingh- 
'niąir m (įnamęn ta liškum ą; <’ o 
kompaktinis, paprastas geo
metrinis .priekinio fasado api
pavidalinimas — antitezė'ba-l 
rokiniam "" architektūriniam 
sprendimui, išskyrė katedrą 
nuo aplinkinių pastatų. Ypač 
kompoziciniai - stiprūs yra šo-l 
niniai fasadai, kuriuose kop
lyčių kupolai įsijungia į ben
drą pastato masę. Katedroje 
vėl matome L. Stuokai — Gu
cevičiui būdingą skulptūrų rel-Į 
jefų ir tapybos panaudojimą. 
Tačiau didžiausias pasiseki
mas katedros architektūroje i 
yra tipingo Vilniaus miesto ar
chitektūros pastatų mastelio ir 
proporcijų panaudojimas, o 
matomi kai kurie baroko sti
liaus atgarsiai šoniniuose fa-

Nesenai; išėjusi laukta z
C . ti..Ii , _ J . 1 -■ ; . l

-r :Juozes Vaičiūnienės knyga 

g į TAUTINIU ŠOKIŲ ■ ŠVENČIŲ TAKAIS 
“J-1' *•“' lėO- didelio formato psl-, daug paveikslą,. Kaina $2.00.
. “ t Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nertioka. pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų įgalima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or- 
dad-fdtto adresu:

pastatų masę.
Laurynas Stuoka— Guce

vičius gimė Nligonių kaime, ne 
toli Kupiškio, baudžiauninko 
šeimoje. Mokėsi pijarų gimna
zijoje Panevėžyje, vėliau įsto
jęs Misįjonierių vienuolynan, 
be tiesioginiu pareigų, studija
vo architektūrą Vilniaus uni
versitete. 1773 metais per vie
šus universitetinius egzaminus 
jis atkreipė egzaminų komisi
jos dėmesį.

Ypač L. Stuokos - Gučevi- 
~čiauš gabumus pastebėjo Ėdu-1 
kacfnės Komisijos pirmininkas 
Vilniaus 'Vyskupas Ighas Ma
salskis. 1778 metais Ėdukaci- 
nės Komisijos išsiųstas L. Stub- 
ka — Gucevičius keliavo po 
Europos didmiesčius, studija
vo Paryžiuje Jacrįueš Francois 
Blondel architektūrbš studi
joje. 1782 metais jis grįžo Lie
tuvon ir nuo tada prasidėjo na
šus’kūrybingas darbas priva
čioje praktikoje, Vilniaus Uni
versitete ir Lietuvos inžinierių 
Karpuso Mokykloje. 1794 me
tų sukilimo banga palietė ir 
Lauryną Stuoką — Gucevičių. 
Jis aktyviai prisidėjo prie su
kilėlių,- .suorganizavo 1500 
žmonių gvardiją ir kovoje prieš 
rusų kariuomenės dalinius ne- 

i toli Ašmenos buvo sunkiai su
žeistas. Grįžęs Vilniun, vėl bu
vo priimtas ..profesoriauti Uni
versitete, bet, susirgęs vanden- 

iligė.' mirė 1798 mėtų gruodžio 
tą dieną, -y-'- ■■■■ ■■

|y;L. Stuokhi . Gūčevičiūi mi- 
irus, katedros, statybos ^darbus 
| .tęsė architektas - Mykolas Šul- 
I pas.. .Turbūt norėdamas pabrėž 
fr .pastato religinį charakterį, 

įiąht‘katedros’ frbnld jta paata- 
rtė prpf. Rigfii sukurtas šv. Ęlė- 
rrioš, Sv^Kažiiniįrb irA-v. Staniš- 
įlbvo skulptūras; (nuimtas’ 1950 
Į metais). ' -y’ 0--t- .

Po paskutinio padalinimo, 
Lietuvai nustojus valstybin- 
gumo 17952"Tnėtais, vėliau už
darius Vilniaus universitetą, 
po trijų nepavykusių sukilimų, 
[smuko kultūrinis gyvenimas, 
kartu ir architektūra. Nauji 
pastatai buvo statomi ir projek
tuojami rusų valdininkų, at
siųstų į taip.vadinamą vieną iš 
šiaurės vakarų guberniją. Dar 
blogiau, kaip kurie pastatai pa 
•vyzdžiui —' Įgulos bažnyčia 
Kaune, pastatyta pagal stan
dartinį gubernijoms skirią cerk
vių planą. Deja, visas šis pe
riodas nedavė mums jokių pa- 
žvmėtinu '-architektūros kūri
niu.

Atgavus Nepriklausomybę 
1918 metais, prasidėjo didžiu
lis Lietuvos miestų ir kaimų at
statymo darbas. Ypatingai Špar 
čiai augo Kauno miestas, da
bar tapęs laiįtlhąją sostine, 
turėjo naujais pastatais palėn-

I kinti jaunus valstybės adminis- I 
Iracinius. švietimo, komėtci- - 
nius ir gyventojų apgyvendi
nimo reikalavimus.

Pirmaisiais Nepriklausomy- ■■ 
bės metais Lietuvoje architek- 
tūnos srityje dirbo daugiausia ! 
Rusijos universitetuose baigę | 
mokslus architektai, kurie tę- j 

sė prieš Pirmąjį karą vyravusį ■ 
Rusijoje pseudoklaslkinj, įvai- I 
riastilinį “atgimimo” stilių. To į 
peri jodo įžymlW<1aa Atstovas 1

Lietuvoje buvo Vytauto į Di
džiojo Universiteto profesorius 
Songaila,;. pastatęs Lietuvos 
Banką, • kelis ministerinius - ir 
švietimo įstaigų pastatus. ■

Europoje mene pūtė nauji 
vėjai. Art -Nouveau judėjimas 
ir kubizmas, vyravęs tapybo-Į 
jė ir skulptūroje, pagaliau, pa
siekė ir architektūrą. Apibū
dintas . meno istorikų; kaip 
tarptautinis- 1920 metų stilius” 
rado atgarsį ir Lietuvos archi-: 
lektūroje - ir ryškiai’ matomas 
architektų -Dubeneckio, ■ Joki
me ir Rėisono darbuose. Lie
tuvos vyriausybė skatino arba 
skyrė stipendijas gabesniems 
studentariiš;studijuoti užsieny
je. Tokiu būdu mūsų iškiliau
sieji architektai -V. Landsber
gis ir S. Kudpkas baigė Romos 
Karališkąją Akademiją, o J. 
Kovalskis —- studijas garsioje 
Paryžiaus' Ecole dė Beaux- Art.; 
šių architėktii dėka modernio
ji Lietuvos architektūra pratur
tėjo aukštos .kokybės pastatais, 
□"Lietuvos miestai, ypač Kau
nas, tapo, tų’Įaikųmastaiš imant 
mažėšnioje;-Skalėje moderniu 
miestu. Kur -ne kur-matomos 
kompozicijose ir-detalėse italų 
architektūros mokyklų įtaka 
— Landsbergio ir Kūdoko dar 
buose, -rado pritarimą.ir prisi
derinimą prie senų, esamų ba-: 
roko pastatų. /Tuo'būdu jmo- 
dernioji Lietuvos :archįtėkfūra 
įga vi o -savitumą-. Tuo-pieš .is- 
šhkyrejne/ niuo. yaĮstybimta.kąį- 
mynų. >’Ka^ąrigitd r^ŠLKųdokas, 
dėstė ir.-rA'tfk^es-;
nio j oje JJ^6K»ik-©sj-'^kyklejė-,j

•y ituk i pastebime buvusių 
mokinių tarpe.

Baigiant norėčiau keliais žo
džiais paminėti dabartinius 
Lietuvos architektus, su kai ku 
riais teko asmeniškai susipa
žinti.

Našiausi yra broliai Nasvy- 
čiai, pastalę daugumų Vilniaus 
ir Kauno viešbučių ir restora- 
niL^.Abu broliai vra labai ta
lentingi, gabūs, vakarietiško 
skonio ir pažiūrų.

Arch. Bučiūtė pažymėtina 
kaip drąsi projektavime, nau
dojanti daug gelžbetonio me
džiagų ir pastačiusi įdomią Vil
niaus Baldu krautuve. Ji vra 
statomos Vilniaus operos rūmų 
autorė.

Birutė Kasperavičienė ir Bro
nius Krūminis yra laimėje aukš 
čiausią architektūros premiją 
už Žirmūnų satelitinio miesto 
išplanavimą. Žirmūnai pasta
tyti už Neries, paliekant Vil
niaus senamiestį kaip yra, ne- 
moderninant ir nestatant stik
liniu namų.

Vytautas Balčiūnas yra vy
riausias Lietuvos miestų sta
tybos architektas, koordinuo
jantis įvairių architektų ir de
partamentų darbą.
. Vienas iš iškiliausių archi
tektu vra Vvtautas Čekanaus
kas, pastatęs puikių pastatų, 
įskaitant Kompozitorių Namus 
ir Parodų Rūmus Vilniuje. Tai 
tikrai didelių talentų ir gabu
mų architektas.

.Neturėčiau užmiršti arch. 
Crlemžos, Jalovecko, Dvariškio, 
kurie dirba Paminklų Restau
ravimo institute. Kartu su is
torikais senieji Lietuvos pasta-

lai yra lyrinejaiio. vi liai 
ruošiami planai ir tada v> 
mi restauravimo darbai

Lietuvos architektūra amžių 
bėgyje perėjusi visus žinomus 
architektūrinius stilius ir stu
dijas, paliko mums pasididžia
vimo vertų architektūros pa
minklų. Nors baroko architek
tūra ir dabar tebėra dominuo
janti Lietuvoje ir jos stilius la
biausiai priimtinas tautos cha
rakteriui, tačiau neoklasiciz- 
mo perijodas padovanojo mums 
pirmąjį savą architektą — Lau
ryną Stuoką — (Jucevičių.

Mūsų laikais sukurti pasta
tai Lietuvoje taip pat reikšmin
gi ir svarbūs. Tiesiog tenka ir 
stebėtis, žiūrint atgal, kaip per 
tokį trumpą Nepriklausomy
bės laiką, per 22 metus, išau
ginta architektūros mokykla 
davusi kryptį savotiškai savi
tai inonderniškai architektūrai, 
kurios reikšmė jaučiasi ir da
bartinėje Lietuvoje.

Re d, pri e rasas:

Šis arch. Jurgio Žalkausko 
straipsnis yra paskaita, kuri 
buvo skaityta 1972 metais, gruo 
džio 28 d., Antrajame Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų suva
žiavime, Sydnėjuje, Australi
joje.

SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESA.

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.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

prteiifta .1923 metais.

Įstahros pietaose kiemas automobiliams pastatyti
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Lietuviai vėl turi imtis plunksnos
Amerikoje lietuviai jau laimėjo kelias svarbias ko

vas krašto prezidentui valstybės sekretoriui senato
riams ir kongreso atstovams rašytais laiškais. Šiandien 
ir vėl atėjo laikas imtis plunksnos. Sakome plunksnos, 
bet visi žinome, jog tai yra simbolinis pasakymas. Gali
ma imtis paprastą arba rutulinį pieštuką, galima naudo
ti plunksną, bet geriausia pavartoti rašomąją mašinėlę. 
Bet kas mašinėlės neturi arba kam pirštai ne visuomet 
mašinėlės raides šokdina, tai gali paimti paprastą rutu
linį pieštuką ir parašyti savo senatoriui, kraštu prezi
dentui arba valstybės sekretoriui laišką. ■

Laiškas rašyti reikia šiuo reikalu. Visi atsimename, 
kad kongreso atstovas Edwardas Derwinskis, kitų pa
dedamas, pravedė JAV kongreso nutarimą, kuris nepri
pažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Ši problema kongreso atstovams buvo taip pa
tvarkyta, kad nutarimas priimtas vienbalsiai. Nei vie
nas kongreso atstovas nebalsavo prieš Lietuvos draugų 
pasiūlymą. Vienbalsis nutarimas įpareigoja ne tik pre
zidentą, bet-ir Valstybės departamento pareigūnus ne
prekiauti pavergtais kraštais ir nepažadėti rusams jokių 
nuolaidų Lietuvos, Latvijos arba Estijos sąskaiton.

Amerikos Lietuvių Taryba, vadovaujama Dr. Ka
zio Bobelio, buvo susirišusi-su kiekvienu įtakingesnių 
kongreso atstovu. ALTas palaikė ryšius ne tik su žy
mesniais respublikonais, bet buvo užmegztas glaudus kon
taktas ir su demokratais. Lietuvos nepripažinimo klau
simas buvo išaiškintas kiekvienam kongreso atstovui. 
Nebuvo nei vieno, kuris būtų suabejojęs lietuviams pada
ryta skriauda ir nebūtų norėjęs prisidėti prie teisingo 
kongreso atstovų reikalavimo.

ALTas, laimėjęs svarbų nutarimą JAV atstovų rū
muose, rankų nenuleido. Dr. Bobelis ir kiti ALTo atstovai 
kreipėsi į JAV senatą, prašydami, kad ir jis pravestų tokį 
nutarimą. ALTo vadovybei buvo aišku, kad Amerikos 
pozicija būtų dar aiškesnė, jeigu ne tik kongreso atstovai, 
bet ir senatas pripažintų seniai nustatytą JAV užsienio 
politikos liniją ir atsisakytų bet kada pateisinti Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Paaiškėjo, kad ir se
nate šiam klausimui yra pritarimo.

JAV senate Amerikos Lietuvių Tarybos pageidauja-

P. STRAVINSKAS * -

I. — Dėl VJJKo. ylau4iiu
> santykių su LB

VLIKo suėjimas į labai jąu 
glaudžius santykiui su LB, kaip 
tuo giriasi LB: jrtidai, mano 
nuomone, yjra jo (a) teisinė ir 
(b) politinė klaida.

a) VLIKas pagal teisę yra 
Lietuvos (valstybinės) tautos 
atstovybė, reiškianti ir vykdan
ti tos tautos valią. Savo spren
dimuose ir veikloje jis turi bū
ti laisvas, savarankus, nesiduo 
dąs niekam save įtaigoti iš ša
lies. Tie gi jo glaudūs santy
kiai su LB leidžia anai LB įtai
goti jį, veikti jo-valią, daro jį 
nesavarankų ir silpnina jo tei
sinius pagrindus. Dėl to VLIKo 
suėjimas su LB į tuos glaudžius 
santykius yra jo teisinė klaida.

b) Tie išskirtinai glaudūs 
VLIKo santykiai su. LB kelia 
ALTo nepasitikėjimą. VLIKu, 
ypač šiuo metu, kada LB yra 
priešiškuose santykiuose su 
ALTu. Ji gi (LB), savavališ
kai pasiimdama. atstovauti 
JAV centrinėse įstaigose JAV 
lietuvius (ką anksčiau ir dabar 
daro ALTas),- neigia ALTą, 
kaip tų pačių lietuvių atstovy
bę, d tuo pačiu kėsinasi į ALTo 
egzistenciją. Kaip gali VLIKas

su tokia LH būti savo rūšies 
“politinėje simbiozėje”? Tai 
yra dar ir VUĘo politinė klidy

Išvada;
Vlikas turi būti visiem^, lais

vi nimo veiksniams lygus, o 
ypač jis, neturi būti susirišęs 
ypatingai glaudžiais ryšiais su 
ALTųi iųįęšišluų jo kompeteuT 

ginčijanrią ir jo egzisten
cijų Begiančią, LB.

II. —I yLIKo
nęsiorientavimo^ Lietuvoj.

valstybės teisinėje padėtyje 
po Helsinkio konferencijos
VLIKas po Helsinkio konfe

rencijos pasirodė, visiškai nesi-? 
orientuojąs, kokioje teisinėje 
padėtyje buvo tada Lietuvos 
valstybė. Nežiūrint tai, Lad 
mūsų ir kitų tautų teisininkai 
(tuojau po tos konferencijos) 
pareiškė, (1) kad konferencijos 
dalyvių pasirašytas aktas ne
sąs jokia teisinė sutartis, (2) 
kad Lietuva ir toliau lieka tei
siškai egzistuojanti valstybė,- 
VLIKo vadai? ir veikėjai , dėl 
to, deja, blaškėsi į šalis, svy
ravo; nesiorientuodami, kaip 
is:tikrųjų yra.. Q reikėjo.VLI- 
Kui, pasiremiant teisininkų

Lietuvos lietuvius tuojau nura
minti, aųtoritetUgaf jiems pa
aiškinant, (1|-kad Lietuvos, 
valstybė niekį e^ę Sovietams ne
pripažinta, kad ji ir po 
Helsinkio, konferencijos lieka 
teisiškai.egzistuojanti. VLIKas 
gi skelbiasi esamusų politinė 
vadovybė,. dH.Ęo jis turėjo tą

griežtai,pasisakyti tiesiog skani 
dalingą “Draugo” aiškinimą, 
kad Lietuvos valstybė esanti 
JA.V, prezidento Fordo ir kitų 
laisv^ojp pasaukta valstybių “už 
J ado sidabrinius’’ Sovietams 
“parduota”. Kodėl VLIKas to 
nepadarė? Gal dėj jo vadų ir 
veikėjų n esi orientavimo, o gal 
ir dėl to, 'kad tą nesamonę ir 
žalingą klaidą skeĮbė LB., vadų 
ir veikėjų (su kuriąią VLIKas 
labai jau bičiuliavo) organas, 
jų idėjų ir minčių, pęrteįkėjas 
ir pįatintojas “Draugas”. Š.tąij 
prie ko. augščiau rųin&tas VĮj-r 
Ko nesavarankumas,. jo pįa§į-. 
davimas LB įtakon veda.

Todėl- VLIKas bent*, .jau to- 
tiau, šiais pradedamaisiais^meė. 
tais; turėtų gerais orientuotis 
teisinėje Lietuvos valšiybėsspa- 
dėtyje ,'ir Lietuvos^ laisvinimo, 
problematikoje. Jis-, turėtų- 
skelbti teisingas.teišinės pažiū- 
rasj niekeho < neveikiamas = ir-

nutylėjo.

pavargę.
tiri* iij pąreigų nepasitrauks, 
bet rūpinsis, kad btįtųišrinkta 
tokia valdyba, su kuria būsią

pirmininkas?:

tų į • valdybą ir- ėmėsi vadovauti 
n

tn

yuosJsskrynwavo, kadangi ne- 
buvo-NtųidO-klikoš.’. ‘

Pirmininkas savo kandidatus

1 candidates kuo kvepia.

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

KĄ PADARĖ GIEREKAS?

Man buvo įdomu patirti, ką padarė Edwardas 
Gierekas pet paskutinius ketveris metus. Atsimename, 
kad Gierekas vedė kovą su Gomulka. Kokia ta kova 
buvo šiandien būtų sunku nustatyti. Lenkai tik tiek te
žino. kad Gierekas, pralaimėjęs ginčą su Gomulka, 
išeidavo iš posėdžio ir važiuodavo į savo kasyklų rajo
ną. Jis nesirūpindavo tolimesniais nutarimais, jam 
nesvarbu ką sekretorius su paklusniais draugais toliau 
darys. Gierekas buvo įsitikinęs, kad Gomulka klydo 
nuo lenkiško kelio, užprotestuodavo ir išvažiuodavo.

Bet lenkų mėsos ir duonos kainos pradėjo pasa
kiškai kilti, kai laivų dirbtuvėse rusai inspektoriai 
gaudavo daugi a u.mėsos ir žuvies negu lenkai darbinin
kai, tai Gomulka pralaimėjo. Reikalai tiek susipynė, 
kad Gomulka bijojo nuvažiuoti į štetiną. tuo tarpu 
Gierekas ne tik ten vykdavo, bet eidavo į susirinki
mus ir aiškino kylančius klausimus.

Gierekas laimėjo, jis prižadėjo kainų nekelti, bet 
aš kelių lenkų paklausiau to paties klausimo, ką Gie
rekas lenkams davė paskutiniais savo valdymo metais?

Prie Giereko nekilo duonos ir mėsos kainos, man 
atsakė keli paklausti lenkai. Kai mėsos kainos nekyla, 
tai mėsa rinkoje retėja. Oficialiai buvo palikta ta pati 
kaina, bet mėsos būdavo mažiau. Bet negali pasakyti, 
kad Lenkijoje nebūtų mėsos. Gierekas įsakė bausti, 
tuos pardavėjus, kurie bandydavo imti kiek branges
nę kainą arba pridėdavo už esamus ir išgalvotus patar
navimus. Bausdavo ne tik policija, bet bausdavo ir

yįwi|į iftinkjiir'tį 
pravedantis pe^^ūtA 
ic jam nutrūko — safcp^ 
«a Šhotf r'7 ■

pkaldytoj ai, kuri ė šį vąk 
Hėjo susirinknnę knąjffl

t

hnritinių kontisieiiėrins Vėrnon

teas parodė/ jog to- narkotiko
' - » . - - - . - -> .'. - •_ _ . 9 '’ + -■- rt

ma kryptimi veikia Illinois senatorius Charles-Percy. Jis 
pasižadėjo Dr. K. Bobeliui imtis iniciatyvos,'.tartis su ki
tais užsienio komiteto nariais, kad senatas priimtų tokią 
pačią rezoliuciją, kokią vienbalsiai priėmė JAV atstovų 
rūmai. Sen. Percy jau yra susitaręs su. visa eile senato
rių, kurie pasižadėjo balsuoti už. rezoliuciją, pritariančią 
iki šio meto vestai pavergimo .nepripažįstančiai politikai

Nebraskos senatorius Carl T. Curtis, susitaręs su 
sen. Charles Percy, jau pasiūlo senato .užsienio komitetui 
priimti rezoliuciją, nepripažįstančią,.Lięiuypš,.;prijun^mo. 
prie Sovietų Sąjungos. . Šiai Nebraskos senatoriaus>rezo- 
liucijai jau pritarė- Michigan© sęnatorius^RpberUBį. Grif? 
fin. Rezoliucija jau svarstoma Senato užsienio komitete. 
Dabar svarbu, kad kiekvienas rašyti mokantis lietuvis; 
parašytų .savo senatoriui laiškutį, prašydamas priimti 
sen. Curtis rezoliuciją, liečiančią. Lietuvos pagrobimą. 
Rašyti geriausia savo valstijos senatoriams. Kiekviena-,vąl 
stija turi du senatorius Washingtone, D. O. Jų adresas, 
parašius senatoriaus vardą, yra toks: U. S. Senate, Wa
shington, D. C. 20515. '

Būtų labai gražu, jeigu, senatas minėtą rezoliuciją 
priimtų dar prieš šių metų Vasario lbrtos dienos.minėji
mą. Jeigu visi sukrusime. ir kiekvienam senatoriui .pri
minsime, kad jis užtartų pavergtą. Lietuvą, kad i nešiau^ 
rintų j os teisių, tai senatoriai i tokią rezoliuciją priimsi

Tad visi prie plunksnos. Rašykime savo valstijos se* 
natoriams laiškučius, prašančius balsuoti' už sem Curtis 
pasiūlytą rezoliuciją. Jeigu kiekvienas prisgąune prie 
stalo, tai-galimas daiktas, kad.dar. Vasario. 16-tąją.ir.se
na tas minėtą rezoliuciją priims, . '

r VLIKo: pirmoji į pareiga da- 
■ >ar: atitaisyti Bendruomenės 
vadų ir jų; “DraugoT skelbtas 
eisines klaidas, kad Lietuvos 
valstybė esanti- JAV. preziden- 
; w jkirda-jr kitų valstybių galvų. 
Xįskaitantįir- Vatikaną) “par- 
duota”' Sovietams, neš tai i yra 
ne tik klaidinga, bet:ir.?mūsų 
tautai ^didžiai žalinga -H jlsink-io; 
konferencijos akto interpreta- 
ęija*;

(Bus daugiau).

Marquette. Parkas

. mų Savininkę susirinkime ’bu
vo renkama nauja valdyba. Šlfc. 
sirinkimą, .kaip,visada,vędėĮpafe. 
pirmininkas Juozas Bacevičius, 
bet privedąs, iki ’ dienotvarkės; 
punkto “Valdybos rinkimai’,'pra
dėjo reikštis netvarka.

Ikr šiol pirmimnkaš'susiriiii- 
muose visada padarydavo pra
nešimą apie Namų Savininkų 
Draugijos valdybos veiklumo iš 
jo. pranešimų draugijos nariai 
spręsdavo; kurie valdybos nariai

tes-vienbalsiail

smukusių.

pirnumi
, ums ne 
dieūpaĮ 
atsisakau”-

ganų kdionė^/ytuąųiedavė1 
Stankaus prašymą — sutikimo^tų rezultatų. ’ z >

I I

teismai. Giereko. teisėjai gaudavo įsakymą griežtai, 
bausti kiekvieną.spekuliantą ir mėsos kainos kėlėją.

Man lenkai, pasakojo, kad mėsos yra visose krau? 
tuvėse, tiktai paskutiniais metais mėsos pirkėjas gau
davo daugiau kaulą, daugiau net riebalų, bet mažiau 
mėsos. Labai dažnai pirkėjus gaudavo apipiaustytą 
mėsą, Nuo kaulų,būdavo.nupjauta visa tiesioji mėsa, 
Bet mieste visur.pjlna šildomų dešrelių iš geros, mėsos.

v- + 'v4;.a -■ -- * *

Be to, lenkai geresnę mėsą skirdavo eksportui. 
Amerikiečiai nuperka gana daug lenkiškų kumpių ir 
kitokios mėsos* bet jie daugiau mėsos suvartoja ir pa
čioje Lenkijoje. Mėsos kaina./ta pati. Už pusę dolerio 
Varšuvoje gali nusipirkti svarą mėsos. O jeigu kuris 
kombinatorius^tą svarą dar iškeičia dolerius juodojoje 
rinkoje, tai už svarą jis dar, mažiau .moka. Amerikoje 
už tokią sumą .mėsos'negausi.

LENKAI < DAUGIAU PAGAMINA
Gierekas nustatė kad jo valdymo metais visa len

kų pramonė pagąmino žymiaLdaugiau visokių gėrybių, 
negu ankstyvesniais metais. Praeitais ir užpraeitais 
metais, kai Gierekui pavyko.gauti, naujų, mašinų - iš 
Amerikos ir Švedijos, tai lenkų pramonė padidėjo 10$r 
Tai didelė pažanga. Komunistai žino, kad .praeitais ir 
užpraeitais metais pačioje Rusijoje turtas padidėjo 
tiktai V/r. Be to,' rusai pagamina labai daug broko, 
tuo tarpu Lenkijoje broko nuošimtis gymiai mažesnis..

Lenkai pasistato.ir automobilių. Daugumoje ma
žiukų, tinkamų sukinėtis lenkiukais keliais ir trumpom 
distancijom. linkai gamina Fiatus. Zlotais jiskainuo- 
ja 175,000. Lenkas, kuris vidutiniškai į mėnesį teuž
dirba tiktais 3Jt00 zlotus; atifomobiliukas nupirkti ne
įmanoma. Jeigu lenkas nieko kito nedirbtų, nieko ne
valgytų. nieko nedėvėtų, batų visai neplčšytų, tai jam

tektų .dirbti 50 mėnesių automobiliukui uždirbti.. Jeigu 
jis galėtų bent lpus^uždųl>tų_pini^ųjsų.taupyt^, o liku
sius,naudoti automobiliukui pjrkįi tai tektų..dirbti ben 
šimtą mėnesių/ Be to, kiekvienas automobilio:-pirkė
jas tūri gana, ilgai .laukti. Ne taip ilgai .kaip. Sovietų. 
Sąjungoje, bet vis vjėn teniką ilj^į Uūkti.

Bet Lenkijojeyrąjųtas būdasaujomobitiukui pirkt 
ti. J|_gątima uusipirkU doleriais^ Jis tekaihuo|t tiktai 
2,000‘dolerių. ŠyąrioĮausiė, kad jo visai nereikia Jaukti. 
Atsinešė! ddlęriūsj sunų>K£jai^ gali sęštf it važiuoti.

Kiekvienas turtingesnis lenkas: gaudo, dolerius Jis 
klausinėja jn prašinėja.kiekvieną.-užsieoietj^. kad par
duotų,’jiems dolerių. Kai susirenka pakankamą skai- 
čių, taipatys. perka.automohilius^ Apsukresni/lenkai 
turi akelis, žmones doleriams gaudyti. Jie reikalingi 
patiems svarbiausiems dalykams įsigyti. Lenkija turi 
zlotui, bet .pati galingiausias zlotas Lenkijoje yra ame 
rikiečių;doleri& p. . . ** '

su savaisiais, bet irisu giminėmis ir artimalsiais, Gėrę 
todėk nusivylė pačiais pagrindiniaisdcomunistinės siM 
temos iiijttdąfcąisi Jie
žmonesi;. Ką. jie pasiekė?^ Lefdęąi'taiksakbii^
'šiai spyrėsi: įšiveržtrsiemš vokiečiams^ bet le^ips^^ątę 
tižiausiai nuskriaudė rusai. Ji

Gomulka sutarė* sustabdyti- girtavimą. Visai s^ 
stabdyti jis negalėjo, bet beot^kiek^priątahdyti jam p» 
vyko. Jis paruošė tekiui įstatymus ir įsakė teisėjams jį 
įjfiė^iausiši>lafkyt^"Mtnidn-ei}^r-jiš-nėpėriš®^’aF-

įstaigas ir 
kis iš užimtai

rekas padarė?/ *■ ; •
I Qierekas, apvalė svarbesnes vald^ja^ į^tai^s 
alkoholikų/ Lenkai viską mėgsta, bet kay^pąbai 
ir šlukdien jie labiausiai mėgstą degtinę.' Lenkaf 
Ii nėję prapuola. Vieni gėrė,' todėl vašia
neteMou Kitus ėmė piktumas, kad jie negalėjo praras
to turto, žmonių, artimųjų atgautu Geriausiai ipp:kM&|t 
laikėsi lenkai kaimiečiai, bet visi kiti karo metu gero
kai nukentėjo. Degtinė lenkus skandino į patį djigųk 
Gėrė suaugusieji i Į gėrė senidi, » bet-gerokai, traidįėųt 
jaunimas, . ' ‘ ;

Gėrė viską prardę nacionalistai/ gėrė-kariai,-gė-

iW»<>

(Bta MirtM

rė intetiįtentaiinvisiJuomaL Gierekasjnalėt, kadgepia i , ,‘log VISAD ftOB
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OfkANNAkAlrt^S
AKIŲ, ALSŲ, NCblEb i ■ Monikos Amer. Lietuviu klube
IR GERKLĖS LIGOS I
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Šiuos Naujus (1976, metus) 
man-teko sutikti S. M. A. Lie
tuvių klubo ruošiamame baliu
je. Buvau sužavėta rengėjų rū-i/ ' r* J ouLGYvui radėjų m-DR. K. G. BA1UKAS pestingu baliaus paruošima m! 

akušerija ir moterų ligos tikru lietuvišku ouoširdumu. Jap
Giwevnior.ikh: rumjnz-ir. ąrtiftįjį bičiulių

tarpe. Maistas buvo skąniąi pa
ruoštas ir gražiai 'papuoštas^ 
Nuotaikingas orkestras grojo 
malonias melodijas, šokius,'pra
dėjo Spaudos baliaus valsu. ’

i -, Priartėjus vidurnakčiui Klu
bo pirmįninkas A. Markevičius

i trumpu žodžiu pasveikino daly
vius su Naujais Metais, palinkė- 

■ damas sveikatos, laimės ir pasi
sekimo visiems. Po to buvo su
giedotas Lietuvos himnas.

^Svečiai buvo ne tik is S. Mo
nikos, bet ir* iš Los Angeles, 
Qrange C: bei kitų apylinkių. 
Stalai visi buvo užimti. Svečiai 

*'■ • i ' „v'.; -—-----------------------------------g.jį - ------------------

buv^. gražia! pasipuošę vakari 
nidis rūbais.' Nuotaika buvo jan
ki ir linksma, šampano taurės 
skambėjo, sveikinant vieni ki
tus, sulaukusius Naujų Metų.

šoko jaunesni, bet ir vyresni 
neatsiliko. Net suktinį ir klum- 
pakojį teko sušokti, kurių ne
šokau <nuo Lietuvos laikų. Tu
riu pasakyti, kad balius praėjo

y
Paštas JjM> brangesnis,

Gyvenu 1506 So. 49 Court. Po 
Naujų Metų visai čia sutriko

/

Puhtiia * 
vęs aptrauktas ledu ir labai sli
dus.

GINEKOLOGlNe CHIRURGIJA '> 
6449; S6. F»uh*l4 Rd. (GUwf&d - 

Medical.Buijdihe). YeCXU 5-6446 
Priima riįgonjus PagąL -

Jei ne^įąliepia.. skambinti .374-8012

DR..C.K. BOBELIS
INKSTŲ IR1 ŠLAPIMO TAKŲ 

S * trHlRt^GljA’ ‘ J

Fox Vai lė^ MedlČa ( Center 
\ į. SUMMIT SfREET- ■’

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Dl^: PEIER BRAZIS
physiciaH and'Surgeon"

2434 WEST 71sf STREET JI . : 
Ofisas: HĘmJeck (L5849v j

.OFISŲ>ĄLĄĄ'DOS: į..
Pirmadieniais ir-. Letyirtad.; 1—Xr vaL.

- anttad.. peaktadfenj Unuo '1—5; tret 
ir "šesiaa, ■ tiktai Susitarus*. . *'■'

DR. FAUL V. DakGiS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius?

-1 _ . ■

-1938 S. Manheim Rd., Westchester, III.
VALANDOS: 3—9' darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8-4^; vali 
Tek 56.2-2727 ^rba 5č^?728

REZ.: Gi 8-0875’
DR. W. EISIM - ElSiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERVJ.I.GOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kediie Ave., WA į
Valandos.pagal susitarįnią. Jei neaL. 

šiliepia, skambinti Ml 3-OCGL
-- -• - -r .1 > - - -L-y —*■ -------

- TEL. —BE 3-5893.

- DR. A. B. G1EYECKAS
GYDYTOJAS IR CriiRUKGAS

.. ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
' SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS.

3907 West 103rcf Street ; t. 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K; A. v. JUCAŠ"
TeL: 561-46C5 ir 489-4441

1002 N.' WESTERN AVĖ;- ' ' •

ii
5214 N. WESTERN AVĖ.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 .
Rezidencijos: PR 6-98G1 ;..

DR. J. MKKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71s» STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus. ■ -

Trsčiadieniais uždarytą/

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71sf Št. — T.el. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘■contact lenses”, y b ■ 
Vai. pagal susitarimą. UždącyĮa-tree.

RAOINSKAS
GARANTUOTI

■ ; RADIJAI
NUO $8.50'.

2512 W. 47 ST. • F R 6-1998 ..
I Atid. 9—4; pirm. ' ir Aretv. 12—8.

Sekm. ir free, uždai yta.-į

3? v

G E L I NINKA S
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios’ gėlės ir vainikai antka

piu-papuošimui ir sezoninės 
, ' Jkapams. gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) ' 
5525 SoCHaHem Avė; — .586-1220

PERKRAUSTYMAL

Leidimai — Pilna apdrauda
' ■ ; ŽE3IA KAINA

R; ŠERĖNAS
TeL WA 5-8063

e-- • - ” A, -

Apdraustas perkr.austymas, 
. iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS .VILIMAS 

823 West 34 Place 
„Tek FRoniier-6-1882 '

su dideliu pasisekimu. Todėl no- ® tilės ^nepasirodė laiška- 
riu padėkoti rengėjams ir vi- 
soms. mieloms ponioms, prisidė
jusioms maisto paruošimu, vy
rams gražiu salės papuošimu, o 
ypač už lietuviškai-šeimyniškos 
nuotaikos'sudarymą ir palinkė-

gU£ metus palaikytų tą tradiciją 
ir kasmet ruoštų naujų Metų su
tikimus. /

Linkiu visiems laimingų Nau
jų Metų! Dalyvė

taigą Ciceroje oieko nepadėjo, 
sausio 10 d. nuvažiavau pas kon
gresmeno Henry- Hyde Įgaliotini 
Ciceroje Mike Long, išdėsčiau 
jam mūsų bloko gyventojų skun
dą dėl netvarkos pašto įstaigoje 
ir sekmadienį sausio 11 d. sulau
kėme trijų dienų dienraščiuą ir 
laiškus. S. Palauskas

— Varšuvos vykusiame ko
munistų vadų pasitarime nu
statyta, .kad sovietų imperija 
geresnius gaminius gauna tiktai 
iš Rytų Europos valstybių. Jei
gu rusai pakels žibalo aliejaus 
kainas, jiems aišku, kad gerų 
produktų jie negaus, privalės 
naudotis tiktai broku.

— Komunistai įsistiprino Lu- 
andoje, o kitos Angolos politinės 
grupės planuoja savo sostinę 
steigti sename Huambo mieste. 
Buvę gydytojai, krautuvių savi
ninkai ir įvairūs specialistai iš 
Huambos yra išbėgę, bet pama
žu miestas pradeda atgyti.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

w "Garbink, mano siela, Viešpatį, ir napamirik visų Jo geradarysčių. 
. Jis atlaidžia visą tavo nusidėjimą Ir gydo visas tavo ligas**.

Psalmė 103:2, 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškpjo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, nd jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labai dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir. gyrimo žodžius.

Kas entrg entradlenj Sophie Barčus radi f as skelbia Švento Raito tyrino- 
toly aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra ml 
rvsie|i? įĮ tą klavshpą atsako knygute "Viltis po mirties", kuria gausite 
nemokamai. Rašykit*:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

ROCKFORD, ILL
Pusryčiai ir laimėjimų stalas
Šių mėtų sausio mėn. 18 d. L. 

B. Rockfordo apylinkė, Lietuvių 
klubo- žemutinėje salėje ruošia 
gardžius pusryčius.
’ Pusryčius paruoš prityrę dar
bininkai; Atvykę pusryčių bū- 
syte gerai pamaitinti ir paten
kinti. . -;r

Mažojoje saliukėje, V. D. š. R. 
Rockfordo 5-tas šaulių būrys 
.turės daug gerų ir gražių laimė
jimų stalą.

Taigi atvykę pusryčiauti, ir 
išmėginę savo laimę, .būsite pa
rėmę Liet. Bendruomenės ir 

- vietos šaulių veiklą.
, - . .į') * * ■ '

Be. to reikia prisiminti, kad be 
šaulių pagalbos ruošiant dides
nius parengimus, mūsų salė bū
tų pustuščiai ir visos parengi
mas išeitų mizernas. žino' tar
pu rockfordiečiai gali pasidžiaug
ti, kad L. Bendruomenės vadovy- 
bėn išrinkti patriotiniai nusista
tę asmenys, pasiruošę dirbti vie
ningai, jungti visus lietuvius be 
išimties, ar jis būtų senai atvy
kęs, ar čia' gimęs, arv vėliau at- 
vylįęS; Siignįgtį^gaš,t-kųRūri- 
niam. ir vieningam darbtii.

^Kur vienybėj ten ir galybė, 
yra sakoma. Ir to prošvaistė jau. 
rodosi ir Rockfordo veikėjų tar
pe;

Taigi dirbkime visi vieningai, 
ranka rankon ir ■ darbo>vaisiai 
greit pasirodys? Taigi iki ma
lonaus pasimatymo .sekmadienį.

Taigi sekmadienį sausio, mėn. 
.18 d. Lietuyių. klubo žemutinėje 
salėje adresu: 716, fadiana Av.e.

Pusryčiai.bus duodami nuo 8 
vai. ryto iki, 12 vai., o gal kiek 
ir vėliau bus galima gauti. Ti
kiu,-kad bilietų bus .galima-.gau
ti prie įėjimo..

JVlūsu Nuoširdi Padėka

!

EEpubBe 7-8600

TRYS MODERNIŠKOS

REpubHe 7-8^71

ŠIUKŠLININKŲ STREIKAS
Berwyno miesto šiukšlių išve- 

žiotbjų streikas nesibaigia. Strei
kas prasidėjo, kai šiukšlininkų 
darbo sutartis su Berwyno mies
tu pasibaigė ir kai miesto tary
ba šiukšlėms išvežioti sudarė 
naują sutartį su privačia Cicero 
bendrove. Streiko užkulisyje 
slepiasi dar ir politika: mieste 
viršaitis yra demokratas iki gy
vo kaulo, o taryba — respubli
konai. / ■ - •. -f.

APSIVERTĖ MOKINIUS 
VEŽĄSBUSAS

Apie 30 mylių į pietus nuo 
Čikagos apsivertė mokinius ve
žąs busas. Jis vežė 14 mokinių, 
nuo 5 iki 20 metų,-} specialią mo
kyklą. Busas apsivertė ties Bee
cher vietovę, .Du mokiniai su
žeisti lengvai, o buso vairuoto
jas — sunkiai. /.

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

TĖVAS IR SONUS
— i Marquette Parko Lietuviu Na- 

my savininkei organizacijos narių 
susirinkimas Įvyks sausio mėn, 16 
d. 7:80 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Prašomi na
mų savininkai skaitlingai dalyvauti.

Stasys Patlaba, sekr.
. I

— Amerikos Lietuvio Pilieciy Pa
šalpos klubo metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 18 d. 1:00^ 
vat popiet Vaičaičio salėje. 4258 So. 
Maplewood . Ave. Nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų. aptarti. Po susirinkimo buą ir 
vaišės. . ,

Rožė Didzgalvienė, rast.

— Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 21 d. 1:00 vai. popiet Gintaro 
salėje, 2548 W. 69th St. Nariai kvie
čiami atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžga I vien ė,-rast.

• v r j.> r. - ' • -
'Mūsų mylima mamytė 1975 m. gruodžio mėn. 13 d. atsiskyrė su „ 

šiuo pasauliu ir buvo palaidota gruodžio mėn. 17 dieną šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse, Chicagoje.

‘ Mes norime padėkoti visiems, iš kurių sulaukėme daug užuojau
tos šioje liūdesio valandoje žodžiu, per spaudą bei laiškais.

Dėkojame Tėvams Jėzuitams už lankymą ligoje ir palydėjimą ve
lionės į amžino poilsio vietą. į

Dėkojame Rackfordo Petro ir Povilo parapijos kleb. T. C. Brady už 
atlaikytas gedulingas pamaldas bažnyčioje ir Catharine Johnson už\ 

.giedojimą Mišių metu, palydint vargonais. £
Taip pat dėkojame visiems už velionės sielą užprašiusiems: Mišias,, 

prisiųstas gėles ar vietoj gėlių — auką šeimos pageidavmu.
Dėkojame grabneŠiams, Laidotuvių Direktoriui už malonų patar

navimą ir ' Visiems kitiems, kuriems atskirai neturime , galimybės pa-3 
/dėkoti. | ,
į .Jūsų visų rūpestingas, nuoširdus paskutinis patarnavimas velio--i 
nei mūsų liūdesį ir skausmą ramina ir pasiliks mums neužmirštamas.

Duktė, sūnus ir giminės

2533 W. 71st Street
Teief.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Teief.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

jUH-CONTMtlONED KOPLYČIOS

MAŠDS2MS VIETA

EUDEI KI S
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

.1330-31 So. CALIFORNIA AVENUE
"Telefonas: LAfayette 3-04400

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2850 We*» 63rd St., Chicago III. 60629 
Teief.: PRotpeęt 6-5084 '

7159 Š«. MAPLEWOOD AVE

(SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ‘: 5 ' i' ■.' ■ i

( Visos programos iš ZWOPA,.
i 1490 kiL A. M. -
L - ' . ■ J ' .
| € dienio iki penktadienio; 12:30— 

1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
i- ’sekmadienį nuo 8:30iki 9:30 vai

P. SltEfiUSi’ O. P.
ORTHdPEbAŠ-PRČrtEriSTAs 

Aparatai - Prvtezaį, &ūri. San
dalai. Speciali pagalba — 
(Arch Supports) ir L L

DR. VYT. TAURAS- .
•GYDY7O^.JR^8PR9M<G-i|įėi < CHICAGO. ILL., 60629 ,

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

5 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL- THURSDAY, JANUARY 1A 197S

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA A VE. TeL: YArds 7-1138-1139

S35USO. HAL8TEDSYREET * Phone: YArds 7-1911

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
XLACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

I
!

I ' 1 1 *■ . , , ” ■ ’ I
Mūsų gėlė ...

- ŪKUSIEJI

DR. 1E0NAS .SEIBUTIS
' . INKŠTŲ/ PŪSLĖŠ IR k.

PROSTATOS,CHIRURGIJA iLietuvig kalba: kasdien nuo pirma- 
26^6 WEST 63i^l STRĘftTn> noĮ € " '

VaL: an«-ąd5 
ketvirtai nųp 5~7 vai, yak. ■

;T*: HE"IIoc^4-2«3 i

Metiniam Prisimintmui
Musą šeimos

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos *

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE.

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

' TeL: PR 8-1223 “
OFISO VAL.: pirni.. antrad; trečiad. 
ir penkt 2-4 ir-^&7V31. vak.' Šeštadie
niais M,,vat m^ietakitu laiku 

-pagal susitarimą.
J u —- - — -

Vi
t *C »5liRlu ’«R G A**'*-’ ?

; 2454 WESTi7!s». STREET. ■ >
Ofisg 4-2123 į
Rend, tefcef.i Glbsno 8^195 >

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
, valandos skambinti teief. HE 4-2123.

Jei neatsiliepiami^, jtgjęk

Kol mūsų gėlė žydėjo
Maloniai kvepėdama —

Šalna jai pavydėjo
Veidmainiškai drebėdama.

Su ligų debesiu
Užtemdė gėlei ‘saulę

.Ir gyvenimo ilgesį
Pavertė į apgaulę.

Pakirsta šalnos, 
’* ■ i ~ ' 

jAhkkti iš'ryto
Prie auštančios šviesos.

75-tais 14-tą sausio
Netekome asmens brangiausio.

Peuki mes likome,
Su tėvu — šeši,

PLEASE!

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

HELP STRENGTHEN 1 
AMERICA'S PEACE POWER 
BUY Ui SAVINGS BONDS

PREVENT
FORFST FIRES



PRANAS ADOMAITIS

JURGI SIELINI PRISIMINUS
Jurgis Bielinis beveik kiekvie

ną žiemą atvažiuodavo į mano 
tėviškę 1 aitiesiniu kaimą, Paš
vitinio valsčiuje, kiaulių apskr. 
Būdavo — atvažiuoja, nusikin- 
ko savo arklį, nuvedęs į tvar
tą pašeria ir tik tada atėjęs tro
bon sako: “Tai aš atvažiavau”. 
Aš jo laukdavau, nes jis atvež
davo lietuviškų knygų ir įdo
miai pasakodavo. Su mano mo
tina jis nesutardavo. Atsimenu, 
kaip kartą pakeltu balsu moti
nai pasakė: “Manai, kad tavo 
brolis bus karalius ar preziden
tas, kai Lietuva bus nepriklau
soma! Ne! Yra geresnių tai vie
tai!” Ir jis atspėjo. Motinos 
brolis Motiejus Čepas tebuvo 
Vyr. Tribunolo teisėjas ir jo 
vicepirmininkas.

| 1912’ metais, kai aš buvau 14 
rmetų, Bielinis atvažiavo vasarą 
ir be knygų. Šį kartą jis atva
žiavo su sūnum Kipru, kuris

.man atrodė jau užaugęs vyras, 
į Jie abudu tėviškėje nakvojo. 
Į Rytą sukilę ilgai kalbėjosi su j 
mano tėvu, iš kurio mano at-1 
mintyje liko Bielinio žodžiai: 
“Neleisiu sūnaus j vaiską (ka
riuomenę) ! Vežu į Draudelius. 
pas Čepą. Tegul jis ten ūkyje! 
dirba, bet ne rusams tarnauja”! ! 
^raudelių km. Juozas Čepas bu-j 
vo “Naujienose” dirbančio Vy
tauto Čepo tėvas. Kiek žinau, 
ten būdamas Bielinio sūnus iš-i 
vengė rusu kariuomenės tamy- j

I
Iš tų laikų prisimenu Bielinio! 

pasakojimą, kiek jis darbo ir 
vargo įdėjo kol išspausdino “Bal- I 
tąjį Erelį” — lietuvišką laikraš
tį. -Arba vėl, — kaip jis basas 
ir tik apatinius apsivilkęs šaltą 
žiemą bėgo nuo žandarų du vers
tus per sniegą. Kai aš susijuo
kiau, tai Bielinis į mane atsigrę
žęs pasakė: “Nesijuok, gal ir tau

Prano Adomaičio gyvenamas namas ir tvartas Nepriklausomoj Lietuvoj LaitieŠiniu 
kaime, Pašvitinio valsčiuj, Šiajuliy apskr., 1939 m. •--=*

- REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE «=OB SALE
Namai, tami — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

; .DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
-7 , PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

: . 2212 W. Cęrmak Road. Chicago, III. Virginia 7-7747

, .... B,Ų TŲ NUO M A VI MA S
'NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

Tas pats namas jau rusu okupuotoj Lietuvoj, kai pasikeitė gyventojai 
1969 m. Langai užkalinėti, išimti. Dury vietoj skylė. Aplinkui namą 

ištrypta.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, UI. 60629 e Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiu prekių.

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
---------  '-.■K.'a-   1 ..'X—-.'. r- - . -L1 .."„.’r ...

bus taip vieną dieną!” Jis pa
sakojo: “Gavau nakvynę pas 
ūkininką. Naktį girdžiu beldžia. 
Ūkininkas atidarė duris. Gir
džiu žandarai klausia ar pas ji 
yra “kotrabanšpikas” ? Ūkinin
kas atsakė----“Yra”. 'Šokau iš
lovos ir pro antras duris lauk. 
Tamsumoj toli pamačiau žiburį. 
Per sniegą ir speigą nubėgau į 
kitą kaimą ir beldžiuos į duris, 
bet žmonės nenoriai įsileido į 
trobą, nes manė, kad esu bepro
tis. Kai paaiškinau kas atsiti
ko, jie man davė naujus dra
bužius ir visaip sušelpė. Pra
radau viską: arklį, roges, kny
gas, drabužius, žandarai pasi
ėmė viską, bet manęs nepaga- 
vo”.

Kai 1916 metais bėgant nuo 
caro kariuomenės į Ameriką, 
buvau areštuotas if~pasodintas 
į kalėjimą. Mane ir vienmetį 
latviuką pusplikius žiemos spei
ge du žandarai plikais kardais 
varė Vladivostoko gatvėmis iš 
kalėjimo į teismą, prisiminiau 
Jurgio Bielinio žodžius: “Nesi
juok, gal ir tau taip bus!”

- ; z'

X 'v. . V " ' .

Chicagos miestui aptarnauti 
CTA turi apie 2,400 autobusų ir 
apie 400 autobusų priemiesčiams.

TRAUKINIŲ NELAIMĖJE 
SUŽEISTI 445 ŽMONES

CHICAGO". — Penktadienio 
rytą CTA greitųjų traukinėlių 
susidūrime" ' sužeistųjų skaičius 
iki sekmadienio nustatytas 455 
žmonių, iš kurių 1 jau 'mirė ir 
kitos Diane Danielewicz gyvybė 
yra pavojuje. Iš 455 sužeistųjų 
58 tebėra ligoninėse.

Nelaimė Įvyko, kai- į Addison 
gatvės stotyje stovintį 6 vagonų 
A linijos traukinėlį visu . grei
čiu įvažiavo keturių vagonų B 
linijos traukinys. ’ ‘ z

Įvažiavusiojo motoristas Mc- 
Kinly, 35, pasiaiškino, ■ kad dėl 
perdaug šviesių saulės spindu
lių "negalėjo stovinčio traukinė
lio matyti... 7

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

AL N A U J O K AITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

__________________________ ______________ ,____________ .. —---- - --- - -----  - - ------- ---------------- ----„-------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60603. — Tel: 254-3320 
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIU METU 
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėįo Minint ta sukakti. gerbiant pirmoje
Amerikos lietuviu dienraščio steigėius bei lietuviškos spaudos pirmu 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų igalio 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu 
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tvliaja lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto 
tikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingo1 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu prog; 
skelbdama platinimo vaių kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt’ 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuviškų reikalų renesanso.

I i Š CH1CAGOS IR
I APYLINKIŲ

o

CTA STATYS 100 PASTOGIŲ

Chicagos Tranzito, administra
cija (CTA) pagaliau pastebėjo 
šaltoms dienoms užėjus, kad nuo 

-šalčių ir blogo oro daug kenčia 
autobusų laukiantieji miesto gat
vėse, neturėdami- pastogių, dėl 
to CTA direktorių taryba nutarė 
reikalauti, kad miesto adminis
tracija leistų pastatyti 100 pa
stogių (bus shelters) ir. skirtų 
lėšų tam tikslui. Jokių važmos 
kainų pakėlimą šiais -metais ne-- 
numatyta. Viso CTA autobu
sams sustojimo vietų Chicagoje 
yra 13,400, bet autobuso lau
kiantiems kęleiyiams ■ nėra kur 
nuo šalčių, sniego ir lietaus'pa
sislėpei. CTA vicepirmininkas 
James Quinn sako, kad šimtas 
pastogių (būdelių) pastatyti bus 
galima už $500,000 federalinių 
ir vietinių fondų.

Toks Chicagos miesto apsilei
dimas niekuo nepateisinamas. 
Pavyzdžiui, toks pusės milijono 
gyventojų Winnipego miestas 
turi pastatęs dešimtimis švarių, 
stiklo sienomis “slėptuvių’ nuo 
žiauraus oro pasislėpti, o ką tu
ri Qhicaga? Atrodo, kad CTA- 
iš sustingimo prikėlė naujasis 
bosas Pikarskis, įvedęs CTA sis
temoje daug pagerinimų ir važ
mos bilietų nupiginimų.

NUŽUDĖ TAKSI ŠOFERĮ

CHICAGO.*— Sekmadieniary- 
tą miesto pietinėje dalyje' trys 
piktadariai apiplėšė ir pabėgda
mi nušovė Checker Cab šoferį 
Fred D. Lay, gyvenusį 7116 S. 
Emerald avenue.

Liudininkai matė kaip iš taxi 
du jauni vyriokai išlipo ir-nu
ėjo, po to pasigirdo taxi auto
mobilyje šūvis ir iš taksi išbė
gęs taip pa^ jaunas vyriokas 
nubėgo į Chicagos netolimą dan
goraižį. /- ■ ■ ■. - ■■■

Polici j a pąs< 'vieną:- įtariamą 
jauniklį rado šaudyklę -to paties 
kalibro (0,22)' - kokiu ‘buvo .per 
galva peršautas šoferis, y/ ' . 
■■ ■ -t-: '/•A,:/,' ■

• UŽDAROMOS MOKYKLOS

EV AN STOK.; - E^ėnstono 
-mekyklų; taryba; nusprendė^už
daryti 3- pradžios '‘mokyklas,j iš 
esančių 16. Rus uzdarytbš^Mil- 
loh, Collega Hill ir? įmovęs-jno- 
kyklos dėl lėšų’ ir mažo mokinių 
skaičiaus tose tnokyklbse.' Taip 
gi manoma parduoti minėtos 
apygardos administracijos na
mus, esančius', 1314. N. Ridge, 
tuo pagerinant mokyklų sąmatą, 
kuri dabar turi didelių nuosto
lių. ’-ė y ' ;

r T R U M P Al I
- . - ' - , - - -

-į "

— Petras Gintautas iš Chica
gos šių metų pradžioje padarė 
vertą minėti ir kelti pavyzdžiu 
gerą darbą, galbūt būdingą vi
sai Gintautų giminei? švenčių 
proga, tarp daugelių dalykų,

liečiančių Lietuvą ir . lietuvius, 
jis prisiminė savo' vaikystės ir 
draugą K. 'Pocių, dabar gyv.. 
Australijoje, su kuriuo labai il
gai nesimatė, gal ir nesimatys. 
Atnaujinimui tų gražių prisimi-- 
nimų irlolimesriei draugystei 
bei puoselėjant lietuvių tarpusa
vio ryšius ir brolišką meilę, jis 
jam užsakė vieneriems metams" 
Naujienas. Naujienų vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja p. P. Gintau
tui už vizitą šalčiausią šių metų’ 
dieną bei tokį neturintį sau pa
vyzdžio dovanos parinkimą ir 
kartu su juo7 siunčia naujam 
skaitytojui p. K. Pociui sveiki
nimus bei geriausius linkėji
mus.

— Justas J. Mašiotas, Lemont, 
Ill., pratęsdamas prenumeratą, 
kartu su gerais linkėjimais at
siuntė Naujienų paramai 9 dol. 
V. Dovydaitis iš San Clementev 
Cal., atsiuntė 4 dol. Naujienų 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja.

— Stasys Grigaravičius, tau
tiškų organizacijų veikėjas ir 
LB-Marquette Parko apyl. val
dybos narys, švenčių proga at
siuntė gražų sveiki nimą, kuria
me tarp kita yra taip rašoma: 
“Lai šventės lieka šventėmis ir 
linkių jas linksmai praleisti, o 
po jų. sekančiais metais vėl vi
siems stoti Į darbą, atkaklią ko
vą,už pavergtos tėvynės Lietu
vos laisvę, nekreipiant dėmesio 
j silpnavalius ir suklaidintus 
tautiečius. Reikia tikėtis, kad 
ateis laikas ir jie susipras, kai 
aiškiai pamatys savo klaidas”. 
Naujienas dėkoja, už šveikini- 
imūs, pareiškimus; ir už iff dol. 
•auką. .‘.L-.';''''-"'?-';..’ ■; -.

J. Sol. Giną čapkauskienė iš 
^.Mbritrealio pakviesta koncertui 
Miami. Lietuvių -klube sausio 18 
d: 3 vai. ’ popiet. Po koncerto 
bus vaišės ir. šokiai. '- ',

• — Dr. Elona Vaišnienė ir 
Gintarė Ivaškienė • moko lietu
vių kalbą, suaugusiems vakari
niuose kursuose Ansonia, Conn., 
aukšt. mokykloje. Kursantai 
supažindinami taip pat su ki
tais lituanistikos dalykais. Pa
vasario semestras prasidės sau
sio 20 d. Kviečiami lietuvių kil
mės amerikiečiai.
" .

— A. Audronienė, Los Ange
les, Calif., išrinkta Lietuvos 
Dukterų D-jos skyriaus valdy
bos. pirmininke, V. Irlikienė — 
vicepirm., Al Skirmantienė — 
sektų I." Luther — ižd., V. Ka
minskienė — ypatingiems rei
kalams. . .

— Irenos Smieliauskienės va-

' " ’ NQTARIATAS — VERTIMAI
j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . .

. 6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ J?O 4 KAMBARIUS mū

rinis., -2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

3 .bu¥ąi IR KRAUTUVEI PA
TALPA. Medinis,' gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tėl. 436-7878

— Kompoz. O. Metrikienė ir 
akt. A. Žemaitaitis sutelkė so
listus, dainininkus ir artistus 
J. Strauso operetei “Čigonų ba
ronas!’, kuri bus s ta t omą Los 
Angeles kolegijos salėje sausio 
31 ir vasario 1 d. Simfoniniam 
orkestrui diriguos dr. T. Ca- 
born.

Pirmyn choras stato Leha- 
ro operetę Grafas Luksembur- 
gas kovo mėn. 13—14 d. Maria 
High School salėje. Biliejus jau 
dabar galima įsigyti Margi
niuose. (Pr).

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

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

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam-x 
bariai, puiki vieta Marquetfe 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-modemus 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. — 
$45,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15,000 metinių pajamų.' Arti mūsų. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus •

KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metam? 
— $26.00, pusei metę — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo 
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

[J Siunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinn
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS _________ ___ __________________

ADRESAS .................................._........................... ................

Pr«no Adomaičio vaidinis bulius, importuotas ii Danijos lomos Ohio 
ROmv 1939 matais.. Buliy stabl Dr. Burba ii MaMkfy Ir kiti.
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— Naujienas galima užsisa
kyti telefonų, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 

pTaip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir gąiimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

The Lithuanian American 
Community of the United 

“ States, Incorporated

JAV LB
CENTRINĖ RAŠTINĖ

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

tadienio).

2Ū51 W. 63rd ST., CHICAGO, 
ILL. 60629. Tel. 436-7878

Br»ng«nyt>ės, Laikrodžiai. Dovanos 
visoms progoms.

dovaujama tautinių šokių gru
pė Grandis dalyvaus meninėje 
programoje ALTos rengia
mam Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjime Ciceroje 
vasario mėn. 8 d. 12 vai. parapi
jos salėje.

—- Rašyt. Juozas Kralikaus- 
kas iš Toronto laimėjo šiemeti
nę Draugo 1,500 dol. premiją 
už istorinį romaną “Martynas 
Mažvydas Vilniuje”. Teisėjų 
komisiją sudarė Danutė Brazytė- 
Bindokienė, Eglė Juodvalkytė, 
Povilas Gaučys. Kęstutis Girnius 
ir Anatolijus Kairys.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas įvyks šian
dien, sausio 14 d. 7:30 vai. vak^ 
Dariaus - Girėno salėje. Kvie
čiami tik nariai.

8237 WEST «rd ST., CHICAGO 

• 5 Telef. 434-4660 '

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvj kailininką 

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

(buto)

185 North Wabash Arenti*

kU
(4

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
1 “NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ ’ 

PASISEKTU A BIZNYJE t

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER, AVĖ.
Tel. 257-5861

M. A. giMKU S
Real Estate: Notary Public.

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

t šymai ir kitokį blankai. I

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir -Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 S<^ WESTERN AVE.

Chicago. Hl, 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURANCE

,CaŪ Frank Zapolis
3208 Vi W. 95th St. 

G A 4-8654
OrnpJin.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANCRNYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET , 
. Telefj REpublIc 7-1941

- -- - - ............................... . ... j*




